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A - Yüksek Meclisi doğrudan doğruya alakadar eden bazı ka.nun, 
nizamname ve talimatnameler 
1 • Teşkilatı Esasiye Ktı1ıU7!.tt 

2 • Mebus Seçimi Kııııım'ij 

3 • Dahı11 Nizıım1ıame 

4 - Sayın Vyeleriıı taksisat ı ıe teka.iitlerinc ait kanuııW.r 

5 • Kütiiphatıe talimatnamesi 

B - Heyeti Umumiyenin mesai hul&sası 
1 - Heyeti Umıımiycnin açılman 

2 • Heyeti Umumiyenin akdettiği inikat ·t>c cel.~ e leriıı aded ı•c tarihi ı1~ 

ne kadar devam ettiklerini gösterir cetvel 

3 • Umumi Heyete nıulıtclif cnciimenlerden gelcıı mazbatalar: 

A. - DA.llıfl t:.W'OMENLEB 

Adli ye l<Jncüıııenind n gelen mazbııtalar 

Arzuhal ,. ,. • 
BiltQe • • • 
Dahiliye • • • 
Divam lllulıııselıat • • • 
Gümrük ve lnhi~ıtrlar • :t :t 

Hariciye :t :t :t 

İktisat :t • • 
Maarif :t • • 
Maliye • .. • 
Meclis Beııapl.uııım Tctkikı .. .. .. 
Milli Müdafaa .. .. .. 
Mlinakalat .. .. • 
Nafıa .. .. .. 
S ılıhat ve lçtimai Muavenet .. • :t 

Teşkil il tr Esasiye • .. .. 
Ticaret .. .. .. 
Ziraat .. .. .. 
R • !J!UHTEMT l"E MUVAKKAT ENOIJMENLJ-JR 

Adliye ve Dahiliye Eııeiimcnlerinden müı·ckk p i\fııhtelit l':ııcil · 

menden gelen muzbatalar 
Bütc;c ve Divanı Muhnsebat ve l\faliyc Encümenlerindcn mürek
kep Muhtclit P:ncümcnden gelen muzbatalar 
Teşkilatı Esasiye ve Adliy<' Bucümcn!('rindl., mürekkep Muhteli! 

Eneümeııden gel~ıı mıı.zhatıtlar 

Adliye, Büt~.ı, nı ılıiliye, İktisat, Maliye, Millt Müdafaa, Ticar.ıt 
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ve Ziraat Encüınenlerindeıı seçil en 5 er üyeden ıııürckl;ep Muvnk
kat Encümenden gelen mazbata 
Adliye, Büt~e. Dahiliyc, İktisat, Maliye, Ticaret ve Ziı·aat Enrii
ınenlerindcn ~c~ilcn 5 er üyl'dl'ıı mür kkcp ~ftwakknt Encünı n
den gelen ma~lıatalar 
Adliyc, BüU:I', Dahiliyc, İktisat, Maliye, Ticaı·et \ ' C Ziraat Encü
menlerindcn seçilen 5 er ü~·cden mürekkep Muvııkknl Bııdiıncı •. 
lerden gelen nı azbata 

Adliye, Bütçe, Dahiliye, J\Iilli ~iüdaJaa \ 'C Müııaknlat Bncümcn . 
lerinden se~il on 3 er üyeden mürekkep liftn-akkat Enrüıııcııdcn 

gelen mnzbatn 
Adliye, Bütçe, Dııhiliye, Nafıa ve Sıhlı at ve l~tiınai liiuavcnl't 
Encümenlerinrlen mürekkep llfuvakknt Bncüınenrlcn w•l('n ıııa:r.

batnlar 
Adli;ve, Büt~c. tktisat, lifaliye ve Ticaret Encüınenlcrindcıı sı:~;: 
len 5 er üyed~rı nılirekkep Mnnılıkat Enriinıcııdcn ı::ı•lcn mazl•ıılıı 

Adli;vc, Bütc;:e, Maliye ve Zi raııt Eııeüınenlcrind<'n ,sc~ i ll'll !'i cı· 

üyeden ıııiirckkcn i\[m·akkal Eııeüıneııdeıı g-ell'n mazbat.a 
Bütı:r, Dnlı iliyr. h>tis:ıt , l\Tııli?l', 'l'irarı•t n Zirant Bnriiııw ıı!ı·
rindcn scc,:ilcn 4 er üyeden miirekkcp Mnvııklmt Bnl'linırnclrıı ırı·

len mazhııtıı 

Biitç('. Iktisat, :Ha li,ve ve Ti('ıırrt T<:neiinıi'Hlrı·indl·n src,:i lı •ıı fi ,,, 

iiyedcn mlirekkı•n ll fıll'aklwt Bııı·liınl'ıırll'ıı ıı"el<•ıı ınıızlwt ı ı 

4 - H eyeti Uımımiyrnin lmlml rttiiji kanım, trfsiı· ve kanır/ar 

Kanunlar 

Tefsirler 

Kararla r 

5 - Seçimler 

6 - H eyeti Uııııımiycniı! /;(tpaıııııası 

7 - Uıııuın'i D cyetin nı rsrıisi-ııi ltıılasatan gösteren cetvel 

Riyaset Divanının meHai bulasası 

Encümenlerin mesai bulasası 
1 - Daimi Endimenler 
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Milli Müdafaa 
Münakalat 
Nafıa 

Sılıhat ve lçti:.ıai i\fnavenet 
Teşkilatı gsasıye 

Ticaret 
Ziraat 

2 - Mıılı telit ve il!ıwaHat Enciimenler 
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Adliye, Blil~•· '"'' ~[aliye EncÜılH'niPı'i uden mürekkep Muhlı·lil 

E ncümen 
,\ dliye ve Dahiliye l::ıu:iiıncııl<-l'ind<'n mürekkep ll-fnlıtt>lit Eııriimrn 

llüt~;c, Divanı :\[ulıa~elıat ve illaliye Eıwiimt• ııl~rinden ınüı·ekk<•p 

Muhtcl it E ncümen 
TeşkilfLtı Eaq:ısi~·c \'C Arlli~·<' l~ıu·üıııcııleriıırlt•n mürekkep ;\1ulıtc 

lit Enci.imen 
,\clli.v<'. Bütı;r. D:ıhili,,·<·. lktis:ıt, :\fali.1r. )Jilli )liillafaıı. 'l'iı·:m•t 
\'C Ziraat Enciiııu•ıı lı •rin<lt•ıı s<'ı:il!'ıı :ı Pt' ii~· rclcıı nıür!'kk!'p ~Iuva.K

kat F.nriinırn 
Arlliyc, lliit<:l', [)Jıiliyı', Iktisat. l\f:ıliyl'. Ticnr!'t \ '<l Zir:ı.ııt En!'ii 
ıncnl criııdcn ~··<:il!'ıı 3 ı•ı· ü,,•rden ıniirrkkrp 1-ftınıl;kııt Rncümcıı 

.Aclliyc, Biit<:r. Dalıiliyc, :\[illi )fiiıl ııfu:ı ,.,. ~\ lünakaliit Eneiimen
lrı·iııdcn srçilcıı :ı cr ii,,·rden ıııürckkL'fl Muvakknt Enciinıen 
.\dl iye. Büt~e, l>~h iliye , Nafıa w Sıhhnt ve lçtimııi )[uaveııct 
F.ncümenlet'ind rıı seçilen 3 rr üyeden mürekkep Mıwakknt EMii · 
men 
Adliyc, lliitç<', İktisat, Mııli~·e \'e Ticaret F.n<'iiınrnlC'rind ('ıı scçih•rı 

3 cr üyeden müı·Pkkep li'Iuvakkııt Encümen 
.AdJiye, Biit ı:c, )raliye ve Ziraat Enclimrnl~rind~n srçilrn 5 rı 

ii~·cdrıı mürekk ep llfuvakkat Encümen 
AdliyP, Dnhilıye, Oiinırük Ye fnhisnrlar, lktisııt, Milli Miida{ıw. 
)[ünnkalôt, 'ıı fıa ve Srhlıat Ye İçtiınııi Muaven~t Enrlinıenlcrin
ileıı seç il en 3 <'1' Üy(•den ııılirckckp llfm·ııkkat Encümcn 
fliit~c. Dalıiliw. 1ktisat, Maliye, TiNıret vr Ziraat Enrümenll'
ı·inden seı:ilcn 4 "'' ü~·cden mürekkep llfuvakkat F.ncümcn 
Büt<:r. IKtisat. Maliye YC Ticaret Encümenlerinrlen S<'<:ilen 5 er 
üyeden nıiir<·kke;ı Muvııkket Encümen 
\•ekllletlc·rlr kaJ'liılıklı Rnciimcnll"rdrn seı;ilcn 3 cr ii:vedrn mürek
kep 1\fnvııl,knt Enl'iimen 

.'1 - Enciimrn lctin /rıpltımıl(l sayı.sım gö.~terrn cetvrl 

4 - EııciimcnTerin mcs"i.,iııi hııliisafan gö.~teı·cn cetvel 

D İnzıbat Komisyonu mesai hulasası 

E Umumi evrak mu::ı.melatı 
1 - Lôyiha~a r 

2 - TelrTi{lrr 

3 - 'J'ezkerelcr 

4 - Tal;rir7cr 
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5 - Mulı.teUf wrak 

6 - Miltenevvi h'USUsata ait evrak 

7 - A.rzulı.aller 

I - Arzuhal 
TT - Adiiye 

III - Bütçe 
IV - Dahiliye 
V- Maadf 

Enciiınoniııe hanı le 1.-'<Ült>n arzuhaller 

VI - Milli Müdafn a 
VII - Kütüphane 

VIII - İdare Heyetine 
TX - Ttanunlar Kalemine 
X - Uathaa Müdürlüğüne 

F - Sualler ve istizablar 

1 - Sııaller 

2 - 1stizahlar 

G - İcra Vekilieri Heyeti 

H - Saym üyeler işleri 
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1 - Sa.ym iiyele.rin intılwp daireleri srasıııa göre iı.-iınh r i, nmhta~~aı· tercü
nıei halleri, me111mp olclııklan Fıdca ı'e Enciime11lPı· ı1c iki kanmıla 1Jir 
karara verdikleri rcyleri gö.~teren cetvel 

2 - SWIJın i~yelerin fot!Jğrafı1eri 

3 - Saym iiyeleriıı soyafllıırma göre ta.mifleı·i 

i - Sayın ii.yelerirı do§ımı tarihleı·iııc yöre tasnifleri 

!i - Sayın iiyeleı·iıı ııeşetlcriııe göre tasııifleri 

6 - Sııym iiye le ı•iıı bildilıleri yabancı dillere göı·c tasnifi 

7 - Sayın, iiyeleriıı ilı!ısa~ları1111 göı·e· tasıı ·ifi 

8 - ayın iiyeleriıı kıdt• ııılerine göre ta."'tifi 

9 - lnhiUil edtm 111eb ı,slııklt ı•e bu ycr7rro yenidcıı seçilenler 

10 - lzinle.r 

11 - Teşrii nıa.,nmiyct 

12 - Sayın iiy ler taı·afnıdıoı Jfıclis lıru·icindc ifa olıııwıı ı•a,zifelı:r 

1 - Partiler 

A - 01'mhuriyet If alk Partisi 

B - mıılmriyet Halk Purlisi .llii.~lukil C:r"pıı 

O - MiistakiUer ·\ 
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K - Memurlar ve müstahdemler 
1 - Büyük MilZel Meclisi memurkırı ile miistahdemlerini alakadar eıUm 

ka1ıun ve talimatnameler 

A - Büyük Millet Meclisi memurlarının teşkilatı hakkında kanun 
B - Devlet memurlaı·ı aylıklarının tevhit ve teadillü hakkuıdaki 

3656 ve 3888 sayılı kanıuiıara bağlı cetvellerle 3552 saydı ka . 
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun 

C - Büyük Millet ?.feclisi memurin ve müstahdemiııiııe ait yardını 

sandı~ talimatnamesi 
E - Meclis hizmetine yeniden alınacak hademelerin tAbi olacak

lan şartiartname 
F - B. M. M. mfistahdemin talimatnamesi ., 
G - Bahçe müstıı.hdeminine mah91lll talimatname 

2 - Memurlar 

3 - Mwtahdemler 

4 - Milli Saro;ylar Müdürlü4ü 

L - Matbaanın mesai lıulAsıı.aı 





A. Yüksek Meclisi doğrudan doğruya alakadar eden 
baz• kanun, nizarnname ve talimatnam~ler 

ı. T~kila.tı Esasiye Kanunu 

(Resmi Geride iıe 1ıeşir ve ilıl nı ; 24 .~!ayıs 13/{} - No. 11) 

No. 
491 

BİRİNCİ F ASIL 

Abkaını esasiye 

Birinci ın ad de - 1'ü ı· ki ye Dcl'lel i bir curıı
lıııı-i) ı•11 i ı- . 

İkinci madde - (Muaddel : !! Ni ıııı 1928 ve 
,, !'ııltal 1!1::7 ·,ı_ 1222, :ı ılfi) 'J'iiJ'l,i_rl' l l ı •v

lı•ti. •r·tt ırıhııı·iyı·t~i. ınilliyrt~i. lııılkçı , Llrv l et .ı;i, 
ı:ıik ı· c inkilfip~ıdır. Hı•sını dili tiiı·k~cdir. ·Mıı
luıı·ı·ı ;\ııkaı-:ı şehriılir. 

Oçünncü madde - ll ııkiıniyct bili\lwyıliişnrt 
ıııilh·Iiıııliı- . 

Dördüncü madde - '!'ürkiye Uüyiik Millet 
:\lı •(']iı; i. ınLII!etiıı yeihıııc ve hak iki ıııürue~sili 
Plıılı ıııillet ııanımıı lıal<l<ı hakimiyeti istimal 
ı•ılı·ı·. 

Be~inci ınndde - Te~ı·i salülıi)'<•ti ve icm 
kııdn•ti l:ii. iik i\1i llı·1 ı\f~cı;siml(l ıe~ cll\ ı·c tc
ııı!'ı·ldiz t'<leı·. 

Altıncı madde 
hir.zııt is1iıwıl eder. 

)1 <'lis, 1cşri1 salühi,yetini 

Yedinci madde - .\1cdis, icm saliilii.retiui, 
kı· rı di kıra fırıclan miiııtPhap Reisicıunhur vi' 
ıınun tiıyiıı t·ılı•t·t•ji:i lıir !cra Y killeı·i Jl!'yeti 
ınııı·ifı•tiJı• iotirıınl eılcr,. . 

llf•ı· li~. lfiikü ıııcti Ju•r nıki t ıııumltıılıe ve 
ı~lial i·ılehiliı·. 

Sekizinci madde - ll ald;ı ka~.>ı, ııı i llet ııa
ıııııııı, u~ıılii • ı· lı:ıuuııu dııir~~i ıuh• 111iisfal<il 
ıııt·lııtl;inı ı ııı·a Eınclan istiıııa ı oluııur. 

İKİNCİ F ASIL 

V a.zifei teşriiye 

J alıııl tıtı·ihi 

20. Iv .ıs~o 

Dokuzuncu madde- 'l'iiı·kiyc J~ü yiik Millet 
Mı,e lisi kıınnrıu mahsusuna ["] tcvfikaıı millet 
taı·aiıııd ıııı ıııiiııt('!ınh mehuslnrdnn müteşekkil
diı· , ... ]. 

Onuncu Madde - (~ ı unddel : !) 1 fımınuev
vı•l 1934 No. :!G~HI ) - Yiı · ıni il<i yaşııı ı bitiren 
kadııı , erkek lı er 1'\i rk, nıebıııı se çın ek hakkını 
hnizdir r···ı. 

On birinci madde - (M narldcı l : 5 lGl.ııuım
rncl J9;H No. 2GH!J ) -- tuz yaşnı bitireu ka
dın, erkek hel' 'l'üı·k, nıebus seçilebiJir r····.ı. 

On ikinci madde - Ecrıchi hizın.eti reı;nıiye

[ • ) • Mobus 86ıli:mi kammu (t.J!O) 
[ • • ] - 806 ntımMalı Tuu-a-r : 
ı - l71tilıab bitibde reylcrin en çoğunun bir zat 

uhdeııinde Uuıyyün yahud miUavi 'reylerde çelcilecek 
kaııunt Ttu'raııın bi'r zat ulıdeainde takcwrür ıotti{ji an, 
o zcıtin melmsluğunun 1nebdeinf UJkiı eder. 
~- Bfr 1nemuriyet1.6 iken mebus olcınla-r lın.klmıda 

1'oBkiUttı EslUiiye Kanımunun virmi ıüçürnıü ve vtrmi 
.•ekizi1lei maddeleri alı.k<imı llizimüttatbik olabilfMk 
yani 1neınuriyet kabulü veliilcaile mebuslıığun suku
tuM hitkmoluncıbilmek için nıebus olcı.n btı mıımunın 
kendi inti/ıa.bıııa 1·eınn ıı ıttıla Msıl ettikten sonra 
memııriyettc de·ımı ctfMk isted;ğimı dair 11ıeroiine sa
ri/ımı m(t/4ı.nıat cwzet1ni.ş o!m(l.8f. lô.zım.dır. 

3 - M ebwı intiluı.p edilen bir zatfn 11tebıuluk talı
ııisatına istilıkalcı. M ecliııe ilt41ıakı ik meŞ'rııttwr. Y al
mz M coliBin kat·ariU nıeyyıul =erete mii.ııteııiden 
oeltııeınek f'il;en ittihak addolunwr. M ebu s irıtilıa.b cdi/.
diği116 oresınen ı ttıltı h4nl aden memuf' va;ıifed$ bultı~ 
sıııı, mezun o/.sun bu tMilı.tcn sonraki müddeta ait 
meınuriuet 11ıcıtı.ş ve UilıJıi8o.tı f rvkal8.diJ8ini alcınıoz vs 
işt~n el çektiı-il11~, 1Jek6let rıwriııo almml.{f; açıkta 
k<ılmıs ı.ılsu•ı yine hıı miklde/e ait m~W§ ve talısi.satt 
f cvka.lO.leleri vcrilem.eıe. ~11 ,<Jıwa.t ısır 

[•• •] • Mcbu6 11ecimi kaıı.ımu • Mtıdd1 7,8 
f ... •J - ]Jf<·lıııs 81' Çi111i kıl1lllnu • /ı1addtı 10,11,1/l 



sinde bulunanlar, miicazatı tHhibiye vııya slrkat, 
sahtekarlık, dolandıncrlık, cmniyt'ti suiistimal, 
hileli iflas cürüınlerinden birile mahkum olanlar, 
mahcurlar, tabiiyeti ecncbiye iddiasında huhr
nanlar, hukuku medeniyeden ıskat edilmiş olan
lıır, türkçe 9kuyup yazmak hilmiyenler mehus 
intihab olunamazlar [•]. 

On üçüncü madde- Büyiik Millet Meclisinin 
intilıabı dört senede biı· kere icrıı olunur. 

Müddeti biten mebuslıı.rın t~>krar intihııb 

edilmeleri caizdir. 
Sabık Meclis Jf1hik M<ıc l isin i~tinınınıı katlar 

devam eder. 
Yeni intihubrn icı·a~ına imkfiıı göriilmrdiği 

takdirde iı;tiına devresinin bir sene ternilidi ca
izdir. 

Her mebus yalnz keııdini intihab eden dai
renin değil, umnm milletin vekilidir. 

On dördüncü madde -Büyük MiUet l\loc
lisi, her sene teşrinisani iptidasında [ .. ] davet:ıiz 
top_lanır. 

Meclis, azasının memleket dahilinde, devir, 
tedkik ve ınurakabe vazifelerinin ilızarı ve tc
neffiis ve istirahatleı·i için senede altr aydan faz
la tatili faali.,·et edemez. 

On beşinci madde - Kanun tcklif etmek 
hakkı M elis azasına ve !cra Vekilieri Beyetine 
aittir. 

On a.1tmcı madde - (Muuddel : !l Nisan 
HJ28 No. 1222) - Mebuslar Meclise iltihak et
tiklerinde Ştı şekilde tahlif oluntırlar t•••J : 

[Yatan ve milletin saadet ve selılınetine YC 

milletin bi!Uk:.ıydüşaı-t hakimiyetine ınugayit· 

bir 'gaye takip etmeycccğinw ve Cünılmriyct 
esaslarına sadakatten uyrılmryacağrma n::ınıu

suın üzerine söz veririm]. 

On yedinci Madde - Hi~ bir mcbus Meclis 
da.Jıilindeki rcy ve ınütaliiasında ve bcyıınatm-

r•1 - Mebwı scci>ni kn.nutıu - Jl·faddc ın. 11, li 
- 1'.'1· ıılrıraT< ordıtda va::ifr g6rnıe~'tc olanlar 

m.ebwı s8çikbilirlwr. Z. C. S. s~ -s .IV .194~. 
f**l - Vciiııcıii J)e.,rrııiıı iicüııcıi htimtH ile />,·~iııci 

Devrenin ilk inika.d günleri, o zamq,n tatil güniL olan, 
cumaya V8 beşinci Devrenin ikinci 1 çtinuıı bir pazara, 
altın.:t D•wımin ikinci /gtimm Şeker Bayrammın bi
riıu:i günilM ve üçüncü 1 Qtima.ı işe bir cunıa.rtesiye 
teıadil./ cıtmiş ve M8cli8 1/iM toplanmıştı.-. 

r•••ı - Tahlif için mebıısun intüıa.p 1na.zbatasmm 
taadik &dilmiş olmaft ~m gelmez (Z. E. Cilt !1, 
Sa11fa 9. IS .IX .19~0 w 11, 19,15 .IX ile ! . X. 1944 
Z. C.). 

dan ve Meclisteki l"<'Y ve mütaliiasrnın ve beya
natİnın Meclis haricinde irat ve izhaıındaıı do
layı ınesul deği l dir. Gerek intihabından evvrl ve 
gerek sonra aleyhine ciiriim isnat olunan bir 
mebusıın ınaznunen isticvııbı veya tevkifi [•] 
veyahut ınuhakemcsinin icrası Heyeti umumiye
nin karıırma menuttur. Cinai ciirmü meşhut bun
dan müstesnadrr. Ancak bu takdirde makıımr 

aidi Meclisi derhal haberdaı· etmekle miikcl
Jcftir. Bir mebusun intihabmdaıt evvel veya son 
ra aleyhine sadrr olmuş cezai bir hükmürı infazı 
ıııebnsluk müddetinin bitamma kadar tiılik olıı

nnr [••] . Mcbııslnk miiddeti esna.smd rı. miinını 

zaman cereyarı etmez. 

On sekizinci madde- Mebuslann senevi tah
siaatları kamınıı mahsus ile tilyİn olunur. 

On dokuzuncu madde - Tatlı esnasında Re
i~icumhur veya Mcrlis Reisi liizunı görürse Mec
lisi içtimaa dil.vd rrlchilc~ri!:i f..(ilıi azııdan heşte 

biri ta ra fmdan talrp vukuhulıırs;ı Med is Rrisi 
. dahi l\'l'eelisi ir,tiınıtn <liıvrt fdcr r•••ı. 

Yirmlııci madde - Meclis miizakeratı aleni
dir ve harfi~·e n neşrol unuı·. 

Fakat Nizıım naınri Dahilide nıiindcriç şerai

tc t evfikan Meclis haii celscler dahi akdedehilir 
ve hafi ct>lsclrr miizakeratınm neşri Meclisin 
k;ıı·arına nıcnuttur r····ı. 

Yirmi birinci madde - Meclis, müzakl'rntr
nr kendi Nizanmaınci Dahilisi mueibince icra 
eder. 

[*) - Teşrii ma.suniyeti lwlrlırılmı hir melıus. 
ııyrıca Heyeti umumiye karrwı alınm.adrın, mahkrmrce 
tevkif olunabilir. 'KarM: 1!8~. 

[••] - !7- Xll-1940 cltı k<ılıol olun<ın, Trşl:i/dtt 
'(i:salriJIC Encı"imı.cninin bir nuızbataırı.nda.n: 

Netice: 181Ult olutıa.n bir ~ı1çtan · dolaırı isf~ıım 
takibrıtııı Devre soımn.ıı bırrıTctlma•ına M eclis U•n.n
nıi H e11otince kOh"M verilmis o.'rın bir ?rU!b,.,sun 1/C?I.i 
Dewede dahi mebııs seçilmis olma8'1 lutlinde evvelce 
verilmiş olan ta.lik kararı hükmilniin de11anıt ic<ıp 
Pde<ıeliin:B ve evvelki Dewe eıma.sında "erilmiş tolik 
kararlarının Devre 3onunda ancak yeniden mebı1s 
Reçilmiyenlcr /w.kkında kendiliğinden ortadan kalka
rak. takibatın b;ışlama.sı llizımgeldiğine ve şimriiıte 
kad<ır bıı 110lda cereyan eden mıı.tllllteletıin dejjiştiril
nı.rninr ma htıl bnbnmadt/itna karar verildi. 

r ··· ı - 111 eclis : 
ı - 18 flkteşrin !tMO rMusul nıescle•i) t•P U E!l

liil 1930 (Milli para. kıytnetinin korunmn8'1) tarihle-
ri1ıd•, Rc>i.•ictımlııır ta. rafttıdan; · 

:ı. V lll . 1941, de (Almanya ilc ıniinasebrtTerimi::in 
kcsil?lıcsi) vrrilnı 111 i?nzalı takı·ir üzerine Meclis 
Reisi tarafından; 

F'rt•fmlli.de liitimmı dtıvet edilmiştir. 
f••••ı - Dahili NizmıınamRtıiıı fl nd •n4dd~•initı 

son fıklraaırıa ba],;ınızl 

\ 



i!'irmi i.kinio ı:ıuı.dde-, Sual ve İstizah ve Mec
lis tahkikatı, Meclisin ci.inılei snlah.iyetinden olup 
şekli tatlı i kı Nizanmaınci Dalı il1 ile tayin olunur. 

Yirmi üçüncü madde - Mebusluk ile Hü
kümet memuriyeti lJir zat uhdcsinde içtima ede
mez [•]. 

Yirmi dördüncü ı:ıuı.d<lıı - Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Heyeti Uınumiye~i her teşriııisani 

iptidasındr. lıir sene için kendisine bir reis ve 
üç reis vekili intilıap eder. 

Yirmi be!PJıci madde - lntihap devresinin 
bitamından evvel Meclis adedi mürettebinin ek
seriycti mutlakasiyle iııtihabat tecdit olunursa 
yeni ic,;tima eden Meclisin intilıap devresi ilk teş
rinisaniden lııı~lnı·. 

Teşrinisıı.ııiden evvel viıkı olan lçtima, Fev
kalüde bir İçtima addolunur. 

Yirmi :ı.ltıncı madde - ( i\1 ııodrlel : 9 Nisan 
1!!28 No. 1222)- Büyük 1\tillet 111eclisi kavıı.ninin 
vazı. tadili, te(siı· i, fcsilı ve ilgası , Devletlerle mu
kavele, muahede ve sulh akdi, harp ilanı muva
zeııei ıımumiyei ınaliye ve Devletin ıımuın hesabı 
kati kanunlarının tetkik ve tasdikı, meskftki\t 
darhı, inlıisar ve mall taahhüdü mutazamınm 

[•] - Bu m.addenin hini müzakeresinde cDarülf~ 
nun müdenislikleri bunrUını müstesnadır » mealinde 
Istanbul Mebıuru Ali Rıza ve Saruhan Mebıuıt~ Vasıf 
tarafından vet'ilen takrirler He71eti Umumi71ece red
dedilmişti (~3/111/131,0 - Cild 7. Sa11fa 835 : 89G). 
Hatta !zmir Mebıum Seyid bu yüzden müsU:ıfi Ba'/111-
ınıetı>· (1940 - Cild 11, Saı;!o. 195). 

- 87 numaralı tefsir : 
Ankara Hukuk mek.tebinin ali bir tneslek nı.ektebi 

olduğuna. ve mektebin dersleritı.e 1IUUIŞ değil ilcreti 
takrir verildiğine binae11 bu mıwllimliğin mebuslukla 
içtimaında hio bir m.a/ı:mr 710ktur. 15 Şubat 19~6 

- 111 numaralı teflfir: 
Büyük Millet Meclisi ll:::aaınd-:ın birine Hülcilmet 

ttıra/ından tevdi edilen mıuıy'Jien ve muvak/ro.t bir iş 
ll iikii11ıct memuri71etindeıı nddolunamaz. 

- 18 numarıılı kMM : 
10 Şubat 1927 

Bil'Jiiil• Millet Meclisi Ü.ZMımn her 1wnui bir me
mııri'Jicti uhdesinde c&ın edip etnıeınesi hususunun 
Heyeti leraiyem'n teklif 116'/la miitaleo.sı üzerine Bü-
1/Ük Millet lı1 eclisince taklırrilr ettirilmeaine /ro.rar 
1icrildL 5- Vl-1336 

<Teşkilritı Esasi11enin ts. maddesi ile bu kcwar, 
tabiali ile hiikiimaüz /ro.lnı~tır.:t 

- !133 nunwralı klırar : 
Medisi MiUi llzasından dava vckllleti ile ietigrıl 

edenler varscı derhal tnenine klırar verildi. ıSJI-1338 
c Bu lro.rar 4GO numaralı /ro.nunun 4 ncii maddesi 

mucibince (25 Nisan 131,0) U:ırihindenberi mamuliinbilı 
değildir ı>. 

- 235 numaralı /ro.rwr: 
Meclisi Ali rizaaınnı tııüteahhidlik 'lfaımuılanm>ı 

tMnitıe A'llrar 1Jerildi. 
13..Jl-U38 

A-
ıtıukavclılt ve imtiyazatın ııısdik ve ieslıi, umu
mi ve hususi af ilam, ·cezalaruı tabii! ve tah
vili [•], tahkikat ve mücazatı kanuniyenin tecili, 
malıkernelerden sadır olup katiyet kesbetmiş 
olan idam hiikümleriııin infazı [ .. ] gibi vezaifi 
lıizr.aı kendi ifa eder. 

Yirmi yedlııci nıaidde - Bir mebusun vatana 
hiyanet ve mebusluğu zamanında irtikilp töh
metlcrindcn biriyle mütteheın olduğuna Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Heyeti Umuıniyesi &zayi 
mevcudesinin sülüsaru ekseriyeti arasiyle qrar 
verilir yahut on ikinci maddede miinderiç cera.
iıııden biriyle mahkum olur ve mahkUıniyeti ka.. 
zıyei muhkeme halini alırsa mebusluk lifatı zail 
olur. 

Yirmi sekizinci madde - !stifa, eııbabı met
rua dolayısiyle mahcuriyet, bil& mezuniyet ve 
nıa:~;eret il<i ay :l\[eclise ademi devam [•••] ve
yahut memuriyet kabulü hallerinde mebusluk 
sakıt olur. 

Yirmi dokuzuncu mad<lıı- Yukarıdaki mad
deler ınucibince mebusluk sıfatı zail veya sakıt 
olan veyahut vefat eden mebusun yerine bir 
diğeri intihap olunur. 

[• ] - Bu hu•ıta icin sivasi vevo. içtitnai Mr fp,ide 
mülrihaza olumnaltdır. Aksi takdird« 54 ncıı maddenin 
so ıı fıkrası lıii.kınüne •ııii.uaıtir hareket edilmili olabilir 
(16 . 111.1!)4~). 

f .. ] -S r-uh Said isyan.ı tııiinasebetiyle harek6.tı a.'• 
keri71e mıntakaStnda ve An/ro.ro.'d.ıl teşlcil oluno.n latilv
Uil mahkemelerinden birincisi taratmdan vsrile<)ek 
ölüm cezalannın Meclisi Alice trudik edilmeksisin in· 
fazı ve Ankcwo. lstikUil nıahkemuince verileesk bu 
kabil cezalln·ın ise MecLisi Alinin ta8vibine o.nedil
mesi,.!, -II- 191,1 de tahtı lro.rara alınm~ (Ka.rt~~r : 117) 
ce id ımı saUihiueti, !O . IV . 1941 de mezkıir ınahkc
tıu"'fB de teşmil olunmuştur (Karatr: 136). 

.-\~ntiulıı utmlı 5/M nımuıro. e 31 .Mart 1341 tarifı
li k.anutı ile bu saUI.hiyst Dioo.nı harblere de 1lef'il.. 
mişti: 

< H ali har b de 11ahud mii3ellehan ve •nüııtemian ia· 
11an 11ukuuııda Ba.hai harskdt vs iatlanrla.ki idarsi ör/i· 
1111 •nıntakalarında müteşekkil biUlmum Divm harblefo
den Sildır olan idam kcw01rlan, ordu veva kolof-du vs
!lnlwcl trıüstakil fır/:a veya •ıul'lcii 1nüstahkcın kııman
dcıtılrırı ltıra/ından brulettatbik, derhal infaz olunur.» 

M aa'mllfih, M cnemen 1iaka8t dola'JI1Bi11le ildn olu
ıuın idarei örfiye tnüddetince bn kanun mcr'i olmamış 
ve Divanı harb tara!ıntkın hii.knwlunan ölüm cezıılan. 
Meclisi Alinin tasdibna arzolu>ımu,tıır (Karar : 811). 

BiUihars bu k.anun. 15 fna'/118 1940 tarih.U ör/i 
id1ıre ( 389!) kanunu ile ilgo. edilmiştir. 

- !884 34'JI1U c Tıınceli 11il4vetinin ido.reıi hakkın
da lro.tııın » un 33 ncü madderi : 

ld.ılnı hükümlerinin vali ·'!lti ku1nandan tara/mdmt 
tecile lilzum görillrMdiği takdirde ifı./azı emroLunur. 

r···ı -ls tan/ml JlfcbtUIU lla'Jidar vo Jlfrırdi:n Mebıum 
Muhittin Birgs'nin nıebıuıluklan IKJ3 11e 1145 •avtlı 
kararlıır nıııcibi"" wlıat olamıMıftııır, 



Otu.ıuuou nuı.dde - Büyük Milh.ı t Meclisi 
keutl\ znbıtıısını reiKi marifetiyle tanziııı ve ida
re eder. 

ttQUNCU' FASU. 

Vazifei ioraiye 

~ birinci madde - Türkiye Reisicuınhu
rn, .Btiyük Millet :Meclisi Heyeti Umuın.iyesi ta
raiından ve kendi fizası meyanmdan bir intihap 
devresi i~jn intihap olunur ı•ı. Vazifei riyaset 
yeni Ueisicwnhurun intihabına kadar devam 
eder. Telcrar intihap olunmak caizdir. 

Otuz ikinci madde - Reisicumhur, Devletin 
reisidi r. Bu sıfatya merasimi mahsusta Meclise 
ve lüzum gördükçe !cra Vekilieri Heyetine riya
set eder. Reisicumhur, Riyaseti Cumhur maka
mmda bulundukça, Meclis münakaşat ve müza
keratına iştirak edemez ve rey veremez. 

Otuz üçüncü madde- Reisicumhur, hastalık 
ve memleket haricindıı seyahat gibi bir sebeple 
vezaifini üa edemez veya vefat, istifa ve sair 
sehep dolayısiyle Cumhuriyet Riyaseti inhilıi.l 

ederse Büyük Millet Meclisi Heisi vekileten Re
isicumhur vezaifini i~a eder. 

Otuz dördüncü madde - Cum.hıır Riyaseti
nin inhililinde Meclis müçteıni ise yeni Reisi
cumhuru derhal intihap eder. 

Meclis müçtemi değilse reis taı-afrnran he
men içtimaa davet edilerek Reisicumhur intihap 
eriilir [ .. ]. ~Icı:lisiıı intilıııp lcnt>si hitnııı bul
muş 1·eyıı intihıılıııtııı ttıNlidine kıır·aı- Yeri l nıiıı 

oluı·,ıı Rei t.·uıııhııı-u gt>ll'rek lfeclis intihap edl'r. 

Otuz befbıoi madde - Reisieumhur, Meclis 
tarafından lcabul olunan kanunlım on giin zar
fında iliin eder. 

Teşkilatı Esasiye Kanunu ile bütçe kımunları 
müslesna olmak üzere iliinıru muvafık görnıe

di~i konunları biı• daha müzakere edilmek üzere 
eababı mncibesiyle birlikte keza on gün ıınrfında 
Meclise iade eder. 

:Meclis, mezkür kanunu bu defa da kabul 
ederse, onun ilanı Reisicumhur için mecburidir. 

[
0

) - Fevkıal&U lg~, ilıtihab tccdid otu11ıır 
( Dördü11("Ü D.w-e). 

( .. ] - Atatiirk'ıiıı lilitmllnd~. R•i• , ı. H. Re1ıdıı 
J}ltclisi1 lJ. Xl. 1988 dı içtitlı4a davıı tı.miıti. 

4 -
Otuz altmcı madde- RAıisicumhur, her ıınno 

lı•şriııisanirlc Hükümetin geçen seneki faaliyeti 
uc ı-e o seııo ittihaz edilmesi münasip görülen 
tedbirlere dair bir nntuk irat eder vcyahut 
Başvckile kıraat ettirir. 

Otuz yedinci madde - Reisicumhur, ecnebi 
Devletlerin nezdinde Türk Cumhuriyetinin siya
si mümessillerinin tayin ve ecuebi Devletlerin 
siyasi mümessillerini kabul eder. 

Otuz sekizinci madde- ( .\fuııılılcl : 9 ~i,arı 
1928 'o. 1222) - i~eisicumhm:-, intihabı aksbin
de ve lfeclis huzı1runda şn suretle yemin eder: 

[Reisi cumhur sıl'atiyle Cumhuriyetin kanun
Iarına ve hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve 
bıınlarr müda!aa, Türk milletinin saadetine sa
dıkıine ve bütün kuvvetimle sarfr mesai, Türk 
Devletine teveccillı edecek lıer tehlikeyi kewali 
şiddetle men, Türkiye'nin şan ve şerefini vikaye 
"'e ilaya ve deı·uhde ettiğim vazifenin icabatma 
hasrınefis etmekten ayrılmıyııcağıma namusıım 
iizerin~ söz veririm] . 

Otuz dokuzuncu madde- Reisicumhurun ıs 
dar edeceği bilcümle muknrrerat Ba~vekil ile 
vekilinidi tarafından imza olunur. 

Kırknıcı madde - Başkunıandanlık '!'ürkiye 
Büyük 1ılillet Meclisinin şabsiyeti milneviyesin
de mündemiç olup Reisicumhur tarafından tem
sil olunur. Kın· ayi harbiyenin cıııir ve l;nııı a nd ası 

lııızarda katıunu mahsusuna te vfıknn 1 •ı F.rloiıı ı 

Harlıiyei Umunıiye Riyasetine ve seferde İcra 
Vekilleri Heyetinin inhası üzerine Reisicumhur 
tarafından nasbedilecek zata tevdi olunur r··ı . 

Kırk birinoi madde - Reisicumbur, hiyaneti 
vataniye halinde Büyük l\1illet Meclisine karş ı 

mflsııldiir. Reisicumlıurnn ısdıır ı-deceği bilcüm
le mnkarrernttaı.ı mütcvellit mesuliyet 39 ncu 
madde mııcilıince mezkUr mukarreratı im?.a eden 

llaşvekil ile vekili aidine racidir. 

Hei i c ii.ııılıııı-ıııı lıusıısatr şıılı~i yc:ıindcıı ıl 11L1' ı 

ml'sııliyı' li l ivınıgı· hliltl c i~bıı ' l 'c~kil fll ı ı ·:sası .vı• 

Kmmııunuıı nııısuııiycti h'şriiycyo tuallük Pıl ı · ıı 

17 ııt'i nınıl ıl esi mucilıiıır•e hareket ediliı- . 

Kı r!< ikinci madde Hoisicümhıı ı·, Uiilıii 

nwtiıı iıılıaııı üze ı-ine, daiıııt nıii!Oliyet w~·a ~~·.'-

1 • 1 - ~r, O nı<mat'alı /.: cuw11 . 
1 • ı - ~ JJ7 IIIUU(O'tılı /.tllltı,W tl ,J, ";' t'' J.J nc-i Otil</ .. 

ıldai. 



h n hat ~i hi ~<1hsi Sl'heplerrlcn rlııl:ıyr nı na .' ,\ ' ı'lı 
drııılıı ı rcx;ıhı ı· ı m r~kal VU)ıı t;ıhfif' ı·ılı· hiliı·. 

Heiı;irii ın lı n r, Rii.rlik ~ I ili •l .l lı•clisi tımı f'ıııdaıı 

itlıam cılilcrek ıııalıki'ıııı olan vclüllcr lı:ıkkııııla 

bu snH\ltiyet.i istinıa.l edemez. 

Kırk üçüncü madde - Rcisicilııılıunın tahsi 
~at.ı kanııııu malı ms ilc t~yin oltııım·. 

Kırk clör dlincü madde - ( .\1 ııııdılel : ;; Şu
bat 1937 ve :l9 ikiucilcşriıı. J937 ·o. 3115 ve 
327:l) - Daşvckil, Hcisicümlıur cıuıibiııden ,.c 
)fe!'li~ iıw~ı ıııcyıuııııdan tiiyin olunur. 

:-;nir vl'killı·ı· Başvckil turafından :\icclis fıza. 

sı ıımmnılaıı int i hap olıınarak lı eyet i umuıııi.vrsi 
Hı · isiı •ünıhıınııı ln!'<likiylc Meclis•; arzoluııur. 

.lfcc·lis ıııü~teıııi dri(ilsiJ arz keyfiyeti Meclisuı 
içtiınaııııı l~ lik olunm. 

Hükiiııırt hattı lıııl'cket ve siyasi ııo.ktai ııa · 

ır.arıııı ıizanıi biı· lıııftn 7.ııclında Meclise bildirir 
\'l' itinıat talep eder. 

Kırk besinci madde - \ 'ekillcr Basvckiliıı 
riyn~eti ııltı.ıııla ( ll'J'a \"ckilJ<.'ri n:.\'l.! ti) .ni (<'';'· 

kil t'<1H. 

Kırk altıncı madde- lcı·a Yckillcri l ll'ydi 
Hükiinı\'1 i ı ı ııııııııııi si yus lin d n ıuiişterckcıı ıııı · 
sulu ür. 

V<'killımlPtı lırr hiı·i hıııli snliihiycti ılair<.'

siıı>lPki İt'l'flUttnn \(• maiyctinitı cf'a] \ 'C 111\l<l· 

mdfıt ınılun , . .., · iyn~ı·tiııiıı umumi istikaıııct.iıı
d~ıı miinfcı·iılı• ıı ıııcsııldüı· . 

Kırk yedinci madde - (Muaddel : 5 Şubat 
l!l:li ve 29 ikincitc~riıı H1::!7 ·No. 3115 ve 327:! ) 
- Vekillı' ı · iıı \'azife vr ııı<.>snliyctleri ınalı::ıııs k:ı 
ııunlıı til.\·in oluıııır. 

Kırk sekizinci madde - ( .\1 naılılcl : 5 Sulıat 
l!l:l7 n' ::!!! ikiıwile~l'in l!l3i No. 3115 ve 327~ ) 
- \ ' ckiilctlı'ı ·iıı t<'~kili t:m1ı, mahsus kıınunıı 
tiıbidiı· ı•J. 

KJ.rk dokuzuncu madde - ( .\! uııı lti d : ,) • 'lı
bat 1!137 ve ::!9 ikinciteşrin 1!137 . No. 3115 've 
32i2) - )[<'zıın ve hcı·hangi bir scbcplu mazur 
olan hi ı· "eki! e le ra \' dı:illeri Heyeti ilzasındnıı 
bi ı· di ğ'l'l i nım·akkııten niyabet eder. Ancak hir 
vekil lıiı · ,·cL..illl·ltı•n Uızlnsııın ııi.nıbet edemeır. . 

L •] • 3111 tı• .1171 8UJIU k4ttUIUal'lı bo.Jcanı.; / 

Elllnci m:ı.ddc - (~lıı:ııiıt~ı : !ı Şııbnt J!ı:I'T 

\o :l!l ikinci t eııı·in ı ıı:n . No. 3115 ve 3272) -
1crıı. \'ckilleriıı.dmı lıiriuiıı Oi,·ıım Aliye sc>kinıı 
dair Türkiye Büyük Millet llleclisince verileıı 

ka rar vckuletten sııkutu dahi ınutazamnund ır. 

Elli Birinci madde - İdari dô.va ve iftiliif. 
ları riiyet ve hal, Uükümctçe ihzar ve tevdi 
olunacak kanun luyilıaları ve imtiyaz mukavele 
ve şartnameleri üzerine beyanı miitalOa, gerek 
kentli kanunu nıa lısusu ve gerek kava.ııini. saire 
ile umayytm vezaiii i ra etmek üzere bir Şfırayi 
Devlet Leşkil edilecektir. Şurayi Devletin rüesa 
ve lv:nsı vazaifi ınilltimmede bulunmuş ilim, 
ihtısas ve tccrübelcı· i ilc mütcmeyyi.z zcvat me
) auıııJan U üyük i\lillet llleclisince intilıap olu
ııur [•]. 

Elli ikinci madde -İcra Vekilieri H eyeti, ka· 
nunlıırın suveri tatbikiyesini irae veya.but ka
mınıuı emrdtiği hususatı tesbit için, alıkarnı ce
didcyi nıuhtevi olmamak ve Şii.rayi Devletin na
zarı tetkikıııdan geçir itmek şartiyle nizamname
lcı· tcdvi n eder. 

Ni.zamnaıııeler Reisicuıııhurıın imza ve ilaniy. 
le nıaıuıılüubilı olur. 

~izamnıımelerin kavanine mugayereti iddi.ı 

ulundııkta bunun merrii halli 'l'ü rkiye Iliiyük 
.Millet .1\Iecl isidir. 

DÖRDUN'Ott FASU. 

Kuvvei k.a.za.iye 

Elli üçüncü madde- Malıkerne lerin teşkilatı, 
vazife Ye salithiyctleri kanunla ıııuayyendir [ •]. 

Elli dördüncü madde - HllkimJcr bilcümle 
uiivaların muhakeıncsinde ve lıük:ıniinde müsta
kil ve her türlü müdahalattan aznde oluı) ancak 
kanunını h ükmüne tabidir. 

r•J • 80.1 numaralı karar : 
De11let Şllraıının Deavi dair eei, la:uai 'IJ~i/& q/ireıı 

>tıüstalcil mahkcnuı sı/at vB asUI.hiyetilB mlkehhc:(iir. 
ıı N /ean 1984 

r ı . Tf'mıri:: ttl(].hkrntP$i lr.aııu,. .... maralan : 
4, .111, 4119 (1,8), 485, BJ4,11B1, 1684 , toı9, ıoıo, 

1!.114, 1769, .10011 ( ! ), 8031 
Aatiye maltkemeurine ait kanun nuınaralan : 
86?, 1848 (19), 15« 
1,69, 49!, 884, /181, 3141, .1748 
S•ıl/ı maltk.nwıleriue 1ııııteda.ir klınutı 11umaral.an : 
l.t, Niaa1ı 13!9 (1086 • 581) 
489 ( 6), 491, 981, J1.f8 



M:ıılıkt•melcrin ınuknrr!'l·atıııı Türkiye Büyük 
Mıllet Meclisi 1·e Icr:ı Vekilieri Heyeti hiç bir' 
vçı:hilc tclJılil vo tağyir ve .tchir ve infa7.1 ahka

mrııa mürnanaat edemez t•J. 
Elli beşinci madde - Hakimler kanuncu mu

a.yyen olan t1 ul ve alll'al haricinde azlolunaınaır 
lar. 

Elli altmcı madde - illikimlerin evsaü, hu
kuku, vezaifi, mnaş ''C mııhnsı;asatları ve ~ureti 
nasp ve a?.illcı·i knmınıı malısus ilc tayin olu
nur l .. J. 

Elli yedinci madde -Hakimler kımunen mu
nyyeıı v~zaiHcn başka tumımi ve h.ususi hiç bir 
vnzife dcı-uhte edcnıezle ı·. 

Elli sekizinci madde- Mahkemelerde muha
kemat nleniılir. 

Yalnız Usulü ~lııhakenınt Kanunu [•••] mıı

cibiuco bir nııı.hkeıncuin haHyen cereyaıııua ınıı.h
keruc karar verebilir. 

Elli dokuzuncu madde - Herkes mahkeme 
huzııruuda lıııkukunu müdaiaa için lüzum gör
diiğii meşru vesaiti istimalıle serbesttir. 

Altıruşm~ı madde - Hiç bir mahkeme va
zile ve salalıiyeti diihilinde olan davaları rüyet
teu iıııtina edemez. \ 'azife ve snllihiyet haricinde 
olan davalar ancak bir karar ile rcddolunıır. 

.Divanı Ali 

.A.ltmııi birinci madde- (Mııaddcl : rı ~uha1 

1!>37 ve 29 ikiıı('itcşriıı 1937 - No. 3115, 3272) -
Yazifelcrind~n müııbais hususatta !enı Vekilieri 
ile Şfırayi D vlet ve 'l'emyiz :Olalıkeınesi rücsa 
ve fııasını ve Cumhuriyet Başınüddeiunıuınisini 
mulıakcıne etmek üzere bir (Dil-anı Ali) teşkil 
olunur. 

AltliliŞ ikinci madde - Divanı Ali aznlığı 
iı;jn on biri :\Iahkenıei 'l'cınyiz, onu Şilrayi Dev< 
lot rüc n ve ılzast ıneyannıdan ve kendi heyeti 
uınuıniyrl<>ı•i tnrııCıııtlnn lcclcliktiza ı·c.vi hali ilc 
yirmi bir zat intihap olunur. 

Bıı zevat n·yi lıal'i \'e ckscriyoti nıullaka ile 
iı.;leriııch'ıı lıiı·iı:i rl'is ve biriııi rcis vekili inLi
Jı:ıp •dıırler. 

[ • ) - 1181J ı•e 1181 nııma1-alı kara .. wa. bakınız/ 
( *"1 - Hllkiuılc-r Kanıum t !556, 3!06, 3501. 
[• ••] - Ce::a 111ıılıa/;ı.mrl~ri U•'tılii Kanunu 1412 

Ilukı4k ,. 1086 

AltliliŞ üçüncü madde - Divanı Ali bir reis 
nı <Jil döı-t iizn ile tcşekkül ve ekseriyeti mut
laka ile karar ittihaz eder. 

Mütcfıaki alLı zat lcdclieap heyetin noksn
mnı ilnna ı için ihtiyat aza vaziyetindedir. 

lşbıı ihtiyat fiza üçü Mahkemei Temyiz, üçü 
ŞU.ı·uyi Devletten müutnhap iiza arasından ol
mak üzere kurn ile tefrik olunurlar. 

H.eisliğe ve rcis vekilliğine intihnp olunan
lar bu kuraya duhil olmazlar. 

Altmiş dördüncü madde - Divıım Alinin 
nıüddciumuıniliği Ba~müdd-eiumuınilik tarafın

dıın ifa olunur. 

Altmış beşinci madde - Divanı Alinin ka
rarları katidir. 

Altllllş a.ltmcı madde - Divanı Ali mevzu 
kanuıı.!ara tevfikan muhukeme icra ve hüküm 
itıı eder. 

Altmış yedllıci moode - Divanı .Ali görülen 
lüzunı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
l;aı·ariyle teşkil olunur. 

BEŞİNCİ F ASIL 

Türklerin hukuku il.mm.esi 

Altmı:ş sekizinci madde - H er Türk hür 
doğar, hür ya§ar. Hürriyet, bnşknsrna hıuzn· 

olumayacak her türlü tasarruita bulunmnktır . 
Hukuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes 

iı;iıı hududu başkalarının hududu hürriyetidir.· 
Bu bucJut ancak kanun marifetiyle tesbit ve tıt

yin edili r. 

Altmış dokuzuncu mııdde- Türkler kanım 
ııazarındn müsa vi ve b ilaistisna kanuna rin
yetle mükelleitirler. Her türlü zümre, srnıf, ııi~l 

vo fert imtiyazları mülga ve memnudur. 

Yet.ıni.şi.nci madde - Şahsi masuniyet, \·ic
clan, tefekkür, kelitm, neşir, seyahat, akit, stıyü
nınel, temellük ve tasarruf, içtimn, cemiyet, ~ir
k<'t hak ve hürriyetleri Türklerin tabii hnkn
kundadır. 

Ye~ birinci madde - Can, mal, rrz, mcs
ken her türlü taarruzdan masundur. 

Yet~ ikinci madde - Kanunen muayyen 



olan ahval ve eşkAlden başka bir suretle hiç bir 
kimse derdest ve tevkif edilemez. 

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

Yetmiş dördüncü madde- (Muaddel: fi Şu

\ı~t 1937 No. 3115) - Umumi meni'aatler için 
liizunıu, ıısıılline göre anla§rlmaclık<;a ve mahsus 
kanunları . ınııcibince eleğer pahnsı peşin vcrilme
clik~c hi0 bi r kiıns~nin mnlt istimval ve ınülkü 
istiml8Jt olunamaz [•] . • 

Çiftr,iyi toprak sahibi yapmnk ve ormanla
rı Devlet tarafından idare etmek i~in istimlak 
olunncak tırazi ve ormanların i~tim lak bedelleri 
ve hıı bedellcrin tecliycsi sureti,. mahsus kaııun
lnrla tayin olunur. 

F!'YlmlilılP Hnllpı·d<> kanuna göre t~hmil olu

nacak para ve ma l ve Qnlı~mııyıı dnir mükellcfi
Y<'Ilor ıniistc~nıı olrnnl1 üzere hi~ bir kim~e hiç 
hit· fcdakiirlık ynpmnğa zorlaııamaz [••]. 

Yetmiş be~ci madde- (Mııııclde l : 5 Şııhnt 
1937- No. 3115)- Hiç bir kimse m!'nsııp oldııihı 
f<'lsrü i~tihat. din ve mezhepten dolıı~'T mıııı

lır?.r rrlil<'mez. Asnyiş vr umumi muıı~rret ndabı

un vr knıııınlnr hükiim]('rine aykırı hnlıınmıımnk 
iizrrr lırı· tiiı·lii diııi ii:ı•inlrr ~-npılmRsı serbcs!tir. 

Yetmiıı ::ıltmcı madde - Kaıııın ile muııy
~·on olan ıısu1 ve alıval hııricinde kimsenin mcs
kcninP ıı-iri l !'mez ve ii?.eri tabnrri edilemer.. 

Yet~ yedinci madde - Mntlıııat, kıınıınıı 
dair!'sinrle serhesttir V(' ne~'l'edilmedcn evvol tef
ti~, nııın:vrney<' tiihi değildir. 

Yetmi~ sekizim.ci madde- SefHhı>rliktı>. ida
rı-i öı·nyc ha linde vı>yn h nt miistevli emrıızclıın 

ılolayı kanunı>n miittrh~z tednhir icabatrnrlıııı 
olarak vazedilecek tnkyidat n.ıüstesna olmak 

[*J-
91!9.- JJPtılet JJemi'l"!lolltı.n l •tim/O.k Katıımıt 

1607 - R, ktımmıtı m;;zeı/1/Pl kanun 
9710- Re~diue f~Umlıık Kıınıınu 
.3887 - M;m Miidaftıa ;h.e;ım~lıın ;çin ıtrıpıl'U'ak 

i.•tinıM.lrler lvıkktnda kmııttı 
[ .. ) -
l•'cı•l:tr 1,1de 'Ho/ler eı.mla1·dır: 
1 - rrm,mi wurı kıMııi ~efeı·bet·li.J:: 

H " n ·u lr li" lıir luırbP {JirınrRi Oıtim oli• 
(' - Tı•rl 'ye Cum/utriuetiııidı tılıUm lumiH'<l!l vu

'•ııtırl Ll•ı:hı/er aN,t11dnld 1w.-p /dili (.T781J - 1). 
- 42?11 <tlyı/ı kcumna glirr, Feı·knllW• Ti.nll•·ri•ı 

htulat~.tllC"ı l~t Non tt. f,.,y, Vtl...·•illt-ri lfqf# tincı /l'x,,it ı't: 
ilUn cdil,ı.tlidır. 

7 
üzere seyahat hiı,: bir suretle takyidata t~bi tu
tulıımaz. 

Yetmiş dokuzuncu maMe - Ukııduıı, sayü
nmelin, temellük ve tıısarrııfun, içtiıı.ıaıı.tın: ce
miyetlerin ve şirketlerin hududu hürriyeti ka
nıınlar ile nıusarrnhtrr. 

Sekseninci :ıııa.dde - Hükümetin nczaret ve 
ınurakabesi altmda ve ]qınıın dairesinde her 
türiii tcdris~t sel'besttir. 

Seksen birinci :ıııa.dde - Postnlara verilen 
evı-nk, mı>ktuplar ve her nevi emanetler sıı.lahi

yettar müstantık, ınahkt>m<' kararT olmarl.~kC!ıı. 

a()ılamaz ve tclgı·af ve telefon ile v~lu olan Ulll

lııı.berntın mahremiyeti ihlal olunamaz [•]. 

Seksein ikinci madde- 'l'ürklor 'l'erek §ahıR
lıırına ırı-rrk iln.ımcyo müteallik olarak kn,rııniıı 

ve nizarnala mııhalif ~ördüklcri hnsusntta mer
ciinc ve Tiirkiye Biiriik Millet Meelisine miin
fcridrn vı>ya miiı:trınian ihbar ve şikayctt.e bu
lıııMiıiliı· [ ... 1. ~1\lı~ll nit olaı·~k vı.ıkıı]ınJan nıÜT'Il.
raatın neticPsi miistediye tahriren ~ebliğ olunn.ı:ık 
meebnridir. 

r·ı - 1!8 Kih,!IIIRrtni 19.,.~ fnri/ı IJ6 9820 sııyılt R~>•
mi r:n-:.~l,rie ('1knn .~(;ro11i n,,,zrt Tcarnn : 

Teşlciliitı E!VUliye Kanununun 81 'I'I.Ci mculd••ind,. , 
twdır~'Trliw?fi ilılrU ttllt11''r.uuynrrv'ft -zikredilPrr -nrtlh(fb·e,-
1'at, f erdlc'f"in hnkttkttntı 110 mııam,lcihna tatıl/Mı rdcm 
mevcıda ve mına bu.nrı ifşası rtıiz olm.aytın şali si hııım
•altı miitcııUik cılm<ıl! lıi.ı;ım.'Tclip voks9 rr.•a1Jiş 1>e inzi
hattı müienllik ve Hilkflmetin mi)dahn.l~.'Jfni •rıi4.•tPLzim 
Fn.,f,•rtJn!lt• n/; l"ıldr -in;rri a.WMiııh• km!fi?teftl'11 h~~r 
h<YrdM ~dilmesi ieahrd~ce;iino ve nilekim Ceztı Knnll
nıınttıı !9.~ nci m~ıdd~sinde mMrtU1'ln.rrjan biri t~rızife
ııin.i ıtapt-ı.liı sırrıdn. me•nııriueti•ı• mitteailik olf11J'rıle ta
!·ibııf icrtı>nnı miiııt~lzim bir ciirıne 111Jlı:ıf ol11p dn. nit 
olduğu daire11i habrrrlrır e.trıı.elrle ihmal ve te,.rılıi 
•d~roe lıir scme miiddetle ntP11tu1'i1felten rruı/ıorllmiıJelle 
lır1'nbe1' alit'f' Nı:ıa•rı "akdi ile de ·r~zalruıiftrılncaiiı ~a
rnlı.aten mezkı1r ol11Ut6'1na. 110 telaraf mtth<ıbl'1'e mrm.ttr
lorı rlrı tı./. "Tiflf> k m.pmur sımf 1'P idruiın.n rfli.Jıil ,.,_ 
hınmalıırı•w göre btmU.rın böulr bi'f' emri lmuni ile 
miikel!efiıtetlC'rinde şek v• ıriLbhe olmadığım ve bu 
''"flln~·i (Dnirei niılesini l•r•lırı-d"r e/mPI<) knııdi h;ç 
Ttir tırı/dt dP ffll'l-r"f mtlhttl•erntıP.uı malırl"'fıti1fetinf il~ 
liil "'"'ethrde 1Pltikl::i edibniyrcııffhıdm h11- ntt.ı~ı ka
nııtıi Te~kilatı E~(1Hilft! Ktııımımıtı Mlrı multr•lif rfilşrrı.e-
11Pceiii C'ihct!A mııhiı.brre memu,.ltJn suç delillerini lıa
•>i oldwrınıa krınacıf. cftikll'ri f(>l(frtı/'lı'f.f'IU'lpri ~Iiltldei
'Nu.ırm;ı:,.h~ i/JI)u·r ?'Ir rwiik.ttlltf. nlt~•aftırı lffztntf'''lec-Nii 
'''- sıtç unaıtr/1-ınııı. mr1>t:tıdi11Min.den l!iiııllc rt#lrm 1Pl· 
, rnltttf·lfF"Iı•r,• frdhırc• · ('('zfl f(nrontutWfl talımil ~~ttitli 
mt'lkr/lrfiu~t •rı.ıt/ırıhfffl •nenı•wları>uı tl't-rr~il /ı Pı7rr.P~~ 
M ait ohlııJiıı ?1!Circie /ınbrJ• 11e·rmrk ~eklındr l1•cellı 
•·ufe'lt!<'<' iii cilı..·tle mtthllh~rr. tnemvrla'fının h/t.,..l t•de
crklrri l,tıı>ıınt'ı uö•·r hnrrhrl etmclrri wrıtri /ııdt>ıulu 
/fn 11- T- ıQ.Y8 tm·ihiıule "''""riy~ll•• k<~ lut/ fılilili. 

r • ı - ı ı as snıttlı kll1'M. 



Seksen ügüncü madde - Hiç kimse kammen 
• Ubi olduğu m,ahkemerlc>n başka bir mahkemeye 
rı>lp ve scvkolunamaz. 

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

Bu esasa mugayiı' olarak haiciki veya hükmi 
şahıslar tarafından vt>ya onlar narnma rü!lllm, 
i\.;<ar ve sair tl'killif alınması mcnınudıır. 

Seksen beşinci madde - Vergiler ancıık bir 
kanun i)p tarh ve cibayet olunabilir. 

Devlet, vilayet idarei hususiyeleri ve beledi
~·elerce teamii.lPn cibayet edilmekte olan ı·üsum 

ve tt>kalifiıı kanunları tanzim edilin<·l'ye kurlar 
kemakan .. ilıayctr tlevam olunabilir. 

Sekııen a.ltmcr madde -Harp halinde veya 
lıarbi icabettirecek hir vaziyet huduannda veya 
i~yan ztıhurnnda vryıılıut vatan ve Cumhur-iyet 
al yhine kuvvetli ve fiili teşehbüsat vukuunu mü-
·'·.'·it. knti r·ııHır:ıl ,:!iiriilrlülctı>, 1cm VPkillt>ı·i 

TT l'lyeti müdileti bir ayı tt>cavüz etmeınl'k iizcre 
nmumi veya mevıii idarei örfi:ve ilin rdehilir 
ve ~ey!iyet hemen lifeelisin tasdikına arzolunur. 
Meclis idarci örfi;vc müddetini, indelicap tczyit 
voya. tenkis edebilir. M't>clis ıniiçteıni dl'i(il~c 

d<'rhııl i~timaa dilvet olunur. 
İdarei örfiyE>nin fıızla temadisi 1\feclisin ka

rarına mütevakkıftlr. 

!d ıırı•i örfiye şahıs ve ikamet;ıt'ah masuniyetle
riııin, mathnnt, müraselii.t, ~emiyet, şirket hür
riyetlerinin muvnkkııtt>n takyit veya tıılila rlP
mektir. 

ldıırei örfiye mıntakasiyle bu mmtaka dilhi
linde tatbik olunııeak ahkam ve muaınclilhn su
reti icrası ve harp halinde dahi ınasııııiyet ve 
hiirriyetlerin t:ır?:T takyit ve talikı kanunla tes
bit ohmur [•]. 

Seksen yedinci madde -!ptidai tııbsil biitiin 
Türkler i~in mecburi, Dev~et mektcplrrinde mec
Nınidir. 

Seksen sekizinci madde - Türkiye ahalisine 
elin n> ırk farkı olınakı.ızın vıılandıışlık itibariyle 
(T!irk) ıtlıık olunur. 

'fürkiye 'de ve~· u haı·içte bir Türk babanm 
. ı:llıündı·ıı doğmı nyııhut 'fürkiyc'dc mütemek
kiu lı i ı· ı'~ııt•bi lıahıuıın ımlbündcıı Tiirkiy~ 'tl do
ğ'ııııta merıılrktot diihWnde ikamt•t ve sinni rüş-

[•] - (),.fi Idare Kmııum No. 383!, 

8 

to vusuliinde resmen Türklüğü ihtiyar eden ve 
yııhııt Vatandaşlık Kanunu mucibincc Tiirklüğe 
lwhııl olu nan herkes Türktür. 

Türldülı: srfat ı karınnon muayycıı olan ahval
rlt> izaa ~dilir. 

.A.LTINOI F.A.SIL 

Meva.ddr müteferrika. 

• 
Vilô.yat 

Seksen dokuzuncu madde - '!'ürkiye coğrafi 
t•aziyct I'C iktisadi münasebct noktai nazarmdaıı 
viliiyetlere, vilayetler lıazalara, kazalar nahiyele
rc ınünkıısemdir ve nııbiyeler de kasaba ve köy
lerden terekküp eder. 

Doksnrunct madde - Villiyetlerle şehir, kıl
saha ve kiiylt>r hiikmi şahsiycti hai1.diı·. 

Doksan birinci madde - Viliıyl'il~ı· unıunı 

tevsii nıeı:nniyet Ye tefrikı vc?.aif e~:ısı iiırriııe 

iilarc olunur. 

illcmuriıı 

Doksan ikinci madde - Hukuku siyasiy•'.vi 
hai7. lıl'r Türk chliyet. ve istihkııkııııı göı·ı· lkv
l~t nıcıntıriyetiııclt• is1ihdmıı olnnmak hakkını 

hııizdir. 

Doksan üçüncü madde - 13iliıınıım mcnıııı·

larııı cvsafı, hukuku, vezaifi, maa~ ,.r ııııı 

has~ıısatı \'C sureti ııa.«b ve Azilleri n~ tnfi "" 
(L'I'ilkkiJnj kOlillllll lll!l]JSIIS r•ı ilt• 11 l lll1.1 ',\ '('JJIJiı· . 

Doksan dördüncü madd<ı - K.aııuııa ııııılııt · 

lif olıııı ııınuriln iınıire it .ıut mL•nnıı·ıı ıııt ·sııli.nt 

terı lnıı·tamıar.. 

Tlm11rıı maliye 

Doksan besinci madde - 1.\lıı:ıddPl : ıcı 1\ ;i 
nııııııevn· l Jl):{] Xo. 11-i!J : lı ·- ,\lıını :<ı • ııı·i 1 ıııu
miyı: Kanunu liıyihıu;ı ve buııa bağlı büt~clcı· ,.,. 
cd ,-t·lll'l· ile nıüllıııl lıüt~el!'r 1\tePliso nı :ıli yıl 

bu~nııhın t•n ıı.:t. ür; a~· t'VYel tııkdiın olunur . 

Doksan altıncı mııdde - Devi~! (•ııınıliıt<lt· ıı 

ıııuvüzc:ıe haricinıle ıuırfiyat eııiz rlci{ilu ir 

[•] - Memıırin Kanuııu No. 788. 



Doksan yedinci madde - Muvazanei Unıu
ıniyc Kanunuının hükmü bir ı:ıcne;ı:e mahsustur. 

Doksan sekizinci madde - llesabı kati ka
nunu müteallik olduğu sene bütçesinin devrci 
besabiyesi zarfında istihsal olunan vııridat ili' 
yine o sene vukubulan tediyatın hakiki miktarı
nı nıiibeyyin kanundur. Bunun şekil ve taksima
tr Muvazcnei Umumiye Kanununa tamamiyle mil
tenazır olacaktır. 

Doksan dokuzuncu madde - Hesabı kati ku
n ununun layihası mütcallik olJuğu senenin so
nuİıdan itibaren nihayet ikinci senenjn te\'rini
sanisiııin iptidasına kadar Büyük Millet 1\lecll
siııe tııkdinı olunmak mecburidir. 

Yüzüncü madde - Biiyük Millet Meclisine 
mel'but ve Devletin varidat ve masarifatını 

kanunu mahsusıma tevfikan murakabe ile nıii

kellef bir Divnm l\Iuhıısebat müessestir r•J. 
Yüz birinci madde - Divanı Muhasebat, umu

mi mutabakat beyannamesini, taallük ettiği h&
aabı kati knnuııunun Maliycce Büyük Millet 
Meclisine tnkdimi tarihinden itibaren nihayet 

r•J - tı9ı numa'l'alı ka'!'a'l' : 
Diı•cı>ıı Mı•lıtısPbatııı. lih::mmındtt, bi'l' kıı.nııntm tef

si'l'ini M eoli.! Riytuıst.ind011 talep etmek hakkına malik 
o/4uğu H eyeti Umumivenin 11i'1'1ni ikinci içtinıaının 
bi'l'inci eelsesinde taka'l'riı'l' etmiştir. 

6 K4nunusani ısı? 
1 !06 nııma1'4lı karar : 
Divanı Muhaeebatın üo avlık 1'ap01'ları üzerin~ 

M eolisçe verilecek I'Ma'l'l<11r, mıuıyyen lıiidiseleroı 
mes·ulivst tllvini•uı ve volsw:lııklann izale&ine mü.te
dair olmcıkımı başka bi'l' ma.hiyst anedemiveoeğbıden, 
bıı lı,Misekre makS'Ur kalmak tabiidir. Şavet, Diva
nın teorii munkabevi temin 11e teskil wızifcsi lıari
oirtdeki /uık ve saUlJıivetleri hududunu h81' hangi bi'l' 
irlihtlıı a.1amk bu ,.ap01'lıı1' da diller gtlna m4nı
zat ı oi1nuş da lnınla'l' /uıkkında Meclisçe karorl<11r it
Hhaz rdilnıiş iao, bımiiJirın •naR/ahat ilzerine mütte
lıaz olnıa.sı hasebilc, şumiiliinün zatı meseleye mıın
hasır kalı11.ası zanıri olduğuna /uvralr verillniştir. 

8 Son kanun 1911 

9 
altı ay zarfmda ~{eclise takdim eder [•]. 

Teşkilatı Esasiye Kanununa ait zavabıt 

Yüz ikinci madde - İ§bu TeşkilAtı Esasiye 
Kanununun tadili a.şağıdaki şeraite tabidir: 

Tadil teklifi Meclis !zayi mürettebesinin li.
akıı.l bir sülüsü tarafmdnn imza. olunmak şarttır. 

Tadilat, ancak adedi mürettebin sülüsanı ek
seriyeti arası ile kabul olunabilir [ .. ]. 

!şbu kanunun şekli Devletin Cumhuriyet ol
duğuna dair olan birinci maddesinin tadili ve 
tağyiri hiç bir suretle teklif dahi edilemez. 

Yüz üçüncü madde - Teşkilatı Esasiye Ka
nunttnun hlç bir maddesi, hiç bir sebep ve ba-
hane ile ihmal veya tadil olunamaz. Hiç bir ka
nun Teşkiliitr Esasiyo Kanununa münafi olamaz. 

Yüz dördüncü madde - 1293 tarihli kanunu 
esasi ile mevaddr muaddelesi ve 20 Kanunusani 
1337 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu ve müzey
yelatı ve tadiHHı mülgadır. 

Yüz beıımoi madde - Bu kanun tarihi net
rinden itibaren meriyülicradır. 

20 Nisan 1340 

[*1 - Z. C. 1!9- Xl- 1949 S. U : -'5 
1-Xll-1949 S. 4: g 

[••ı - Tttdil teleli/i Encümmı watından '!'et olun.
muş ise, buna ait 1ıut.zbat~nın '1'61/6 konulmannda 
ehc>'iyeti mutlak(!. k4fidir. 

Teşldldtı Esasive maddele.rinin tefsiritte gelince, 
bunun icin, tttdildeki usıtl 11e mM"asimin ifaaı l4zım
nel11U'z. 

Nitekim 11l numaralı teft<ir, Hükümetin ııe 87 nıv 
'IM!rtılı tc/Birin de Divanı MıUıasebat riliMBt.inin bir 
te: l<ereei üzerine çıkM'ıldtdı gibi 5- Xl- 1340, 17- XI-
1930, !7- X ll -1940 ve 16- Tll-194! tarihleri?ıd~ 
tnebıuılıır taralından tıB1'ilen tek imzalı takrir il4 de 
Tcşkildtı Esaıtillenin te/Biri iatenilmiştir (13 MafltB 
194! de Kıita/ıya Mebusu Recep Pekerin beyanatı 110 
Rize M ebwıu F'tıat Si'1'1nen tarafından 11erilen takririn 
rcd(li .. 1!84 savılı KarCIIf'a da bakınız/). 

... . .... . ............ . 
Tcgkilô.tı Estısiye Kanunıı ile tttdilkriniıt miiza.kMatım üıtiva eden zabıt ceridelerinin Devre, cilt vs sav/(1, 

1' 1tmarailırı : 
D. Cilt 

ll 

lll 
IV 

V 

1 .e4ı: : !87, ı9o : ısı, 516, : 566, au: 858, 859 : aaı, 909 : 9ıo 
a 104 : JJ9, 484 : .ı.eo, 440 : 448, .ı65 : 466, 684 : rıo, 1005 : ıou 
J 101,, 112, 11!5 : 1ı6, 11!7 : Jı9 (!, ıq, ıa, :ı8 nci 1114ddelw) 
.ı ıa, ıs : a5 ı ros · -h·'d J 
r; 33, 44. 37 : 40 1 ncı "~ 8 

<J5 o. sı : 85, 85 : 86, Illi : 88 (10, 11 nci mad<lclcr) 
10 t, 48, 58 : 75, 75, 81 : 84 (:Z, 47, 48, !,9, ,;ı, r.ı. 75 ıı<'i maddl)l.er) 
ıo 76, 78, 83 : 86, 86, 87 : 89 (.H. 47, .48, 411, sn, 61 nı:i mtıddeler) 

--•I!Oiiii!Oiil>e-<li...,_.--'--



2. Mebus Seçimi Kanunu 

(Resnıi Gazete ile ne~r ve ilanı: 17 . Xlf . 1942 - Sayı : 5258) 

No. 
4320 

Birinci ınade - Türkiye Cümhuriyeti 
dahi linde mebus seçimi vi layetler itibariyle ya
pılır. Her vilayet bir se<;iın dair esi ve her nahi
yc bir seçim şubesi itibar olunur. 

b ci madde - Türkiye Cumhuriyeti lıııl
kınclnn lı r (40 000) nüfus için bir mebus SC· 

<;ilir. Bir seçim dairesinin nüfusu (40 000) deu 
aşağı olsa dahi bir mebus seçmek hakkıdır. 

Nüfusu (40 000) den yukarı olan seçim cla
it·eleri için aşağıda göstel'ilen muamele yapılır: 

(55 000) c kadar bir, (55 001) den (95 000) 
e kadar iOti, (95 001) den {135 000) e kadar 
ilç, (135 001) den (175 000) e kadar dört me
bus seçilir. 

üfus miktarı yiikseldi'k!:(l nıebus sayısı bu 
yolda arttı:rılır. 

Seçmenler defterinin ta.ıWım.i 

Uçüncü madde - Türkiye Büyiik Millet 
Meclisi, Teşkilatı E asiye Kanunu ilc ıınuayyen 
seçim devresini ikma l etın.iş veya aynı kanunun 
25 nci maddesine göre seçim yenilenmesine ka
rar vermiş bulunuyarsa 'keyfiyet Dalımye Vekô.
letiucc vila~tlere tebliğ olunur. 

Dördüncü madde - Valiler, seçime baş

lanrlı~ını ve vilayet merkezleri da. da'lıiıl olduğu 

aı:ı,lde her kazada. mevcut eıil:ek ve •kadın Türk 
nüfusunun hnvi birer e6llS defterinin tanzimini 
idareleri altındaki 1mynıakamla.rla vilayet mer
k~zindeki hel('(liye reisliğine ve vilayet mene
zine buğlı nuhiye ve köylere emir ve tebliğ eder
ler. 

Kaza kaymakanılım da. viiAyetiii bu emrini 
kazaları içindeki belediye, nahiye ve köylere 
uildirirler. 

Bepnci madde - Bn emir ve tebliğleri 
alan belediye idareleriyle xöylerin mu'htar ve 
ibtiyer meclisleri 1\zaları, belde ve köylerinde 
yerleşmiş olan_ veya bu ma.ksa.tıla. otul'Jllakta bu-

Kabul tarihi 
14 . xn. 1942 

lunıııı umıını eıiu~k ve kadın nüfusunun defter
lcı· ini eıı ~;ok on gün içinde tanzim'C mooburdur
!ar. Deftcı•lcriıı t nnzinıi sırasında tııdavi ve sc 
~·ah~t gi•hi srbepl<'rlc muva'ldrut olarak başka yer
ele bulunanlar, lıuluııdukları yerlerin d-eğil asıl 

ikııııwtg-iilılal'Inın bn!unduğu yerlerin esM def
tcrlıel'i ne yazılırl111r. 

Bıı defteııleroe: 

A) Adı ; 

B ) Soy adı; 
C) Baba adı ; 

Ç) Anoa adı; 
D l Doğum yeri ; 
E) D oğıun tarihi ; 
F ) ll<mnelgiihınuı bulunduğıı mahalle ve 

sokağrnııı adı ile n ımıarası; 
,J ) S~im 1ı~ını haiz olup olmailığı; 

H ) Samut meşgnliy!'l ve mülftihazat ; 
~iitunlarr bu~unnr. 

Altıncı madde - Şehir ve kasabalarda 
malı all<'; ve köyll'rde köy itibariyle tanzim edi
lecak olan bu dcftnlcı·, hiı-i :veni doğanlıaı·dan 22 
~·aşma kadar olanları(22 yaşıııı henüz hitirmc
miş olqınlar dahil) diğeri de 22 ya.~ım bitirnıiıı 

olaıılaıxlan ba.~lıyarak daha yukarı yaşta buln
nan nüfusu göstermek üzere iki bölüm olarak 
laMiın edilir. 

ASkeri garnizon•laı-la müesseselerindeiri su
bay ve <lt'!lt yekununun ne suretle teEJbit ve dcf
terlero ilave olıına.cağı lifilli Müdafaa ve Dalhi
li~-c Vek511'tleri arasında •kararlaştrnlır. 

Seçmenlik §&l"tla.rı 

Yedinci madde - Birinci ve ikinci 
mf'ıı olabilmek için: 

l. Türk olmak; 
Z. 22 ya: ını bitirmiş olmak; 

s~ç-

3. Aıınmc hi.mn tlerinden menedilmi'li olma-
mak; 

4. Ma.hçıir olınama.k; 
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5. Yabancı te'baadan olduğu iddi.ıısmda bu

lunmuş olmamak; 
G. Yabancı bir Devletin resmi himlotinde 

bulunmamak; 
şart n·. 

86lıizinci madde - Silah altmda bulu
nan c ı-at, jandarmalar, subaylM", pol.ialer, askeri 
mooııır ve ll.'!keri hakimler ve askeri mektep 
talebeleri biı·inei ve i:kinci s~.men olamazlar. 

Dokuzuncu m11:dde - Bu kanunun 7 nci 
\'C 8 nci maddelerine göre birinci ve ikinci seç
ın('nl'ik hakkını haiz olınıyanJ&rın bu durumla- · 
rı lıCi;!inci maddede tarif edilen seçmenler def
tcrindeki isimlerinin hizasına ve (Seçim luı:kkım 
Jıniz olnp. olımnd~ı) sütununa açı'k olaraık işa

ret edilir. 

Mebusluğa seçilmiyecek ola.nk 

Onuncu madde -
1. Yabancı Devlet resmi hizmetinde bulu

nanlar; 
2. Ağır hapis cczasiyle veya hıl'Sıılık, sıcl ı 

t<'karlık , dol<ll.IIdırıcıhk , cıuniyeti sııüsti

mal ve lüleli iflas suçlarından biriyle 
-mlllhkiun dlanlar ; 

3. Ma.bcurlar; 
4. Yahancı t!'baadan olduğu iddiasında bu-

lunanlar ; 
!'i. Amme 1ıizmetlerinden menedilenler ; 
6. Tür'kı:c okuyup yazmak bilmiyenler; 
7. 30 yaşmı bitirmemiş olanlar; 

nı!'lıns srç:ilemczler . 

On birinci madde - Muallimler müstesna 
;ılmnk iiz!'re meı·kezden tiiyin olunan umum me
murlarin miiftiiler, lıakiıııler, Cumhuriyet müd
dC'itınıum ileri, lıcle<liye reisieri seçime ba§lnn 
ınadnn iki ay evvel ve seçimin yenilenmesi ha
linde yenilenmenin ilil.ıırndan itibaren iiç giin 
i~indc istifa etmiş olmadı'kça memuriyet rnahoaJ
lcrinin i~indc bulunduğu seçim dairclerind~n 

nı~hns seç:ilcmezler. 

Bunlmunn başka; 
A) Kara, deniz, hava, jandarma sınıfların:ı 

ml'nsııp subaylarla a.<>kt-rl m~mur ve askeri lıli

kimleıuen iııtifa hakkını haiQ; olmıyanlar; 
B ) l stüa ve teknüt lıakkı bulunanlardaıı 

ıınnımi seıı:ian ilfınındıı.n itibaren nihayet on gün 
zarfında usulen istifa ve tekaütliiklcrini talep 

etmiyenler dahi mebusluğa seçilenrezler. .Aksi 
talkdirde bu seçimler yapılma~ sayılır. 

.A,nealk ara seı:jnılerinde, istüa veya teka
iitlük hak'lnru haiz olanlardan ilil.ıı edilen seçim 
giiniiııdeu evvel istifa veya tekaütlüğünü talep 
ebır. iş olanlar ınebusluğa seçilebilirler. Bunlar 
yukarıdıtk~ on gün kaydına bağlı değiıldirler. 

On ikinci madde - Yedeksubayların kıs

nu ve umumi mebns seçimi sıralarmda gerek 
taliın ve manevra için olsun, gerekse harp se
bebiyle olsun silah altına çp.ğırılmış ve orduda 
hizmet almış buhmrnalnrı mebus seçimlerine 
miıni değildir. 

"ı . ' .. . ' \ 
Teftiş heyetleri 

On üçüncü ma.dde - Bu kanunun 5 ve 
G ncı maddeleri uyarınca köy ve mailı.alle iti

'lıariyle hazıı-Janan defterler o köy veya malıal
lerin bağlı btlhtndı:ıftdan kaza veya. vilAyet mer
kezlerindaki belediye reisliklcrine gelrneğe 

bruıladığı günden itibaren bu merkezlerde, vi
L1.yct ıncı-kez Ikazasiyle vililyete bağlı kazala
rm büyüklüğüne göre ilzıısı 4 den 10 a kıular 

olmak üzere bir teftiş heyeti ktırııln.r. Bu teftiş 
heyeti beledi:ye reisinin reisliği altmda olmak 
iizer&, vililyet merkezlerinde, vilayet daimi 
enetimeni ilzasiyle, belediye meclisince kendi 
aralarından seçilecek azalardan ve kazalarda 
yalııız belediye meclisince, aralarmdan seçile
cek azalardan terckkiip eder. Şayet kazala
ı· ın büyüklüğü yüzünden daha bir kaç liza alın· 
nınsına lüzunı görülürse belediye meclisi aza
larmdan münasip miktart teftiş beyetine al=. 

Ancak fesib, iptal veya meclisi teşkil ede
cek miktarda aza ve yedek aza kalmamış olmak 
gibi Sllt'otlerle meclisin tcşekkülii mümkün ol
ınıyaıı veya kazanın yeni kurulmuş olması se
bebiyle belediye uıeclisi seçimi henüz netice
l ennıemi~ bulunan yerlerde, belediye s=ı 
içindeki mahalleler halkından belediye lizalığı 
şartlarını haiz bulunanlardan çağmlacak iki
şer zat belediye reisinin, veya Belediye Kann
nunun 90 ncr maddesine göre Ull.'!bolunan reis • 
vekilinin reisliği altmdıı belediye binasmda 
toplanarak arnlarmda l'eya dışarıdan nüfus 
miktarı gözönüne :ı.lınarak yukanda göııteri
len miktarda teftiş heyeti !izası seçilir. 

On dördüncü madde - Teftiş heyeti, ve-



-12-
rilen defterlerin kanuna uygı.m olup olmadı

ğını ve içinde yanlış ve fesat bulunup buluıı-

maclığıru tetkik eder. -
Bu tetkikler sırasında lüzuıu görülÜrs~ ica

bedenler getirilerek tahkikat yapılır. Bu tet
kikat ve tahkikat kıızanm büyüklüğüne göı·e 

beş günden sekiz güne kadar devam edebilir. 
Bu lnüddet içinde teftiş heyeti her gün topla
mr. 

On beşinci madde- 14 ncü maddede yazı
lı miirldetin bitmesinden soııı·a teftiş heyetince 
tctkik edilen de~terlerden seçim hakkını haiz 
bulunanJarı gösteren kısımların birer sureti çı

karılıp bunlardan teftiş heyeti merkezine ait 
olanlar Hükümet ve belediye dairelerinin mü
nasip yrrlerine ve herkezin görebileceği sair 
yerlere ve seçim şubelerine ait olanlan da ştı

belere merkez sayılan malınllerdeki umumi yer
lere asılır. 

Bn defterlerin asıldığı gazete bulunan yer
lerde gazete ile \"C bulunmıyan yerlerde lidct 
olan vasıtalarla ililn olunur. Belediye, zilbrta 
ve köy mulıtm• ve ihtiyar meclislerince; bu def
terlerin, bulundukları yerlerde beş gün asılı 

kalması temin edilir. 
Defterler bu müddetin sotı günü ak§amı 

saat lS de belediye olan yerlerde bu idare ve 
seçim şubelerinde şube reisleri, tarafından kal
dırılır. 

On a.ltmcı madde - Defterlerin asılı 

kaldığı beş gün zarfmda seçmenierin adları, 

hüviyetleri defterlere yanlış veya mükerrer ya
zılmış veya lıiç yazıJmaıııı.5 veya adı yazılmamak 
lazımgelirken yazılm.ı.~ · olduğuna dair ileri sü
rülecek itirazlar, .teftiş heyetince dinlenip bu 

• heyet lkarariyle liizungelcn taslıilıler yapılır. 

Defterlerin kaldırılmasm<lan sonra itiraz iddi
ası dinlenmez. Teftiş heyetince iti.raz varit gö 
rülınediği takdirde ret kawı.rın.m suı·eti, itiraz 
edene usulen tebliğ olunur. Teftiş heyetinin 
'kararına razı olmıyaolann, kararın tebliği ta
rihinden itibaren iki gün zarfmda mahalli as
liye mahkemesine, bulnnmıyan yerlerde sulh 
hil.kimine, teftiş heyeti karariyle birükte mü
raeaa.tla itiraz etmeğe haklan vardır. Bu müd
det bittikten sonra itiraz hakkı !kalııuı.z. Mah
keme itiraz iddialarmı en çok ~ gün zarfmda 
k<&ti karara bağlar. 

Bıı ve daha evvelki maddelerde yazılı müd-

clctlcriıı hosabmda resmi tatil günleri sayılır. 
ltirazlar i~iıı mahkemelere v8.ki olacaık mü

racaatla:rı ve bu bapta verilocek kararlar hiç 
hir harca tabi tutulmaz. 

Mebus ve ikinci seçmen sayısmm tesbiti ve se
çimlerin ne yolda. yapılacağı 

On yedinci madde - Türk vatandaşlarm

dan bütüh erkek ve kadın nüfusunun Jıavi 

olup beş ve altıncı maddelerde yazılı buluİıan 
deftHlerin teftiş heyetine verilmesi tamam 
olunca kazada mevcut nüfusun miktarı mazba
ta ile vilaycte bildirilir. Bütün kazaların maz
bataları geldikten sonra teftiş heyeti valinin 
ve~·a vekilinin rcisliği altmda toplanarak ikin
ci maddcd" gösterilen snret ve nispcte göre 
ka~ ınchııs st·•:ileccğiııi ınazbata ile tesbit ede
rek Dahiliye V<•ki\lctiııe bildirir. Aynı zamanda 
keyCiyP! "ilfıyet dalıilindeki teftiş heyetlerine 
kaymakanılar vasıtasiyle t bliğ ve gazete olan 
yerleı·rlc ı;tazcteleri, olmıyan yerlerde de adet 
olaıı vasıtalarla iH\n edilir. 

On sekizinci madde - Teftiş heyetince 
kaza dahilinde ikinci seçmen seçiminin çnbnk 
\c kolaylıkla yapılabilmesi için kn7.a merke
ziyle köylerinde nalıiyc teşkilatı buluıımadığı 

veya bultıpta nalıiyt'leri geniş YC nüfusça ka
labnlrk lıulunduğu takdirde kaza ve nahiyeleı· 

içinde ihtiyaç göı·üldüğü miktarda seçim şube
leri yapılabilir. Bu takdirde de .seçim şubeleri 
içinde lıeş ve altınrr maddelere göre yazılmı~ 
bulunan kndm ve erkek niifus miktarına ve 
19 ncn maddedeki nicpete göre kaçar ikinci 
seçmen se~ileco~ teftiş heyetince ınozhatıı ilr 
tesbit edilecek seçim şubeleri reisiikieri ile ka;.a 
kaymaknrnlıklarına bildirilir. Vilayet merkc
zinde bu bilgi vililyet makamına verilir. 

On dokuzun madde - Seçim şubesi dalıi
linde bulunan kadın ve erkek niiiusundan her 
(4.00) kişi için bir, ikinci seçmen eçilir. Nü
fus miktarı bundan fazla olduğu takdirde faz
lası için aşağıdaki gibi muamele yapılır. 

(600) e kadar bir, (601) den (1000) e kadar 
iki, (1001) den (1400) e kadar üç ve fazlası için 
hu yolda ikinci seçmen seçi~ir. 

Yirmi.n.ci madde - Teftiş lıeyetiuce, be
lediye a rl ve yedek azalardan veya azalık 

vasıflannı haiz hariçten birer zat seçim şube-
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lerine ı·cis ol:ırak seçilir. Seçim şubesine dahil 
bulunan kö'ylerin muhtarları, belediye varsa 
belediye rcisleri şube seçiım heycluıi teşkil eder
ler. Vilayet ,-c kaza merkezlerinin büyük ol
mrun dolayısiyle bir knı: seçim şubesi ihdas 
edilmişse, kezalik teftiş heyetince belediyenin 
!lSI} V<' Y<'dek azalarından veya hariçten azalık 
vasrflarıııı haiz henış<'hril<>r arıısından seçilen 
üçer zat bu şubelerin ~eçim heyetlerini teşkil 

c>deı·l er ve r<'islerini kendi aralarmdan scçerlcr. 

Yirmi birinci ınıı.dde - Har seçim şubesi 

ılııhilinrh• rnevcnt ve seçim haklanı haiz olan 
erkek ve kadınlarm ikişer nüsha defteri teftiş 
heyPt.iJıce tanzim ettiri lip se~im şubeleri reisie
rine veriliı·. Ru rlefterl rin süratle tanıimi 
i~in teftiş lıe~·ı't.i kazalarda kııymaknmlardan, 

villıy<'t mcrkezl<'rinde valilerden liiztıınn kadıır 

Ikiltip isteyebilir. Kaymakam ve valiler dairc
lc>rin bütün nwınıır ' '<' mü tahdemlerini bu işte 

çahştırahilirler. Bütün memurlar vaH ve 'kay
nıakanıların hu işe daiı· emirleriııj ifaya mecbur
durlar. 

Yirmi ikinci madde - 16 um maddede 
~razrlı1ığı ü zere itira.z vaki ise bunlarm mahk,e
mecc tctkiki için tfıyin edilen roüddclin bitmesi 
ij7Aırinc derhal sc~im şubesinde ne kadar seç
men 'l'::trsıı teftiş IJıeyoti tarafından o miktarda 
Ü7-erine bir ka<: isim yazılacak kadar ufak pu
sulalrk he~·::ı1 kağıtlar hnzırlanıı} tt>ft iş heyeti
nin ınühürü ile aı·kalııı·ı mühürlcııerek şeçim şu

besi l'Cisi '~laıı zııta verilir. Bundan başka bu 
zat teftiş h~yetincc ya pt ırrlmış ve içine rey pu
sulaları at.rlın:ıik için iki kilitli ve biri diğeri

ne uymnz iki anı:ıhtarh ınuh'keın ve şubenin pu~ 
sulnlarıııt alabilir büyüklükte ve üzeri ufacık 

bir zarf $riı·chi1Nek ~adar delikli bir sand1ğr dıı 

seçim ,veri ne beraberinde götüriir. Sandığın j 
anahtarinnndan hil'isi ı·ciste, diğeri de l'ı.ıadan 

hirinde bulunur. Lüzıını görülen yerlerde reis
lrre ıuerke<lfleıı birer kiitip verilir. 

Yirmi üçüncü madde - Seçim şubesi 
reisi rnemuı· huluncluğu yere vannca şnlıe se
~im hey<• li dcrhal toplanarak: 

A.) IIoı• gün ne kadar ııeı:menin rcy verece
ğini; 

ll) Uuııa &"Öre s~ı:imirı loı.ı: güıı J.evrun ede
ceğini; 

O) Sruıdığın sıı•asiylo lıangi köy ve semtler 

Jıal1unın rcyinc arzcdilooeğini; 
Ç) Seçimin hangi giiıı, sıuı.t kll,(}ia başlıya

cağını; 

D) Uer gün hangi sıuı.te !w dar reylerin ka
bul edileceğini ; 
lu.ırru:liıştırır. 

Bu okaı·nr seçim şubesini teşkil eden M.rl~r
dc nıuhtnrl:ır, Val'Sa belediye Uıı·afrndnn halka 
ilan olunur. Mahalli Ilüıkii.m:et dah·e-1 ri de bıı 
h,1ı,~nııt:;ı Ir-endilerine lil~1tngclcn yardı:mı ,Ya.pınıı.

b'\'t nıoohıu·dudar. Kaza ve vilfıyct merkezi olan 
şehir ve kasabalarda bu ~ıusu$ları Jmrar altı

mı almnk ve ha.lka il§n etmek teftiş heyetinin 
yazifcsidir. 

Yiınni dördüncü ma.dde - Se~:im, lıl.'r 

s<·~im şnbcsindP ııyn ayrı yap ılır. Bir seçim şu
Jıe.qi deft<>rlerinde kayrtlı bulıunan kimse diğ(n' 

şnhf"dc rı>y ver mez. Reylcrin kahulü devam ot
tiği müddet~e se~im ha'kkı olnnlnnn isimluiııi 

havi defto<'ı•ler salon duvıırlıırındıı mnh bulun
duvulm. 

Yirmi beşinci madde - 'fayin edilen gürı

do seçime başlanrrken rey pusulalan atılmadan 
önce seçim şubesi reisi, azalara ve sair llazn· 
bulunanlara sandığm boş olduğunu göst<>rdik
ten sonra, kilitleyip anıı.htarlnrmdnn bil'ini · 
kendisi alır, diğerini de seçim heyetindeki 

, :lzaclaıı bil'ine verir. Bundan sonra sandığrıı dört 
taı·afınclan sicim geçiı•ilip1 düğüm yerlcı·i mü
hiirlenir. 

Yirmi a.ltmcı madde - Sandığın roühiiı•-

lcnme~inqen sonra, önceden tesbit ~iilen 

proğramn göre, ııeçnıenlerin l'eyleri k:ıbııl ı;ılu
nur. SC<)im yerine gelen seçnıcnJcre ımühiirlü 

pusnlalar dağıtılır ve bnnlııra: 
) Seçim şubesi i~in ne Intdar ikinci s~ç

meıı lilzımsıı. o karlar lkimııenin ptı. ııl:ıyu ~·aııln
cağı; 

B) Yazısı olmıyanların emniye-t et.tiklı•l'i 

1..-inıf<Clere yazclıTıı~Jilecekleri; 

C) Şayet ptı.'ınlada muayyPn miıktardaıı 
ziyııde isim yazı'lır veya yaıibrrlırsa ıbn pu.sulo
nın bıı.şındruı haşhyarı:ık yalnız istenilen adc·d
deki isimlerio kabul edilip, fazllı'!ınlll hüküm
sÜ7. ııtıyrlMağr; 

cı İsteniten ndeddeıı daha az isim yazılmış 
vcy~ yazdınlml:ş ise ~-nlııız yı:ızılı ismılcrin lmhııl 
ve kaydoluııaeıifı; 



D) Pusulaya aym ısım bir kaç !kere yazıl
mış ise bunun bir rcy sayılacağı; 

"E) Rey pusul alarına yazılan isimler okun
maz veya mühürsüz pusulaya yazılmış bulunur
sn hesaba katılnuyacağı; 

F) Pusulalara imza veya mühür konulmı
yacağı; 

Sözle anlatılır ve seçim salonuna asılacak ya
zılar la da iliin edilir. 

Yirmi yedinci madde - Seçim heyeti
ne gelen her seçmene kiltip tarafından köy ve 
mahallesi, ad ve soyadı soruluı:. Seçmen tanın
mış bir kimse olduğu veya nüfus hüviyet cüz
danını gösterdiği takdirde seçim defterindeki 
ismi yanına bir çizgi çekilip pusulayı sandığa 
atmasma izin verilir. Her seçmen kendi reyini 
getirip sandığa atmakla mükelleftir. Hiç bir se
bep ve suretle başka.smın namına rey pusulası 
sandığa ntılmaz. 

Yirmi sekizinci ma.dde - Köylü seçınenlerin 
seçim sandıkları başında lüzumsuz bekletilme
mcleri için seçim heyeti tarafından gerekli ted
birler ıı.lını:r. 

Yirmi' dokuzuncu ma.dde - Seçimi bir gün 
içinde bitmiyen seçim şubelerine seçim heyeti 
.dıığılmazdan önce sandığın deliği üzerine bir 
kitğıt konur ve sandık dört tarafından sicim ile 
bağlarup gerek bu sicimin düğüm yerleri ve ge
ı·ek kuğıdm uçları ile anahtar delikleri seçim 
heyeti tı:ırııfından mühür mumu ile mühürlenir. 
Sanllık, heyetin karnı·iyle emin ve münnsip bir 
yere koı ıularıı k muhafazasına itina oluntır ve 
ulı·~i gün sand rğrn mühürleri heyetçe muayene 
cdildilıten sonra açılıp yine seçime başlanır. 

Otuzuncu ma.dde - 23 ncü maddeye göre 
tayin olunan seçim zamanının sona erme-
iyle artık rey pusulası kabul olunmayıp, bü

tün seçim heyeti fizası hazır iken sandık açılır 
>C! :ıtılan pusulal:ır birer birer sayıldıktan son
ra tekrar sandığa konur ve (Seçim şubesine şu 
kadar seçmen gelip, şu kadar pusula atılmıştır) 
diyr hrmen bir lnsa znbıt tutulur. 

Otuz birinci ma.dde - Sandıkta rey veren
lerin sayısından ziyade pusula zııhur eder
sc i'ıLZiıı, ı açılıp okunmadan yakılır. Far. la pu
sula atanlar hnkkmdıı grrckli takibat yapılır. 

Otus ikinci ma.dde - Rey :(>usulalarrrun sayı-

sı bittikten sonra pusulalardaki isimler alfabe 
sırasiyle büyük kV.ğıtlar üzerinde tasnif olu
nur ve bu esnada 26 ncı maddede yazılı hü
kümlere dikkat edilir. Tasnife başlandıkta mu
ayyen zaman zarfında tasnif edilecek kadııı· 

ı·!'y pusul:ı~ı sandıktan çıkarılıp 29 ııcu madde
nin tarifatı dairesinde tekrar mühürlenir. Bu 
suretle devam olunacak tasnif muamelesi bit
tikt<•n sonı·a . eı:im heyeti tarafından; (Seçime 
~u kııdaı· scı;ıncn i~tirıık etmi~ ve snndık açıl

dığı zaman zulıtır cclrn şu kadar rey pusulası
nın . n~rılıp tnRnifi ııcticPsinde filiin şu kadar ve 
filV.n şu kadar rey almış ve filun, fillın ekseriyet 
kazanıruş olduklarmı) gösterir bir mazbata tan
zim oluntıp seçim evrakı vo sandıkla beraber 
teftiş heyeti reisliğinc verilınek üzere merkezden 
eçim şubesine reis olarak gönderilmiş olan 

zata tc1·di olunur. Ekseriyet kazanıp ikinci seç
men olanlara ayrıca seçim heyeti tarafından 
birer mazbata verilir. Bunlar bu mazbataları 
vilayet veya kaza merkezlerindeki teftiş heyeti 
roisliğine gösterip kaydettirirler. 

nu sırada, mebus seçimi için teftiş heyetinin 
bulunduğu yerde hangi gün ve saatte bulunma
ları lazımgeleceği ikinci scçmenlere tenbilı olu
nur. Mazbatasrnr kaydettirrnek üzere gelme
miş olan ikinci seçmeniere de hangi gün ve sa
atte hazır bulunmaları llizrmgeleceği davetna
ıııcl~dc ihtar olunur. 

Otuz üçüncü madde - Mebus seçimi 
için tayin edilen gün ve saatte hazır bulunacak 
ikinci seçmeniere arkaları teftiş heyeti mühürü 
ile mühürlü rey pusulaları dağıtdır. !kinci seç
menlerden her biri mebusluğa namzetlikleri se
çim mahallinde asılmış olan kAğıtlarla ilan 
edilmiş olan zatlarden viluyet için ne kadar 
mebus seçilecek ise o kadarını kendi puslasma 
yazar, yazı bUmiyen olursa heyetin toplu oldu
ğu mahalden çıkmamak şartiyle orada emniyet 
ettiği birine yazdırabilir. Pusulaya vilayet 
için seçilecek adedden fazla veya noksan isim 
ynzılırsa 26 ncı madde hükmü tatbik olunur. 

Otuz dördüncü ma.dde - Teftiş heyetinin 
toplandığı odada masa üzerinde ve ortasında 
yalnız bir pusula girebilecek kadar delikli bir 
sandık bulunur. Rey pusulaları atılmadan önce 
açılıp, içi boş olduğu hazır olanlara gösterildik
ten sonra kilitlenir ve kilit üzerine büyücek bir 
kiiğıt konulup üzeri teftiş heyetinin resmi ve 



-15-
mevcut seçmenlerden üçünün zati mühürleriyle 
mühürlenir. 

Otuz beşinci ma.dde - Sıındık kapanı p, 

mühürlcııdikten sonra ikinci se<;nıeııler sıra

siyle davet olunup, ellerinclrki pusulalıırı saıı

dığıu içiue atarlar. Atarken ellerinde hiı· pu
suladan fazltı olıııanıasıııa dikkat olunuı·. 

Otuz altmcı madde- Kııza dalıilinde ikinci 
sp~ıııcıı se~il<•nlrriıı ondB sckizi sc~iın güııünde 

ı·cyll'rini kullaıııııı:ı-,ıı sanılık a~ılıp nıcbuN

Iıığıı ı-ı'_r kazııııunlııı·nı i ~iınleı-ini lı:ıvi oluı·ak vi
lfiyl'l ım·ı-kc;,iıııleki tcft iı:: hı ·.re1 iııc ıı;ö ııd~>ri lı <•ı• k 
ınuıhatıı ııın tanzimine başlanır. f:inye1 mua~'

yı•n ohın ~ünde niı•vcut olanlur l<azıı nııı ikiıwi 
sı·~ıncnlcrinin mrrmınınun onda >'.<>kiziııden az 
ise sandık aı;ılnıayıp tldiğin iiıerine bir kıiğıt 
koıınlııp ll•t'tiş lır_yl'1 iııiıı n•sıııi 1·<· ıııewut ikinci 
sı•c:ııwnlerd<•n ii~üııiin zııtl nıiihüı-lcriyle ıniihür

lc•nir. Hıız11· lnılnıııııı~·a ıı ikiııri seçını•ıılN· gl'
liıwı>yı• kııda r s:ııulık emin hir ~-e ı·de saklaını·. 

Oı •lnıi~·t'n ikim·i sı·ı:nıcıı leı·r en kısa zaınaııda 

~l' lnwlı•ı·i i~in ~ün 1 fi_viıı nı Tiükiinır1 1arufm
ılan kendilerine t ebliğ olunur. 

Otuz yedinci madde- :\lua~·~·t>ıı olan gündı> 
IP[tiş he~·cti 1ıırafıııdaıı sa ıı ilığııı deliği 

ııçılır. llol<?ll ikinri ~l'!:lıl('llll'r rey ptıRialıırınr 

~ııntlığıı ataı·lııı·. Bu davetten ~oııı-a da g-Pimiyrn 
• ikinı·i .·,·~ınPnler h<>klenıni.vl'rck sımdık a~ılır. 

Smıdık a~ıldıktnn sonı-a ıı:<•lccrk ik;m·i sr-ı;ı ııı-n· 

lrr artık reylcı·ini .knllanaıııazlaı·. 

Otu::: se ti:ıinc! M.adde - 1'roft i~ hcyı;>l iııin 
huztınıııt.hı snııc' ıl{ nr,ılıneıı ilk öner atılan pu
sıılalnı- M)'llıı- vr nynen birer, birer okunup, · ·ıı
zılaıı isinıleı- ka,ı-ılohıııuı·. Bir i~iııı pu~nlu 1 owla 

l~>kı•ı-riir cttikr;L' i~nıiıı karşıı:ıma i~ın'l:l olu
nur. Bu suretle ımsulalıırın Jı,•psi olmııup yazıl
ınası bittikten Ye 26 ncı nıaddt•ııin C, Ç )), B 
Cıkralnı-ı ııuzarn n luıçlıldıın son m b cr hi r zat ın 
kazanıLğı ı-eyler toplanıp ınıızlıatası tanzim ve 
teftiş heyeti taı-niıudwı iınzıı. edilir. 13u ınn:~lın

tada rc.1· km:ıınııulıırın i~imlcı-i Vtl kn7 .. andıklıırı 
re)- ıııiktarlıu·ı rakam "• yazr ilc yazdır. Bıındıııı 
ba';Ji:ı kazrı nanıma sl'ı:ilcıı ikiıı i st-ı:nıenlerin 
ıııiktaı·ı ilc hnıılaı-ılrın kııı:ıııın sl'çimo işt iı-ıık ct 1 i
ği rlr nuızlınta~·a ivn·l't olııııuı·. Bu ~ı·l;ilrlı• hııırt
lıı.nııcak ınazlıntıın ın hi r ıımı>t i tcft iş lıı•yctinıl 

saklanıp asıl ııü~hıı da kaza kaynıakuıulıgı Vl18ı
tasiylc vilayet merk ziıHl ki tdti~ heyctiıw giiıı-

ticı-ili ı·. Vi l iıyct U\\'ı ·kr·ıiııdcki ~eı:iın .hukkmdıı da 
bu suı-rtlc nıuaınclc olnnıırak nıazLı.ı1a.~ı lı!n?.inı 

olunuı· . 

Otuz dokuzuncu madde - Kıı?~ (('f1i ş 

hr~·c tll'riıırc tuıı zim edilip gön<icrilcıı ma.zbııtulıtr 

tıııııaın oluncıı viliıyct merkcr.indcki Tcttiş hc
~·t•li valinin rcisliği ııltıncla topl anıp se<:ilt•ıılrı-in 

isi mleri ve kazandıkları ı-cyl ı· 1cshit olunur. 
Bnıılaı-dıııı rıı ziyade ı·c~· al nıılıırın mcbus sc
~ildiklrı-i nın7.bata ilr lt·~ lı i l olımnr .• ,ayet bn 
~c~iıııl<•ı-dcn <•ıı az rP.V aloıırn ııltlığı ı-ryc nıiisavi 

ı-n~· ıılıııış bıışlqı. hiri vaı-sıı lıeyc1 lıuımrnndn 

:ıı-:ılal'lndıı kıll'lı ~ckiliı· . )lı'lms se~ ilt>nleı'<' bu 
lwyct tarııl'ııulıın inızıılı, lıiı·t•ı· ımdıııla vrı-ilir. 

Hn ınazlıa al<ırm ayrıca iııızalı ikişer stu·eti vi
l ıi.l'cli;l' Dahiliye V<'kiiktiııc ~iind<'ı·ilir vekrıl<>l, 

Yilfı.vt•tlr>rdrn ı:t"lrn ııı:ızha t ıı l :ırın hiı·<·ı· tam'sini 
llfı•r·li"iıı ııı:ılı~ıııdn Bii.viik .\ lillrl ~fL'l'lisi R<·i~l i

ğ-iıw vpı·ilın<·k iir.cn• Başvr·l,51dc göncleı:ir. 

KITlencı ma.dde - Umumi mebus s çimi 
f>SilD~Huhı. bir zut nıuhll'lif vili\yctlcrılcıı nı <'

hus ~c~iliı-,;;c burılnı·dan lıaııgisiui tcr<>ih eıt ili;i 

kcnclisinılcn sorıılnr. :\ft•bus olan zat lm sorg-u
·' 'a Sl'kiz ıı;iiıı ıni·fınrla <'l'vııp I'N·mci( • nıecbuı-
dm·. Bn .I'Üzılcn ııı ebuıılıırnı :;;ıyısın lıın nok;;:uı 

lıiısıl vlaıı ~;ııı~·ctte ~·eniden ~<·ı:iııı yapıhı·. 

Kırk birinci madde - ı:!cç i min hitmC".qin
<lc-n ııoııı·rı kaza ve viJilyet ıuerkezlerindck.i t!'f
tiş heyı·1lı•ri , se~imo ait defterl l'ı-le ruı.ir evra
kı gı•h•eek unıunıl seçime kadar saklannııık Ü:-1\'1'<' 

miilıüı-lii biı· ııandık i~indc heirdiye idııı'f'ılinı• 

1rsliın ederler. 

Kırk ikinci madde - Tet;ıkiliıtı 1" ri~i;vı• 

kanımıı hükiünlcrill<' göı·c nıebusluk hııltkı 

7.ail veya silkıL ohııı vcyıı.hut vehl <'lı:rı ııwl.ıus

lttrın )'Cd riııc diğer] •ı-iııitı se~ilnwsi için keyfi
~ ct Dahiliyı• Vı·kiılı •1incc lmıılaı-ıu ıncbu:. buluıı
cluklıu-ı l'i lıiyetl<•r tebliğ olunuı·. lleinci se~;
ınrıı ll'ı- diın•t olunnruk, bu fıı.~ı ldııki ı•::ıslnı· ı.l:1· 
irc.si ııdc sc~im nııııı.mel•si ll(•ticdrııdiı·ilir. Uıı 

ıtihi ııııı scc:iııılerc bu~lan ıarlıın l'Yvel yupılncalı 
~·okluınııda ikiıır·i ıwı•meıılerneıı h ir kıı-;ııı mı n vı• 

J'ıı1 n•ya hıı~kıt hir viliiyı•ll' ııal lehnel •ti vpya 
sı•ı:iıı\ lı:ıldaı·ıııı lmyhı•tın leı·i dohı.vı . iylc• :Jn n ·ı 
ıııa<ld<•ılı ya%ılı ıwıı•bın lıııybohhığu ıınlnşılmın 
ilk üul'C.' aı·ılıııı ikiıı ·i cı:ıııl'nleı·iu yerine nit l•n
lıındnklıu·ı stı:iııı şulıl'lwiıı<•e diğerl eri cçilir. 

Şu kadar ki, ikinci c~nıeuleıin sayısı 31i ııcı 
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'maddede yazılı olan sekiz nısabmm aşağışma 
diiı,ımediği müddetçe yapılacak ara seçimlerinde, 
umumi seçimdeki ikinci seçmenler yekfuıuna 

müstenit msap aramayrp, fiilen mevcut olan 
ilcinci ~eçmcnlerin onda sokizi ile iktifa edilir. 

Namzetlik UAnı 

Kırk üçüncü madde - Dir vatandaşlll naın
zetliği kaza teftiş heyetlerinin seçim salonuu
daki levhaya yazılmak için viliiyet teftiş heyeti 
riyasetine : 

A) Vatandaşın sayasi parti tarafından is
ıninin bildirilmesi; 

B) O intihap dairesi seçmenlerinden 300 ki
şinin yazılı bir varaka ile müracaat etmeleri; 

C) Namzetliğini istiyen ve seçim chli.}<ctini 
haiz olan vatandaşın bizzat istida ilc talep etme
si; 
lazımdır. 

Segim maarafian 

Kırk dördüncü madde - Teftiş heyetlerin
ce merkez ve mülhakattaki seçim şubelerine 
memuı·en gönderilen zevatm nakil vasrtaları 

ücretieri ile harcırab kararnamesine göre ve
rilecek yevın.iyeleri ve seçime ait sair bütün 
masraflar umumi muvazeneden verilir. 

Kirk befinci madde - Sahte ad ve soyadı 
ve sıfat takinarak veya kanunen seçim haklan
dan mahııım olduğunu saklıyarak kendisini 
seçim defterine yazdıranlar veyahut adını Ye 
soyadmı kasıt ile mükerrer kaydettirenler bir 
aydan bir senoY,e kadar hapis ve on liradan elli 
liraya k-adar ağır para: cezasiyle cezalandırrlır
lar. 

Kırk alınıcı madde - Evvelki maddede 
gösterilen· suretlerio kendisini seçim defterine 
kuydettirmiş olduğ uhalde veya seçim defteri
no kayitti bulunan diğer bir seçmenin ad ve 

. soyadını ve sıfahnı sahte olarak takmarak ve-
ya seçim hakkı olmadığı halde yanlışlıkla ismi
niıı deftere geçirilmiş bulurunasudan kasıtla 

isl.ifade ederek rey verenler alh aydan iki sene
yo kadar hapis ve on liradan yüz liraya kadar 
ağır para oezasiyle cezalandırılırlar. 

Kırk yedinoi madde - 26 ve 33 ncü madde
lere göre. seçmenierin reylerini yazdırdığı kiuı
seler, rey pusulasına seçmenierin söylediklerin
den· başka bir şahsın adını ve soyadmı yazar
Iarsa biı· aydan altı aya kadar hapis ve un li
radan elli liraya kadar ağır para cezasiylc ceza
landn·ılırlar. 

Kırk sekizilnci madde - .. MchıL~ veya ikinci 
seı;nıen oJınak yahut diğer bir şalısı mcbus veya 
ikinci seçmen seçtirmek kasdiylc seçmenleri lıe ı· 

ne surelle olursa olsun korkutan veya bu surot
le seçmeye teşvilı için seçmeniere para, eşya, vc
sair menkul ve gayrimenkul mal verenler vqa 
horhangi bir suretle menfaat temin veya vade
denler ve bu maksatla verilen ınalları veya vait 
veya temin olunan menfaatleri kabul edenler ve
ya bir kimse hakkında rey vermek veya vcrdir· 
mek yahut vermekten imtina için, Devlet, vi
liiyet, belediye, köy veya bunların kurdukları 

her türlü daire veya mÜesSescJerJe sair aDllltC 

müesseseleri memuriyat veya müstahdeınliğ.i ve
ya hususi hizmet vait ve kabul edenler iki aydan 
18 aya kadar hapis ve yüz liı·adan beş yüz lira· 
ya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır ve 
bu suçları işleyenler memur iseler mücbbedeıı 
veya muvakkaten memuriyetten ınahnımiyetlc-
rine hükmolunur. · 

Kirk dokuzuncu madde - Rey ~aııdığınr sa
lahiyeti haricinde . açan, seçim işine ait defter 
ve resmi evrakı, teftiş veya şube seçim heyetlll
rince usulüne göro tiiyin olunan müddet içinde 
açıkta duran ilinları ve seçim cetvellerini ve re)• 
pusulalarını alan, kopa;ran, parçalıyan veya ça
lanlar bir seneden üç ıreneye kadar haplli ve yüz 
liı'adan bin liraya kada.ı.· ağıt !Jara cczasiylc 
cezalandırılırlar. 

Ellinci madde - Gerek zor kullanmak su
retiyle, gerek meınuriyetten malırum etmek veya 
şahsım yahut ailesini veya servetini zarara. uğ

ratmak tehdidiyle bir seçmeni rey vermekten 
vaz geçirenler vey,ahut rey vermeğe icbar eden
ler üç aydan ild seneye kadar hapis ve elli lira
dan beş yüz liraya. kadar ağır para ceza.siyle ce
zalandırılır lar. 

Elli birinci madde - Yalan haberler yaya
rak ve iftirada bulunarak ve sair hile ve desise
ler yaparak seçim işlerini bozanlar veyahut bir 
veY,a daha ziyade seçmeni rey kullanmaktan 



-17-

var. geçirenler yahut toplu ve korkutucu hare
ketlerle teftiş ve şube seçim heyetlerinin işlerini 
ihJ.al ederek seçimin yapılmasına ve her_ şahsın 
serbestçe rey vermesine engel olanlar üç aydan 
iki seneye kadar hapis ve elli liradan beş yiiz li
ı·aya kadar ağır para cezasiyle cezalandınhrlaı-. 

Elli ikinci madde - Teftiş veya seçim şube 
heyetlerine karşı seçim işlerine mani olmak için 
her ne suretle olursa olsun eebir ve şiddet kul
lananlar veya buna teşebbüs edenler üç seneden 
beş seneye kadar ağır hapis cezasiyle eezalaudı
nlır. Cüriim birden ziyade teftiş veya seçim 
şube beyetlerine karşı icra olunmak üzere evvel
ce tertip edilmiş ve •ittifak ile yapılmış bulunur
sa failieri beş seneye kadar ağir hapis cezasiyle 
cezalandırılırlar . 

Elli üçüncü madde - Seçim işinden doğan 
amme hukuku davrun seçimin bittiği tarihten 
itibaren altı ay içinde açılmadığı takdirde taki
bat yapılamaz. 

Elli dördüncü madde - !ntihabr mebusan 
kanuniyle r.eyil ve tadillerini ihtiva eden 320, 

385, 1079, 1760, 2598, 2631 sayılr kanunlar kal
dınlmıştır. 

Elli beşinci madde - Bu kanun neşri tat'i
lunden muteberdir. 

Elli altmcı madde - Bu kanunun hüküm
lerini icraya !cra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16 Kanunuevvel 1942 

---->.,-<·-~--· 



3. Dahili Nizarnname 

Btltbfat BAB. 

!!eclistn teşekJcülü 

Biriiıci ıiiadde - Uevreliih iik iı,ıtimaırtfh h ı
rinci inikadının ilk celsesinde, aaıtrt1 teis it1t1-
hap cıltlineeye kadnı-, azanrn en. yaşlı81 lll\1\'a lt 
katcn Heyeti l'mumiyeye ri jYaset eder vcyahııt 
bir muvakkat reis intihap olunur. 

En genç dört tıM muvakkaten kiltiplik makn
mnıda bulunurlar. 

Tiangi mebuııun ıın yaşlı ve hangileriniıı en 
genç olduklarmııı evvelden tetkiki hususu, vazi
,feleri yeni Riyasct Divanının intihabına kadar 
devam edecek olan, İdare lunirierine aittiı·. 

Devre, tecd.idine karar verilmediği halde. 
dört seneden ibaret olan intihap müddctidir. 

tçtimıı, her teşrinisaııi iptidasrndaıı gelecek 
leşrinievvel nihayetine kadar devam eden Mec
lis senesidir. 

lnikat, Heyeti umuıniyenin muayycn gün
l!'rde viiki toplanışlardrr. 

Celse, her inikadın teneffüs tatiliyle inkitaa 
uğrayan kısımlanndan her biridir. 

İkinci madde - Muvakkat Riyaset Divanı
nın teşclliilünden sonra Teşkilatı Esasiye Kanu
nunun 16 ncr maddesi mucibince mebuslar in
tihap daireleriııiıı hcce harfleri sırasiyle tahlif 
olunurlar. 

Talılif, Teşkilatı Esasiye Kanunundaki ycnıiıı 
mctıüııi kürsü üzerinde yüksek sesle okumaktır. 

Sonradan l\Ieclise iltihak eden mebuslar du 
ilk <'elsede bu rasimeyi ifa ederler [•]. 

Uçüncü madde - Tahlif merasimini müta
nkıp daimi Riyaset Divanr intihabı icra edilir. 

Dördüncü madde - Riynset Divanının ,·a
zifesi bir 1çtima içindir. 

Belfinm ınadde - Riyaset Divanı : 

1 - Reis, 

r•J - Tahlif için, m busun inti/uıp ~batann•n 
II.Uidi/o edilmiş olma31 Ul..+ıtngelmez (Z. C. Cilt - ıı. 

2 - Üç rei& vekili, 
3 - ;En az ikisi trıUhnvehe ilc Heyeti uıııunıi · 

yede lıulnnnıak üzere altt kiitip (Muadrlcl : 27 
nislıli l!l33), 

4 - ü~ idare ilnıirinden ıtıUrekkeptir. 

Altmcı madde - Riyaset divanr, gizli rey ve 
mutlak ekııeriyetle intihap edilir. 

~iııtlıık ckseri,vet lulsıl olmadığı tatkdirde ay
ni usulr t~vfikan ikinci defa intihap icra edilir. 

Bnndu da mutlak ekscriyet hiisıl olmassa en 
ziyadr. i zn l"i ekseriyct kazananlardan isttenileıı 

adedin iki misli aynlarak bunlar hakkında 

üçüncü defa reye müracaat olunur. 
Bunda izafi ekseriyet kafidir. 
Rcylcrdr tesavi olursa kuruya müracaat edi. 

lir. 

Yedinci madde - Reis, .ı:eis vekilleri, katib-
1cr, İdare iiınirleri için ayrı ayrı reye müracaat 
olunuı·. 

Re.v varaksiarına reis i~in bir, reis vekilieri 
ıçın Ü~, kiitipler i~in altr, ıdare amirleri i~in 

üç isim yazılır (Muaddel : 13 mart 1935), 

Seki.ıd.noi madde - Daimi Riyaset divanının 
intihabı akabinde Rcisicümhurun intilınbına. 

bnşlanır. 

Reisicümhur gizli rey ve mutlak ckseriyetl.ı 

intihap edilir_ 
Ru intihapta reylerin tasnifi için kura il..ı 

dokuz mcbus tefrik ve reyler Heyeti umumiyc 
salanunda açıkça tasnif olunur. 

lntihalıın neticesini Meclis Reisi Heyeti umu
miyeye bildirdikten sonra Reisicümhur intihap 
olunan zatı hazır i5e riyaset kürsiisiinü işgalcı 

davet eder_ 
Reisicümhur, riyaset kürsüsüne çıkıp Teşkil;1-

tı esasiye kanununun 38 nci maddesi mucibince 
yiiksek sesle yemin eder. 

Ondan sonra kürsüyü Meclis reisine bırakır. 

O do inkada derhal nihayet veri r [•]. 

Sa'llfa- 9, 15 .IX .1930 t1e Z. C- Cilt 5 - Sa11fa 3 ııe19- f"l - Cclıtey nilıayet ııerilmektcdir. IV. ve l'. 
1 ııe 15 .IX .19~ ııe11,13,15 .IX .194-f, 1 .X.19,.f,ıJ. Dt.ıırel•r. 



-11-
Dokuzuncu maddıe - lntihabı esnasında Be· 

isicümhur hazır değilse, Meclis reisi iııtihabm 
neticesini heyete ve intihap olunan tata bildirir. 

Rcisicümhur geldikte yukarıda zikredildiği 

veçhile yemin eder. 

Onuncu madct. - Her lçtiına iptidııanıda da· 
imi reis intihap edilineeye kadar ayni içtiınaın 
sııbık r:cis vekillerinden en yaşlışı ınuvakkaten 

Heyeti umumiyeye riyaset eder. 
Bu takdirde sabık <katipler, katiplik mllka· 

mınrla muvııkkatcn bulunurlar. Mnvakkat reis, 
~·oklanıa yapar. 

Nısap varsa ve Reisieümhur o gün nutkunu 
iı ·at ederelıse küıosiiyü işgal ile ooh!ey'i açaı• ve 
sene huşı nııtkunu irut eder. 

Oııdıııı sonra riyaset kü.rsimünü ıtıuvakkut 

reise bırakır. 
Bmm mütaakıp daiınl Ri;vaset Divnnı intilııı

batma başlanır, 

On birinci madde - Reisirürııhurun nutku
nu Teşkilatı Esasiye Kanununun 36 nci mıııl'dc
si niıı son fıkrası mucibince Başvekil okn~·Mtlk 

ise hjtabct ktir-ı;Usündnn kıraat eder. 

-
On ikinci madde - Mcrasimi mahsusa lıer 

t çlimiun hiı'luyetind'e ve Teşlôliitı E9ı!siJe kıinu
·ıuııuıı 21i nci ııınddeııi mucibince iııtih:abatm fee
dicliııt· karar verilmesi iizeı-iM teşrlniSa.rtirun i1k 
günürıdcn evvel >ukı:bulan Fevlıalade İçtinıala
rıu bidayetinde it'ra olunııı. 

İKİNCI BAB 

İntiha.p mazba.talan 

On iiçüncii madd~ ........ Daimi Ri.yıf et Di~ruır
nııı (P iralımda Reisieinnlmrun) iniihııbındnu 

sonı-a intihapları hakkında şikayet ve itirru>ı vfl· 
ki olmayan ve bu niv.amnameye müzeyyel nü
ııııın !Sine ıtıuvafik olıın mazb'atıda:t ~ır- tırrıtfm. 

dıın heyete o'!'?. ile tırimler bir biT ok'linarak işırri 
rcy ile taııdika iktiran eder. 

On dördüncü madde ...._ 1.eclis reisi int.ilıap

hırı hııkkıll()a şilıiıy t ve itir~ vukobulau ve 
ııiinıuncısine ıuumfık olmayan mazbatalan Hey
li uıııunıiyecc kura ilc te:hik edilecek otuz 

iı.t.ac1ıın t\JÜ't kkeı:ı J\Iazbatnlarıtı 'I' tkikt Ebcü
meııiıı hnvale eder. 

Bu encümen de~ estuısmda bir iş çıkınca 
toplanıp onu iııtaç edeı·. 

on befiılcıi -'ılde - ;grieilmeıı kut-a ile, be· 
şer iiY.ada'n mürekkep ih1.ari eıreüinenlere ayrılır. 

Her ilızari enemnen gizli royle bir reis ve 
biT ele mazbata muharrirlikini ifa edecek kiltip 
intih-ap eder. 

Tetk•k Etıeiiı'deni ReiSi her ihzıtn eneümebin 
tetkik edeceği kadar intihap mzabat.Alarıw 

krua ile afthl'. 

On 'Bhmcı b:i!Mde- lhi'iıri encümen, Tetkik 
encümeni riyaseti vasıtasiyle her türlü tetkika
tm tcrlls'ıtlll std~ll}yettnrdlt. 

Encüınen, bütün vesaik ve muhaberatı tet
kik ve flüitımetin olanca tahli:ik vasaitine mü
racaat edebilir. 

Tetkikattan sonra keyfiyet reye ın;zolunur 
ve ınucibince masbatası tanzim edilerek . Tetkik 
encümenine verilir. 

On yediDci iııadde - Tetkik encümeni resen 
veyahut İh.zarl encümen mazbatalannda gördÜ· 
ğü tali! esbabı tetkik edip müretteb aza ade
dinin mutlak ekSeriyetile bir karar ittihaz eder 
ve tanzim edeceği ma:ı;bata:yx Heyeti uınumiyeye 
gönderir. 

On ee;lrisinm ~ - .Mebusluğu talil oTu
nan zat lhzari encümende, Tetkik encilmeninde 
ve Heyeti umumiyede kendini ınüdafaa etmek 
veyahud diğer bir mebus vasrtaaile ettirınek Mli:
kıru hMzdir, 

Bu hak hiç bir suretle takyid edilemu. 

1ıliizakereden sonra Heyeti umumiye kararını 
ittihaz eder. · 

On dobs1mmı maıdde - Kazbataları tetkik 
edilen mebuslar kendi haklarındaki reye ittirak 
edemezler. 

Yirı~Wuıi madde - lntihabı tetkik oltn•ıi 
bir ı:tıebua melnııdütaıt l.ltifa edebilir. 

Şu kadar ki bu İltifa ke;rfiyeti onun intihab' 
ınazbataaııuı1 teeldk edilmesine mAlıi defildir. 

Yinıii f*biıi JllıliMe- )[ubataa He7eti 
umumiyede reddedilen zatm tarine mebUa inti· 
habt için riy8eet, aid oldufu makama tahrirat 
giSnderir. 
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UQUNOU B.A.B 

Enoiimenler 

Yirmi ikinci ı:ııadde - (Muaddel : 7 Ni-
ı:an !!):.!!), 10 sonlcşı·in 1932 ve 13 Mart 
1933 \'C 16 Temmuz 1943) - Her içtimaın başl an

ğıemda vazifeleri ertesi lçtimaa kadar devalll 
etmek ve azasr Heyeti Umumiyece izafi rey!e 
inti hap olunmak üzere on dokuz encürnen teşkil 
olunur. 

Meelis vazifelerile mütenazrr encümenler : 

ı - Arzuhal eneümeni (25 aza, 2 muvazzaf 
kAtip); 

2 - Divanı muhasebat eneümeni (20 aza, ı 

muvazzaf katip); 
8 • Meclis hesaplarının tetkikı encümeni (10 

iiza, ı muvazzaf katip) ; 
4 - Meclis kiitüpancsi Eneümeni (5 ii?.a, bun

lardon hi rini, R !yasot Divanı, İdare Amirleri aı·a 
smdan ·aprıt·. Bu chcümene Kütüpııno müdürü 
katiplik eder) ; 

5 - Teşkilatı Esasiye Enetimeni (20 5.za, ı ınn

vazzaf kat ip), Dalıili Niznınname işleri b n eıı~ü 

ınl'ne rnulııt\'v el<.lir. 

Bütün Hükümet hizmetleriyle pıütenazır en

cüıneıı: 

G - Bütçe Eııcümeni (35 aza, biı· kalem nıii

dürü1 bir muavin, bir şef, şef muavini, ve lıiı· 

memur.) . 
'Şti. eneümen kendine bir de reis vekili inti 

hap eder. 
Umumi bütçe ınıı.zbııUısının yazılınıısı ve mü

dafııasiyle mükellef bir ma.zbata muharririnden 
haşka bu eucünıeıı bir veya muhtelif daiı·eleri ıı 
bütçe mazbatasuu yazıntık ve ıniidafna ctmekl 
miikellef husu.si ınazhııta ınulıarrirleri dahi inti
hap edebilir. 

Vekii.letlede mütcnazıl' encüıneıılcr (IT(•cc 

llal'flari tertibiyle): 
7. Adiiye Eneümeni (25 aza, ı muvnr.zur k'a

tip); 
- DalıiHyc Encüıneui (30 üzu, bi;. ınll\·azznf 

katip); 
Bu eucümen lüzum görülılük~e bit· rcis v<'

kili de seçer. 
9 - Gümrük ve iııJtisarlar eııeüıneui (20 aza, 

1 ınuvaz.zaf kiltip); 
JO - Hariciye Eucümcni (20 iıza, ı nı~vazzaf 

kitip); 

11 . tıı:t isat Encümcni (30 aza, 1 InUViiZZ!lt 

ka tip); 
J2 . Maarif Bıı cümeni (20 üza, ı mııvaz7.al' 

kı1tip ) j 

13 - Maliye ı •; ııcüıncni (20 Uz:ı., ınuvaz?.a f 

kiilip) j 

·14 • Milli l\liidafaa Encümeni (25 aza, ı nıu
mzzaf kô.tip) ; 

15 - l\lünakalfıt Enciim.eni (20 aza, bir ınu
vazzaf kô.tip) ; 

ıG - Nafıa Encümeoi (20 ilıa, ı muvazzaf 
kıitip ) i 

17 - Sıhbat ve İçtimai Muavenet Encümeni 
(20 aza, 1. muvazzaf kıitip ); 

18 - '!'icaret Encümeni (20 aza, bir nıuvaızaf 
kil.tip) j 

ı9 - Ziraat Eocüm eni (25 aza, ı ınuvazzaf 

ka tip). 
Icabmda encüınenlerin aza adedi 'Umumi 

lıeyetçc daha çok veya dalıa az olarak seçilir. 
Yukandaki eııcümenlerle tenazurlu bulunıııa

yan dairelere müteallik layiha ve teklifler, Ma
liye uınuruuıı. nil ise Bütçe ve Maliye Eııeüıncıı
lcrind e, lıundan başka gelen layiha ve tek
lifler, Dahiliye encümeninde müzakere olunur. 

Yirmi üçüncü madde - Eneümen intihabla
rına medar olmak üzere mebuslarm tercümei
hal varakalarından anlaşılan ihtisas ve meslek
lerilli gösterir bir eetvel Riyaset canlbinden tan
zim ile hastırılır ve azaya dağıtılır ve kezalik 
levhaya talik olunur. 

Mebuslar, enciimen azalıklarına namzedlikle
rini koyabilirler. 

Namzedlerin isimlerini muhtevi cetvel de Ri
yasetçe hastırılır ve azaya dağıtılır ve kezalık 
levhaya talik olunur. 

Beyeti Umuıniyede encümen intihabları an
cak bu cetvelierin dağıtılmasından dört gün sonra 
başlar. 

Yirmi dördüncü madde - Bir encümende 
gizli celse akdini vekil veyahut eneiimenin üçte 
bir fızasr taleb edebilir. 

Gizli celsede encümen azasmdan ve vekilier
den maadası bulunmazlar. 

Gizli celse akdi müzakerenin sır olarak mu
hafazası taahhüdünü tazam.mun eder. 

Yirmi be§incıi. majlde- Beyeti Umuıniye lü
zum görürse enciimen azalarının adedini muvak-
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kıı.ten arttırabBir ve Muhtelit veyabut Mu

vakkat Encümenler [•] teşkil eder . 
Bu kabil encümenler kendilerine mubavvel 

işin intacma kadar vazifelerine devam ederler. 
Muhtelit Encümenlere numara sırasında mu

kaddem olan encümenin reisi riyaset ve ma.zbata 
mubarriri mazbata muharrirliği eder. 

Yirmi aıltmcı madde - Her encümen, kendi
ne gizli reyle bir reis, bir mazbata muharriri ve 
bir kii.tib intihab eder. 

Bir encümenden muayyen bir madde için, lü
zum görülürse hususi bir mazbata miıharriri inti
bab olunur. 

Muvazzaf katibler birden ziyade encümene ka
tiblik edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis Reisine aiddir. 
Encümen reisinin mazeret veyahut gaybube

tiııde nııızbnla · mulıarri ri ona vekfi.let eder vcyıı.

lıut ayrıca bir rcis vekil i intihap olunur. 

Yirmi yedinai madde - Bir encümen, ken
disine muhavvcl l fıyiha veya teklif in diğer bir en
cüıııPııc ait olduğu mütalaasmda bulunursa, es
babı ımıribe serdederek o encümenc havalesini 
talep ctrnek hakkını haizdir. 

Yirmi sekizinci ı:nııdde - Bir encümen ken
uisinc ınuhavYol layiha veya teklif veyahut alel
ıtlak lıir mosele hakkında mazbatası sonra yine 
kcııdi taı·afrııda11 yazılmak üzere iptida diğer bir 
cııcümcnin mütalaa~ını alınağa lüzum görürse 
layiha veya tek1ifin o encümcne havalesini is
teyebilir. 

Kezalik bir en<'Ümen diğer bir encümene mu
ha1•vd lıir layiha veya teklif veyahut alelıtla.k 

bir mes('le hııkkrnda mütalaasını beyan etmek 
üzere o layiha veya teklifin kendisine havalesi
ni isteyebilir . 

Bu gibi ahvalde alakadar olan her iki encü
men müttefik iseler Meclis Reisi icabını icra 
ederek rrt<'si <'elscde lıundan Heyeti Umumiyeye 
:nnlfıınnt verir. 

Şayet iki cneümen ara mda ihtililf çıkarsa 

r•J - Mıtoo/ık;ıt e>ıcümen, lı rr encihıımıdcn 4zrı 
ulıı.:>'llk ı: u,·, tiylt·, M u ht( lit cncümtn, iki veva da./"" 
=ivtıtlı ı nciim<'ııin bMtşnii·Riyle teşkil olıııwr (Z. C. 
Cilt 1, S1ı.l//a 59 - 2J/V(f931). 

- E ir ı 11ciinı.e" hııdısiııc nı.ctlıavvd bir işiıı nıu-
1'akkat """Ja m•ılıtl'lit bir nıciimcndr trtkikiııi istivt
bilir (ı . IV . J OJ,!. Z. ('. S. 65 ı·~ 8 . V 1 . 194! . 
z. c:. s. 97 ; 98). 

kcyfiyet reis tarafından Heyeti Umumiyeye teb
liğ olunarak mesele orada müzakere ilc halle
dilir. 

Mülalaası sorulan cncümen nıazbıı.tnsı , diğer 

nıazbatalar gibi basılır ve azaya dağıtılır. 

Yirmi dokuzuncu madd«ı - Encümenler 
kendilerine multavvel işlerin tetkikından başka 

hiç lıir işl e meşgul olamazlar [•] . 

Otuzuncu madde - E ncümenler Meclis bi
nalarında ve kendilerine tahsis edilen odalarda 
toplanrrlar. 

Otuz birlnai m:adde - Encümen ruznameleri 
encümenlcr tarafından tanzim ve bir gün evvel 
IJ ütüıı vekiliere ve mebuslara ililn olunur. 

BunUJJla beraber müstacel bir iş çıkarsa Mec
lis .Reisi veyahut encümen reisi 8.1-ayı hıısusi va
sıtıılarl a da toplıyabilir. 

Otus ikinci madde - .A..zadan en az üçte biri 
haz ır bulunroadıkça encümenler inikat edemez 
ve reye müracaat olunanıa.z. 

Otus üçüncü madde - Mü.staceliyeti Heyeti 
umumiyede kararlaştırılan maddelerden başka 

ınn hav vel işlerin müzakeresine ancak lurk sc
kiz suat sonra başlanır. 1 

Ueyeti umumiyede müzakere olunan bir ka
nunun encümeııe iade olunnıuş bir veyahut da
ha ziyaJe ınarldMiniıı ınüzakcresi bundan müs
tesuııdır. 

1ıfuhııvvtl ev rak encümen azasıııdaıı beşi ta
rafından istcnuiği takdirde veyahut rcisjn ten
sibi Uzerine e ııcümenec bastırıln'. 

Otus dördüncü madde - Her encümenin 
müzakereleri hülasatan zabtedilir. 

Şu kadar ki, enrümen karar verirse harfiyen 
v.abıt da tutulabilir. 

A.zanrn isimleri zabıl. ceridcsiııd e tasrilı olu
nur. Bu zabtı aza imzalar. 

J.',ncumen mazl.ıatalurım reis, muzhata muh ar
riri ve klitipten maada nıüzakerede hazır bu
lunmuş aza da imzalar. 

Eneümenler ınazbatalarmı Meclis riyasetiııe 

verir. 

ı•ı - Ettcii numler kmut7! tt klif drmczlt r (Z. C. 
Cilt :ı, Srıvfa ! J - IJ/ I/ 19!l8) . 

Fakat kr7UiıJcritır. t•a ilcn, 1i&eRtl!i bir t~/•ir toi•
Mııi k<ınını şekli-n~ lwı/abilirle r (Z. C. (~il t t , Sa-vfa 
118 : JJJ - fU/I / I9!J/i). 
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Riyasct bu mazbataları derhal hastırılı azaya 

dağıttırrr. 

Bn suretle bıısılıp dağıtılınayan ınazbatalar 

Heyeti umumiyede müzakere olunamaz. 
Heyeti unmıniyc, nıuzbatn l ıırm, Resmi Cinzete 

ile neşrine de lrıı.rar veı-ebili ı·. 

Encümen mazbatal arı Riyasete verildikçe re
sen Uıbıt ccridcsine ve rumarneye geçer ve lev
haya talik olunur. 

Bu lıabta azıı t.arnfından itiraz vuJ..-u lıulnrsıı 

bunun sair müzakere edilecek maddelere terci
han Heyeti umumiyede halli liiZJmdır. 

Kendisinin muhalif kaldığı, ma?.batnda mu
snrralı bulunmadık~a. tarafından imz:ı.lıınnnş bir 
mazbata aleyhinde cncümen azıılanndan biri söz 
söyleyemez ı·e mazbııta muharrirind rı istizalıat-

1~ lıulunamaz. 

Otuz beşinci m.a.ddıe - Bir layiha veya tek
lifi, Heyeti umumiyede, bnı;ılı<'ııı ait olduğu en
ciimE'n miidafa eder. 

Diğer lıir veya daha ziyade encünıende ayni 
liıyilıa Yeya teklif lıaklundıı müzakere geçmiş 
ve mazbata da tanzim k.ıhnmış ise o encümen
IPr yanlız kendilerine ait olan madde veya kı

sımları mi.idafaa ederler. 

Otw: altmcı madde - Eneümenlere muhav
vel hiı· layiha veya teklif, havalesi gününden 
nilıayet bir buçuk ay içinde Ileyeti Umuıniyeye 
gôudorilmek liızııııgelir. 

Eğer cneüm n bu müddeLtc mür.akereyi ııl'ti 

c~leııJirrmezse esbabı mucibesini Heyeti . ımuı
ıni.vcye bildi rir. 

Aksi takdiı-de ınezkür liiyilıa veya tekliCin 
doğrudan tloğruya ıııınarııeyc almnuısıııı Hü
kümet Ycyn sahipleri istemı'k hakkmı Juıi:r.rlil'lt'r. 

Riı· ~ncümeu tarafından diğerine ınuhavvl'l 

mt'sele, on gün zarfında başarılmak ve kabil c.!
mazsa eshabı mucibesi bildirilm('k ıııuktazi

dir [•]. 

Otuz yedinci madde - Encümenleı·, kentlile
rine mnhavvel Jiiyiha veya teklli'lerin ilk önce 
Teşkilutı Esasiy Kıınwıuııun metin ve ruhuna 
ınuga~'ir olup olmadığını tt>tkik etmekl mlikel
leftir. 

Bir liıyiha veya tekiiii Teşkilatı Esasiye Kıı-

ı "1 . Bir encümen, keııdisi1ı~ nıuhavvel bir nıe.oe
ltiıti kabıılvtlfa ret ş~kli1ıde ktıtiyetü i11tııç clınPk 11U'If· 
kiiııclcd;,. rz. C. Cilt 6, Sayfa :ıız : 26 ııe Cilt 7, nyfa 
J : ı;- !l9/ll/1 93!l ve fl/IV/193!l). 

ııunuııa ınnl:a.vit· gördükler i takdirde csbubı nıu
cibo·siıı i ta:srib ilc maddelerin müzalcorcsinc geç
moyip rcıldedcrler. 

Otuz selôzinci madde - Eneunıen}er, bütiin 
vckilletleı·le doğrudan doğruya muhabere ede
bilirler. 

Otuz doktızuıı.cu madde - Bit ınebus ikiJ eıı 

ziyade daim~ enciimene aza olamaz. 
Biit<;c Enciiıııenine mensup olanlar diğer biı• 

encümene intihap edilcınczler. 

Riyaset Divaıu iizas ı enciimcnJerc iııtihap 

cdileınezler. 

Kırkıncı madde - Encüıııenlur, vekiller 1 ı· 

nıutıı.hııssısları diw t etın k ~nlU.lıiyetin i lıa i:~.cL ı·. 

ler. 
Duvı• t edilen veki1 buJunaınıyacağı takdiı·Jc 

namıııa söz sö.vli.vccck riıcnııııirı ıüesasındaıı bi
rini buJuııdlU'ur. 

Bir kanun tcklifinin sa hipleri 
tctkikırıa ınenıuı· olan cncümcııdc 

tekliflel'iııiıı 

hazır bulıı-

nurlur ve fikirlerini beyan etmek istı:rler~c ıııü 

tali\alanııın ıliıılennıesi zururiJir. 
Tcklif salıilıi mevcut değilse davet edilir. 
Gelıııcd iği takJirdc encüıııen işi iııtaçlıı key

fiyeti ınazbatıısıııa dcrceder. 

Kırk birinci madde - Iler mebus mensup ol
ıııaJı~ı bir encümenin vesaikına ıtbla kesp ,.,. 
celse gizli doıi(ilsc müzakerelerine iştirak edebi
lir. 

~u kadar ki orada rey veremez. 
Bit· encümen, azıısından olmayan mebusların 

miitaHlasuıa müracaat edebilir. 

Kmk ikinci madde - Bir devre .içinde sabık 
bir eııcünıenin tanzim ettiği mazbata,yı, tekab
bü! eden yeııi encü.nıen müdafaa. eder. 

Kırk üçüncü madde - Eneümenler Meclisin 
tatili esnasında Heyeti Urotımiye karariyle mu
ayyen işlerin ıuüzakere.'ii için toplan.abilirler. 

Kırk dördüncü :ın.a.dde - Yazbatası müza
kere olunan bir eneünıenin azası veyalıut encü
men nanuna ınüdaCaaya. snlii.biyettar mıızbat.:ı 

muharriri veya bir aza encümenlere talı.sis olu
nan masanın başmda lıulunu.rlar. 

Nısap bulunmadığı tukdi!'de, cncümen namı
un söz söyleyen zat yalnız maddenjn encümene 
iadesini Leklif edebilir. 
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Kırk 'beşinci madde - Mazeretsiz veya ha· 
bcr I'Crmcden miitevali dört inikatta hazır bu
lunmayan encümen azıısı eneiimence istifa et
miş addolunnbilirler. 

Bu takdirde yenileri intihap edilmek üzere 
kcyfiyet Meclis Riyasetine bildirilir. 

Kırk aıltıncı madde - Bir encümende söz ke
silir, şahsiyatla uğraşılır ve intizamı bozacak 
nümayişlerde bulunu1ursa encümen reisi icabın
da celseyi tatil eder ve keyfiyeti Meclis Riyııseti
ne bildirir. 

Meclis Reisi bu gibi intizıımı bozan hareket
lerinden dohı.yı hakkında şikayet vukubulan ıne
lınsa ihtar cezası verir. 

Kirk yedinci mad<bı - Enciimenlerin gör
dükleri işler hakkında senede enaz iki def~t Kıl· 
tibi Umumilik tarafından bir rapor tanzim ve 
Mecl~ Riynsetine takdim olunur. 

Riyasetçe bu raporlar bastırılarak nıebuslarıı 
dağıtılır ve Resmi Gazete ile de neşrolunur. 

Kll'k &ekizinci mad<bı - Encümenlerin ev
rak ve vesaikı ilc bazıLiarr, ait oldukları layiha 
Ye tokl ifler Heyeti Umumiyenin kararına iktiran 
ettik!en sonra, Meclisin evra k hazinesinde sait
lanır. 

Ktl'k dokuzuncu mad<bı - Divanı Muhase
bat Encümeni, l\ftıhıısebei Katiye Kanunu layi
hıısiyle dairelerio saı·fiyut ve taalıhüdatı hakkın
da her üç ayda bir Drvnru Muhıısebat tn ra fuıdan 
tanzim olunacak raporları tetkik eder r•J. 

TeLkil<atm ıwticesini gösteren mazbata bııs;. 
larak ınehuslara dağıtılır. · 

Bu mazhatalar Heyeti Umumiyece müzakere 
ile kıırnrn r:ıpieüilir [ .. ). 

r•ı - Bu enciimm, diiier lılyilıalM hak~·ında da 
nW.talm l>eyrırı et.m.ek için bıı ltiyilıaların kenıli.Jıinc tev
diim istryabilir (Z. (; Cilt !1, Saufa 15·1/ Xll/199'1). 

[••ı · Bıı mazbatalrır,/erımiilen, tevziindeıı bir luıf· 
ta sınırn vr bir defa tnii::al«>re olmıur. F1kralar JıaJc,. 
fmıda söz isteyen olmo.zsa, heyeti unıum.iyesi reye ko· 
m<r ( Z. C. Cilt 7, Sayfa !-4 . 9/IV/1!18!). 

- 1110fi numııalı korar: 
Divtı.n• M1ılı.tı$Cbt,ıhn üç aylık raptwları ii::erine !.1 u

liscr. ul'rilcl>il~crk kararlar. tnıuıyyrn hfıdiselrrd• mes
uliyırt. tayinine ve yolımzlııklarııı i:laleBine m.iitcdair 
olmaktan b~/q:ı. bir tna/ıiyet o:rzcdemi11eceğin.den, bu 
lıô.di3elrrl'> mııksıır kalmak tal>iidir. Şay~t , Diı·anııı 
te!l"ii murlikrıbcvi te-tniıı ve tBB/ıil vtı.:i/e3i haricinde· 
ki hak •·~ saldlıiyctifı"i lmdııdunıı lter hangi bir iqti· 
fıatla lt-ııu•·ah bu r(•norlttrdrı di,irr nü•uı marw:a.tı ol
tmuı da 1ıunl4r lıakkuıda 111 l'cliscP kararlar irtilıaz edil· 
tn4 ise, bunları11 masiahat ii:: erine tnüt tclıa: ofrıtaeı 
h.'urlrile, sVnll<liiııiin za.tı rnrs~leye munhasır kolmo.ııı 
:m·ııri oldıtpmuı karar ı•eriltn~tir. 

3 Son kd.mın 19~1 

ED.iıwi mad(le - Meclis Reisi, Teşldlatı Esasi
ye Kanununun 82 nci maddesi mucibince Türkle· 
rin gerek şahıslarına, gerek amıneye müteallik 
olarak kanunlara ve nizamnamelerc muhalif 
gördükleri hususlarla bir hakkın ihkak edilme
mesi veyahut iJımal ~dilmesi üzerine gönderilen 
ıırznhalleri ve bu mahiyette telgl'll.fnameleJ·i 
üzerlerine bir numara koydurup hususi bir def
tere kaydettiı-dikten sonra geciktinneksizi.ıı .Aı·· 

zuhal Encümcnine havale eder. 

Bununla beraber diğer bir eııciimende tetkik 
olunmakta bulunan bir teklife müteallik arzu
haller reis tarsirndan doğrudan doğruya o en
ciinıen havale olunur. 

Arzuhal Eneümeni de böyle bir havaleyi icra 
edebilir. Arzuhal sahibine bir ilmühaber veri
lir r•J. 

Elli biriDci. madde - Meclise verilecek arzu
haller sahibinin imzasiyle mümza olmak, şöhreti
le oturduğu yer gösterilmek ve bir kaç imzayı 
mulıtevi iseler içlel"inde enaz birinin oturduğu 
yer tasrili edilmek icabeder. · 

Ellıi iıkinai. madde - Arzuhallerin bir mebus 
vasttasile takdimi de caizdir. 

Bu takdirde o mebus kendi vasıtasiyle veril· 
diğini şerh ile arzuhalin altma imzıuımılı:or. 

Elli üçüncü madde - Encümen : 
1 • Hida yeten Ilükünıete, '> fıı-ayi Dıwlcf·<' r••j. 

mahkemelere ve Divanr Muhasebata verilmeleri ik· 
ti7..st eden arzııhalleri ait olduğu makamlara t&vdi i 

2 • Gerek reseıı: icranm son kararına itiraz ve 
şikayeti muta.za.mmm evrakı ve gerek ait olduğu 
makamlardan verilen cevabıarı ruznıımesine it· 
hal ; 

r•1 . Doğrııclan doğ~uya, •nah~e'~IIC ait ve n_ıah
kcmfdcn P:ıdır olacak lıii.kıme tabı bır mesele hakh.-ın· 
drı Arııulırıl E-ncii.meni karar veremez (Karar . 311J. 

- Mii.cc.delei nıilliyoye iştirak. Mmewrn t!U'>nurııı 
lıakkındtı.ki 854 1t1mıarrılı kaııunun IZ nci madduindll 
zikrolunaıı H eyeti 'I'IW.luJu8llCQ- it.til~ edilen Jron:arlnr 
A r2uhoJ. Encü.rncni taraltndan tctkik 1•e n.ah;edılemu 
(Karor-.'152). 

- Etıcü.mm. mevcut ahkfımııı tadili m;ılıiyeh"ndr 
karo,.la.r itlilıa:: edcm.cz (1.5 -Xl/ -I93t.) . 

- Eıırimum, Devlet Şrır/>111 Dnwi drıirrtri /uı.rarw 
ı-ını bo:nmaz (Karo.r - 803). 

- ARk rkr Mcc/l.• e müracaat trlenı zl t (Kaıwn.-
3410). 

ı ·· ı . 1011 ııllmtırtılı laJrrır, hu .ıokt.rtuı ltiiii n
miştir. 
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3 - J\ rzulıalin bir eneiimene havalesi Hızını 

geldikte hu muameleyi ifa; 
4 - Ti1yiııi nıuameleye ınalıal olmayan arzu

halleri intae eder. 

Elli döniiincü madde .- Af. veya miicazatın 
tııhfifi müstedi:vatr mahkilmlar veyahut bunla
rm akraba vcyıı ehihbasr tarafından takdim 
olunnbilir. 

Uunlaı·ın müzakeresinde .Adliye Vekilinin 
Yeynhut göndereceği devair rüesasından birinin 
huzuru şa rttır . 

l\'liistediyat nazara şayan görülürse arzuhal 
bir inha kararına merbutan Adiiye Encümenine 
gönderilir. 

nu encümen icab ederse bir kanun teklifi ile 
kryfi.ı·eti li r.vcli Umuıniye.''C arzeder [•]. 

Elli be§inci madde- Teşkilatı Esasiye Kanu
nunun 82 nci maddesinin son fıkrası mucibince
rşlıasa taalli\k eden hususlarda her arzuhalin 
neticesi hakkında sahibine tabr!ri cevab veril
ınesi mecburidir. 

Elli altmcx madde - Meclise takdim edilen 
:ınalhalJ,.ı· hakkında her hafta encümence ar;m
hnllcrin numarı\Sint, sahlb veya sahibierinin 
L~im, şöbrct, oturdukları yer ve arzuhallerinin 
lnı J iLqasın ı ' '" hu bııptta ittihaz olunan karar ile 
esbııbı mucibesini mübeyyin bir cetvel tanzim 
oluııııı·ıık basılır ve bütün vekiliere ve mebuslara 
rlıığrtılır. 

Elli yedinci madde - Her mebus cetvelin 
ııağıhlma ı giiniinden başlayarak bir ay içinde 
Arwhnl "Encümeninin bir arzubal hakkında ver
<'liği karar ne olursa olsun buntm Heyeli umu
miyede tctkik ve mü?.akeracıini isteyebilir. 

Bu halde encümen, o arzuhal için mıızhata 
[ nnıdııı \'(' tııkdiminr mecburdur r··ı . 

Bu müddet geçtikten sonra enciimen karar-

r•] - T•klif Hiildinıettnı gelirse, af, lmrM' ş•k
liı du çıkıfl(t/.-la<lu·. 

\ tlliw T>ııcii11wııi ol/ı ı"f.bl<l rtmez8e kevl iueti 
Mr tmı:l>tıla il.e Ar:ı•lvıl Eııcii>ncniııe bildirir (9- ll
JJIJ'T). 

f• ı - Fıı.-iiııum ktırttrtllm Heyeti Unıutniyedc mü
z,.krr~~ini i.•tcnıil olan zatın artık tııl'bıta olmaman, 
11.1J:I>,-ıta.;ım Hey~ti Utıumı:iycde milzakcrcsine mıini 
lı ,Ht rtm';: (8 - 1 -1940- T~~ki/O.h EaMiye Eneil:mcni 
mazbatan - _./1). 

lım k ııtiyet keısbedeı· [.•]. 

Elli sekizinci madde - Heyeli trııııınıiycnin 

ınUı:tJ,crc~iııc arzoluııaıı arıuhalkr hakkında 

1 • ı - 1 J.Ji/ na marrı/ı knnı1·: 
lit ;lıil: Ni?mnıwmerıiıı 57 rıoi madıfegiııiıı .,on /ık

m"' nıtu:ihincc katile.,en A.r:nhal Etıcümeni ınukarre
rrılırıın üı.frız edilm emesi halinde mPbvsların ni:amıntı
mrde/,i ttBill yolilc '""m/cı ı be ı•ıızi/ elerini yapwmk ka
nun hiikü·mlerinin trıtiJilcnıı (t'1'amn.ltın mii.nılcün vP ttı
bii olmııHtıııı gör. · Lt.-cddıide nu:ılıııl bınıkmrıyacak bir 
ı•uzuhlcı ohw Jhıltil1 Ni:mırıftmNıi1ı h>ı nw.ılclcsi /ıii/c
miirıiin telsil'ine mr•lıal göriilmeıni;ıtir. 

11tö5 nı•nıaralı ktwM : 
Dcıh ili Nizamnanwrıin 57 nd 11ırırlde«indr « Her· mr

bu.. eel velin daijıtıldığı niiıulcn btJ4lıy111rak bir ay 
içitıtıc . lrzuluıl Encu.meniııirı wrdiıii kararın H eyefi 
Umumiyede tetkik re ınilzcıla·rcsini i.•teyebilir. Bıı 
halde endimen o nrzulwl için mazhtıta tanzim ve tak
dimitıc mecburdı<rt denilmekle olııw.ımıa göı·e /ırr 
luınni bi?· husus hakkırıda Arzuhal Encümeni>tirı lıir 
mrızbata lanzitn eule-mcsi diğer cncürııenlerdeki ıı..•ulr 
tiibi olma'/flp ancak cetvel halinde mebus vr velcillcrc 
daifıtılan /<(ırıırlMrı bir nwbııs tcım/ırıdan il tilıaz edil
mesine bağlı bir keyfiyettir. Binacnaleyh, l<rınııni 
nıiiddet ztır{ında yapılan bu itiraza karşı mıızbala 
lcııızinıi luzım ve zaruridir. B·ir Devrenin hitamında 
•·~yrı intilıabın tecdidi halinde sadeec luımın teklif ı·e 
Uıyihalarının ldılciimsüz laıkıcatiı hrıkkındaki Dahili 
Ni::c•mıuımeniıı 69 ncıı t~uıddcsindc .1rıhsi hııkuka doir 
•arıı/ırıt bulıınmam.ası bıı maddenin m~>/lıumıı mıılıa
lifindeıı doıia" ve Biiyiik Millet Meclisinin yirmi se
nelik temniılii Uc /ı<ıtileşen bir kaide olmasına f/Öre 
bu nevi nuı.zbattıların 1/(:rıi Devre içinde müzakere 
cdihııcsi Ui.zın;gelir. 

Tcşkilat·ı Esasiue Kammunun 8! n.ci maddesine gö
re vataııdıışların gerek şahıslanııa ııe gerek ammeyc 
miiteallik olan lm1'ftni11 ve ttizamtıta muluıU/ gördiik
leri hu8ıı•larda Biiyiik Millet Meclisine müraciUl.t ve 
şikayettc b11lumna.ları Tıi?·kleriıı rımnııc hııkııkttna tcı
altiık eden hfl.klrırındCin bttlmmvıkla t<ır/ şahsi httkıı
ka nıüteollik olarak tanzim kılınan bu mazbaltıları 
hükütnclcn ıs/<(ıt ct?ııiyerı te~ımiiliiıı TeşkiUltı Esasiue
nin ruh PC prMısibin<J de tamuınıilr ''1ffllln olduiiıı 
meydnndcıdır. Şu luıle göre Arzııhrıl En.cümeni kMa
rııuı nıebıu<lllr tıırCI/ırıda.ı yapılan itiriLz 11;11.calc mnz
batanın tmızimine nail• olup hu nvızbr.ı.tn tanzim olıııı
dııklnn sonra H cııet i Umıwıiycmin nıalı olacağı cihet
le itirflZ eden mcbııHıın bu ·intilıap Devresinde mebıts 
olııp olmtıması ı • e mii:nla'rede ltazır bulunup buluıı
manıasıııtn nuı.zbcıltmm Heyeti Utııumiyede müzakerc
si>ıe hi~ bir .~ııntle nı<iui teşkil et?niyeceğine kM'M 
verilmiştir (Cilt : 1 - Sayfa : 1! ve Cilt : 6 - Sayfa : 
3%, 31> : ,/8 -ı:c Cilt : 8 Saya : 18, !9) . 

8 K4nuıııtMni 1940 
118fi ııunuırrılı karar: 
A1'tırin hudut taburıı dördüncü. bölük k011ıutan.• 

ikı n 347 numaT(llı kmtuıuın dördüncü maddesine tev
fil«ı.n t•kaiide sevkedilen Yüzbaşı Mehnwt Kamil Sil$inı 
hakkında Ar.ı:uluıl E'ıu:iinumi tarafından evvelcemen/i 
knraı· ı•eı-ilnı~ ve mtımaileıth bunun ii.zerine muhtelif 
•nercilenı mü.rru:aat etmiş iss de bıı •nercilerd611 le
lıirı bir k(J.rar istiMal edcmedi4i ve son tetlcik mercii 
eııcii•nenini11 aleyhinde verdiği karara itirazen tekrcw 
Muli.•i AliJft' 1niiramnt eyltdiPi ve bu isti.dasının 8410 
snyılı kanun. nıueibiMc Askeri Tnnyi:: malıkeın.esinc 
dt vrcdildiği ve nıesele11i bu suretle ele alan ıukeri 
1'cmyi:: malıkMnnıinrlen lelıinde bir karar alldır o/ll
rak bıı knrarııı katileşmiş olduğu ım.La..sılınıı~tır. 

Arzııhfıl Encüın.eni ~rarlannın malıiycti, bir a11 
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ir.::ıbederse ait olduğu vekil veya göndereceği 
m~mur dinienelikten sonra reyc müracaat olu
nur. 

Elli dokuzuncu madde- Vekiiler kendileri
ne gönderilen :ırzuhalJerle arzuhaller üzerine en
~iimence ittihaz olunup tebliğ edilen mukarre
rat hakkıncla icra ettikleri takibatı ve kendile
rin<'e müttehaz kararla rı, nihayet il\ i ayda encü
mene bildirirler. 

Altmışınci madde - Meclis hesaplaı-ının tet
kik:r Encüıııeni, lle,veti Umurniyece kabul edilen 
.!\feci is bütçesiyle merbutu olan bütçeterin tatbi
katına nezarct eder. 

l~n.<'iimrn trtkikatınııı neticesini Heyeti Umu
mi~-e~'l' bilılirir [•]. 

Altııuş biri:tıci madde - Bütün ita emirleri 
encüınen Nınihindt•ıı murakıp intihap edilen bir 
iızıı. tarafından sıı&J:tan evvel vize 'edilir; edilrne
<lik~c nıulın'!<·lıe hi~ bir gfına tcdiyatı.a buluna
mar.. 

Altmış ikinci madde - lllare amirleri t.anı
fındaıı hılulan eı;-yıı ve mevcut defterleri en<'Ü· 
ınene arzolunur. 

Enciinıı:'n, mevcut e~yayr bizzat teftiş ve def
ter! ri tetkik ederek raponınu Heyeti Umumi
~·~~·e v~rir [ .. J. 

zarfındrı Mcrlis azrısı tarafından itiraz vukıt bıılnıa-
1J1rLCfl· krıliı1et kesbederek Meclis kiJifarı halini alacağı 
1 lahili Nizammrımenin !i7 nci nıddesile tasrih ve tes
bit eıliln-.ekle locrtıber kaza merciieri-nden s6dır olan 
ilihnların trbdil 11e tağyirine de imklin olnıadığı Teş_ 
1.-ilfitı Estısiye Kanununun 54 ncii m<ı<idesi aarih hii.k
mii ihtıztıaı>ıdaıı bulıtnduğu-ndan sırf bu h&liscye hô.8 
ı•e mioılıaııır olmak iizrro mtılıkenıe hükmünün in/a.zı 
llltım ı•e zarın·i bult~-ndttğıına karar 11erilm~tir. 

· 31 Ma!/111 191,0 
ll qi tl~tnun·(ılı k/l.ra_,. : 
A~tkeı·i kfıtipliktcn miiteka.it Ir/an Akyüz'iin teka.

ii.t mıı-aqı lıcıkk:ıt~da/r,i talebinin t-eddini n(J.tık olan 
Vi1'lm 11 eyeti ıımımuye ka.rwrı, Birinci kanım 1998 
Şubat ı 9-~9 tıylt:ırılla tıit rapor üzerine M eelisi ;{ lice 
iftilıa.z buyu·rulan 1145 nutnMalı kMarın 3 ncü fıkra
sile tıı, vip bıı11ıtrıılmuş ise de bıt karardan e1111cl tnJ<-
11111ill'1!1ıin Dit•a.nı Muhasebat kararı aleyhine Askeri 
Tnnuiz nuıhkcrıı.esine da11a o,çtığı 11e ?!eticede tnezkilr 
mnhkemcden iddicısının t•arit olduğuna dair karar is
w,.,.ı eylediği anlaşılmıştır. Ayni mesele hakkında 
dalıa eı•vel sıidır olan mahkeme iliim~nın Uıbdil11e tağ
yir ı•r tehir tdilmiyeceği TeşloiUJ.tı Esitiriye Kamınıınun 
54 ncii maddesinin Rrırrılıati iktız(J.81-ndan olduğıtm/an 
lı-tım ,lkgiu lwkkındaki ;ııahkefll(! k~~~rtırınm in/an 
ü:rıp eılcccfii>ı•' h~trnr verilmi~tir. 

[ •ı - H~yeti Umu;niye 
n/n (10 . .YI .1932). 

r••ı . Rev li Utlıımıfıte 
eder (10. Xl. 1113!). 

31 Mal/tS 191>0 
buna sadece i.ttıla hd111l 

buna sadue ıttıla · Ittiati 

Altmış üçüncü madde - Encümen, her sene
nin sonunda geçen sene bütçesinin kati hesabı
nı Heyeti Umumiyeye arzeder [•]. 

Alt.m.ış dördüncü madde - Meclis inikat ha
linde iken eneümen heyetiJnccmuasiylc, değil iken 
murakıp intihap olunan fıza, gününü ve saatini 
bildirmeden muhasebe v~ vemeyi teftiş eder. 

Teftişin neticesi filhal bir z.::ıbıt varakasiyle 
tesbit olunur. 

Bu teftiş senede altı defadan az olamaz. 
Bu suretle bütün muamelat durdunılur. 
icabında neticeden Heyeti Umumiyeye haber 

verilir. 

Alt.m.ış beşinci madde - Encümen azasından 
murakrp olan zat tatil zamanlatında Devlet ma
karı·rnda bulunur r••]. 

DÖRD0NOt1 BAP 

Kanun 18.yiha.la.rı ve teklifleri ,esbabı 
mucibe mazba.ta.ları 

Altmış altıncı madde - Hükümet tarafından 
Meclise takdim olunan kıınun layilialan bütün 
vekillerin imzalarllli muhtevi olmak lô.ıımdır. 

Her kanun layihası kanunun ierasına memur 
olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir 
,·~ya miiteaddit esbabı mucibe mazbatasiyle bir
likte Meclis Riyasetine gönderilir veya verilir. 

Bu nıazbatada iptida lôyihanm heyeti umu
miyesi, sonra maddeleri hakkında malilnıat ve
rilir. 

Esbabı mueibe nıazbatasında ilga veya ilave
si istenilen abkamm nelerden ibaret olduğu vd 
neden dcjpştirilmclerine veya ilavelerine lüzum 
görüldüğii tnsrih edilmek meşruttur. 

Mazba.ta.lar sarilı ve nıüdellel vesikaları, ica
bında ihsai mallımatı ihtiva etmek lfızımclır. Bu 
şekilde olmayan mazbatalar ilanalleri zımnında 

[ 1 - B11 lı~sabı kati cl'iveUcri, /lfıı!ıM bei Umtı
rııiye Kan.ummun l!l7 ?ıci ııuuldecsin.in son /1kro.n muci
hiııc , Mtclisçc ttiıla hus11liiııdcıı sonm doğrıukı,n doğ
nıycı h••ıt~ıbt umumiyo ithal edilme" il.ur~ Hn::ritıeyo 
gönderilir (Z. C. Cilt 8, Sayfa 11 : ft8 .IV. 1931 ve 
Z. C. Cilt 8, Sayfa 30 : 13 .1 .1986). 

r••ı - ı 169 nu-ıwıra 1JC t5 Haziran 19!6 tarihli ka
mtnmı. birinci 111adıUtti (Mııaddct : 9 Mal/18 1918) : 

Bil11il" IlliUel Meclisi Dahili Ni.:amnamceini11 altmış 
lıffi>~<'i trıa<lthıti tıwcibince M eclilf H t3aplt>nnın Tct/..--ikı 
Encünwni ~11dıın nıııra.kabs wui/csin.i ila edecek 
:ıılto ~ehri vii:: eU" lira ı7.cr ti huzur vtrilir. 

Bıı m;-;dtfcnin /ııi.k>nft ı Tcerinisani 1i!J7 lt>rihinden 
başlalfa>ı icti'I'IW(l. d4 ş6mildir. 
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ait olduğu encümen tarnJ'mdan gösterilecek lü
:ıum üzerine riyaset canibinden Hükümete iade 
olunur. 

Reis, gelen Hiyihaları ait olduklan encü
menlere resen havele ve keyfiyeti zabrt ct-ride
sine ve levhaya derceder. 

Bu havaleye bir mebııs itiraz etmek isterse 
celse başında söz alır. · 

Alt~ yedinci: ına.dde - Mebusl.ar tarafm
dan verilen kanun tekliileri bir veya daha ziya
de imzayı ihtiva edebilir. 

Kaııun teklifleri dahi, yukanki maddede ta
rif edildiği vecih üzere yazılmış ·bir esbabı mu· 
eibe mazbatasiyle birlikte riyasete gönilerilir w 
ya vern;r. 

Şeraiti cami olmayan teklifleri, ait oldukları 
cncümenler, sahiplerine. ikmal ettirmek hakkını 

haizdiri er. 
Kanun teklifleri da.Jı.i kanun layihalan gibi 

reis tarafından enciimenlere resen havale ediliı·. 

Bu havaJelere vukubulaca.k itirazlar da diğer 
madde alıkarnı vccih üzere denneyan edilmek lii
ıımdır. 

Altmış sekizinci madde- (.M:uaddcl : 21 Ma
yıs J932) - Hükümet veya teklif sahibi verilen 
kanun liiyiha ve tekliflerini ruznameyc alın

madan evvel Heyeti Uınumiyeye malfmıat veı·

mek şartiyle geri alabilir. 
Şu kadar ki , bu liiyiba veya kanun teklifleri

ni diğer bir mebus veyahut ait olduğu encümen 
üzerlerine alırlarsa müzakereye devam olunur. 

Bu liiyiha veya teklifler ruznameye alınmış
larsa geri alınnınları i\(in Heyeti Umumiyenin 
karar vennesi ltızımdır. 

Altmış dokunucu madde - Gerek intihaba
tın tecdidine karar verilmesi, gerek Devrenin 
sonuna gelmesi sebebiyle Meclisin yeniden inti
lısbı balinde sabık 1ıfeclis tarafından henüz 
kabul edilmemİli, yahut yalnız birinci müzakeres-i 
icra edilmiş olan, veya reye konupda eh.-seı:iyeto 
iktit-an etmediği için ikinci defa reye konması 
Iiizımgelen bütün kanun layiha ve teklifleri ye
ni Meclis için hiikiimsüzdür [•]. 

Bu gibi vesaik Hükümetin, yeni encümenle-

r·l - 8 .ı. 19-40- Teşkilatı EBMiy Etı.cihııeni maz
bııtaırı - 4/J. 

-Madde .57 atttnd,ıki 1,165 numa-ralı karara bakınıst 

r!n veyahut on mebusun talebi üzeı-ine Riyası>t 

ı arafından encümenlere verilir. 

Bncümenler bu vesaiki aynen veya t.adil cıı 

kabul edebilir. 

BEŞİNOİ BAB 

Müst.aceliyet ve takdimen müzakere 

Yetmişinci madde - Bir kanun layilias ı ve

ya teklifi hakkında ya takdim edilirken, yahut 
birinci mü1.akeresinden evvel Hükümet, teklif 
sahibi veya ait olduğu encümen miistaceliyet ka
rarı isteyebilir. 

Bir layiha veya teklifin yanlız bir defa mü
zakeresiyle iktifa edilmesi için Meclisin kabul 
~deceği esaslı bir sebep olmadıkça müsta.celiyet 
kararı verilmez. 

Müstaceliyet kararını isteyenler icabmda o 
kararın geri alınmasını t.alep edebilirler. 

Yetmiş birinci madde - Müstaceliyet kara
rmm talebi yukarıdaki maddede münderiç şart
ları muhtevi ve tahriri olmak liimndır. 

Müstaceliyet teklifi reis tarafından reye ko
narak müzakeresiz işari reyle kabul veyahut 
red d edilir. 

Yetmiş ikinci ~ Müstaceliyetine ka
rar verilen liiyiha veya teklifler yanlız bir defa 
müzakere olunur. 

Yetmi§ iiçüncü ın&dde - Müstaceliyet kara
rının ittihazını müteakip Hükümet veya encü
men tarafından tahriren vuku bulan bir talep 
üzerine Meclis, isterse o layiha veyiı tekUfin sa
ir işlere takdiınen müzakeresine karar verebilir. 

Yetmiş dördüncü madde - Bir kanun layi
lıası veya teklifin ruznamede bulunan sair 
maddelere takdimen müzakeresi istenciikten bıı

nıın esbabr mucibesi dermeyan edilmek liizmı

dır. 

Takdimen müzakereyi yanlız Hükümet veya 
bir enciimen talep edebilir. 

Bu talep, tahriri olmak şarttır . 

Yetmiş bepci madde - Bir kanun !Ayihası 
veya teklifinin yanlız hemen veyahut takdimen 
miizakeresi hakkında ittihaD olunan karar müs-
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i.aceliyet kaı·al'l sayılmaz; binaenaleyh iki defa 
müzakere olunmak icap eeder. 

YetuıiJ altıncı madde -Bir kanun lô.yihası 
veya teklifin beş günden evvel ikinci defa mü
zakere edilmesini esbabı mucibe serdile ancak 
Hükümet veyahut nit olduğu encümen tahriren 
teklif edebilir. 

Ye~ yedinci madde -Heyeti Umumiyeee 
rP.ddolunan Hiyiha ve teklifler ayni içtimada bir 
daha Meclise takdim olunmaz. 

ALTINCI BAP 

R UZII.84lle 

Ye~ sekimnci madde - Ruzname şu su
retle tanzim olunur: 

1 - Riyaset Divanınm Heyeti Umumiyeye 
maruzatr; 

2 - Sunller ve istihzahlar; 

3 - Tercihan müznkeresi kararlaşan madde
ler; 

4 - Haklarında müstaceliyet karaı·ı veril n 
maddeler; 

5 - tki defa ınüzakeı·eye tabi olan maddeler. 

3, 4 ve 5 nci fıkralardaki maddeler encü
ınenlerden Riyasete gelmeleri sırasiyle müzake
reye konur. 

Şu kadar ki, Meclis bu babda ayrıca bir ka
rar da ittihaz edebilir. 

Rtızname, bir gün evvel Başvekiliete ve bü
tün vekaletlere tebliğ olunur. 

Yetmİif dokuzuncu madde - Tebrik, teşek
kür, takdir, temenni gibi hususları muhtevi 
ariznlar ve telgrafnameler levlıaya talik ve bar
iiyen veyıı.lıut bulasatan veya sade zikredilınek 
suretiyle zabrt ceridesine geçer. 

Bunlara Riyaset Divanı münasip görürse 
Meclis narnma cevap verir. 

Reis, bu evraktan Meclise arzını tensip et
tiklerini inikadro başmda kAtipierden birine 
okutur. 

YEDlNOl BA.P 

tm1md1aır 

Sekııeninci madde- Hililfnın Meclisin kıu·arı 

olmadıkça, yahut resen veya Hükümet canibin
den Hiyaset vasıtasiyle davet vuku bulmadıkca 
Heyeti Umumiye, tatile müsadif olmadığı halde 
cumartesi, pazartesi, perşembe günleri inikad 
eder [•]. 

&eksen birinci madde - Reis, saatinde Mec
lisi açar ve müzakerelerili sonunda kapar. 

Mürctteb olan azanın yal'!smdan bir ziyadesi 
hazır bulunroadıkça müznkereye başlanamaz. 

Nısap hususunda Riyaset Divanınca tered
düd ·hiısıl olr, yahut azadan beşi şifahen veya 
tahriren n.ı.siıp bulUllillB.drğını beyan ederlerse 
yoklama yapılır. 

N:ıSap yoksa Reis müzakereye başlanmaya
cağmı söyleyerek. veya bilahare nısap hasıl ola
cağı muhtemel jae inikadı bir saat sonraya ta. 
lik ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılmadığı takdirde, ertesi ini
kat için muayyen olan günde yine o ruzna.ıne 
ile toplanır. 

Sekııen ild.nci. madde - Yoklama, divan kil
tiplerinden birinin esami defterini yüksek sesle 
okuması ve fizanın (Burada) demeleri suretiyle 
i cra · olunur. 

Seksen üçüncü madde - Bir mebusun ruz
name haricinde bir ifadesi olursa keyfiyeti Reis 
takdir ederek ona söz verir. 

Seksen dördüncü madde - Hiç bir mebus is
mini kaydettirmeden, yahut inikat esnasında 
Reisten müsaade almadan söz söyleyemez. 

Söz, kürsüden söylenir ve Heyeti Umumiyeye 
hitap edilir. 

Bir mebusun pek kısa bir millahazası olursa 
Reis ona bulunduğu yerden söz söylerneğe izin 
verir. 

Bu takdirde, o mebus reise hitap eder. 

Ruznamede bulunmayan maddeler hakkında 
kiltipler söz kaydedemezler. 

Sekııen ~ci madde - Söz, talep ve kAyit 
sırasına göre verilir. 

Heyet isterse, müzakere olunan meselelerin 
lehinde, aleyhinde, hakkında, münavebe ile söz 
söylemek takArrür eder. 

[•] - R7116 Btı!lılı Tatil Kanuııuna ul/fllllk icit<1 if!i
lrot güııleri pazarteııi, C{ırşıımbo 11e cı.ıma11a gtWrtlmt~
tir (30 !Jfa~ 1611~). 
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Rcis söz alanların isimlerini sırasiyle Heyete 

·bildirir . 
Encüıuen naııııııa söz isted.ikl!'rinde r('is ,·eya 

mazbata mulıarrirleri sıraya tilbi değildir. 
Son söz mebuslarmdrr. 

Seksen altmcı madde - Bir mebus aldıib 

söz su·asmı bir arkadaşma verebilir. 

Sözünü arkadaşma bırakan mebus, onun nö
betinde söz söylemek hakkını haizd.ir. 

Seksen yedinci madde- Her müzakerenin 
bıı.şından sonuna kadar Hükümet narnma m.ütalca 
beyan etmek üzere Başvekil veyahut o nama mü
talaa serdine mezun bir vekil veya bil'incl sınıf 
devair rüesasuıdan biri bulunur. 

Bundan başka bir vekalete ait bir layiha ve
ya teklifin müzakeresi sırasında o vekilin veya
lıut o nama gelen birinci smıf devair rü.esasm
dan birinin Mecliste huzııru meşruttur [•] . 

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

Vekiller veyahut llükümet namına göndeı·i
len birinci derece devair rüesası cncümen reis ve 
mazbata mulıarrirlerinden evvel ve sıraya tabi 
olmaksızın söz isteyebilirler. 

Seksen sekizinci madde - Tahriri bir nut
kun kürsü üzerinden okunınası veyabut katibe 
okutturulması caizdir. 

Fakat okuma müddeti yirmi dakikayı geçe
mez. 

Sekııen dokuzuncu madde- Müzakereye ma
hal olmadığı, ruznameye veyahut bu niznınna
me ahkil.mına riayete davet, takdim ve tehir 
teklifleri asıl meseleye tekaddüm eder. 

Böyle bir teklif vuh11 bulursa ancak lehte 
ve aleybte ikişer nıebus - on beşer dakikadan 
iaıla sürmeınek üzere - söz iıöyleyebilirler. 

Neticede reye müracaat lazım gelirse mesele 
i.şari reyle halledilir. 

Doksa.nıncı madde - Reis, meeeleler müza. 
kere edilir ve reye konurken leh ve aleybte asla 
reyiııj izhar etmez. 

Yalnız meseleler reye konuldukta reyini verir. 
Bu ınüzakereye karışmak isterse reislik mev-

r•J - Kubi11R istila el1n~ bulunursa, Meclüı, 1Jetıi 
lwhitwııin teşekk-iü.ihıe kadar kantmlurm -nUi:ukereRini 
tchir eder (15 .I .1999). 

kiini diğer bir reise bırakarak hitabet kürsüsü
nüne iner ve ancak müzakereele bulunan madde 
veya meselc reye iktiran ettikten sonra tekrar 
mevkiine çıkar. 

Fakat bu nizamnamenin tatbikı dolayısiyle 

~Ö7. söyle ı·se yııkarıdaki fıkra ahkamı cereyan 
etmez. 

Söz isteyen kıltipler de bu usule tabidirler. 

Dok.sa.n birinci madde- Heyeti umumiyede 
>Öz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve intizanı ı 

bozaıcak ııüırıayişlerdc bulunmak katiyen ya
saktır. 

Doksan ikinci madde - Söz söyley~ mebtı
sun sözü ancak kendisini bu nizamn.ımeye ria
yete ve sadede daYet eden reis tarafından kesi
lebilir. 

!ki defa sadede davetten sonı·a yine ondan 
hariç söz söylerneğe devam ederse kendisinin o 
madde hakkında ayni inikatta söz söylemekten 

· memnuiyeti reis tarafından Heyete teklif olunur. 
Heyet, müzakeresiz işari reyle karar verir. 

Doksan üçüncü madde- Biı· mehu' ll cycti 
umumiyede galiz 've miistehrcen sözler istimal 
ederse reis derhal o mebusu !isan nezahetine 
davet eder. 

Bir mebus bu gibi elfazı muhtevi bir takriri 
Riyaset Makamına verh·se reis o takriri tashih 
edilmek üzere iade eder. 

Doksan dördüncü madde - Heyeti umumi
ye müzakereleri gürültüyü mucip olup ta reis 
bunu yatıştırmağa nıuvııffak olamaıSa ayağa 

kalkar. 
Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil 

edeceğini söyler. 
Yine intizamın iadesi kabil olmazsa bir saat 

müddetle umumi müzakereyi tatil eder. 
Bir saat geçince celseyi açar. 
Fakat gürültü yeniden başlarsa eelseyc hi

tam verip inikadı bıı.şka bir güne brralor. 

Dokııa.n beşinci madde - Za.ti hakkında ta
arruz vakı olan veynbut ileriye sürdüğü müta
laa b,ilil.fma kendisine bir fikir isnat olunan meb
us her zaman söz isternek hakkını baizdir. 

Bu halde o mebus ne müna.sebetle söz söyle
rneğe mecburiyet hissettiği beyan ve keyfiyeti 
reis takdir eder. 

Reis buna mabal olmadığını bildirip mebus da 
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bunda ısrar erlerse heyet müzakeresiz ~ari rııyle 
bu ba:pta bir karar verir. 

Doksan a.ltmcı madde - '!'eşkilatı Esasiye 
Kanununun yirınlııci maddesinin ikinci fıkrası 
ınucibinee mühim bir nuıddedeiı dolayı Meclis 
müzakerelerinin gizli tutulınasını vekiUer veya
hut oıı beş mebus tahı·iren teklif edebilirler. 

Böyle bir tcklif vuk:uunda içtima ~alonu sa.
milerclen ve icabında memur ve mfuıtahdeuıler
deu tahliye oluııarak gizli celse teklif eden veya 
edenlerin esba l.ıı nıueibelerini dinledikteıı sonra 
teklifin kabul veya reddi içlıı müzakeresiz işari 
reye müracaat olunur. 

Gizli müzakere icrasını isteyenlerin isimleri 
zabıt cerideslııde ve icabmda Resnıı Gazetede 
tas rih olunur. 

Müzakerenin gizli icrasına lüzunı gösteren 
mesele hallolunduktan sonra açık müzakereye 
geÇilmesi rcis tarafındau heyete teklif olunup 
bir karar ittihaz edilir. 

Doksan yedinci madde ....:. Gizli eelsenin za.b
tınr divan katipleri tutarlar. 

Fakat Meclis karar verirse muva.zzaf kiltip
ler de talilif olunduktan sonra bu' va.~ifeyi göre
bilirler . 

. .Aza bu zabıtları görmek hakkım haizdir ler. 

Doksan s~kizinci madde- Bu zabıtlarm tev" 
lüdinden sonra gi~li bir celse aktedilerek salırk 
l.abıt hulUsııst okunuı·. Zabıt hulfisasııun okw:ı

ması:nı mütaakıp bu hulasa ve zabıt" ceridesi bir 
zaı·fa koııarak Mecliste hazır blılunru.ı rcis ve di
van ldltipleri tarafından filhal ın~mla. mühürle
neı-ek Meclis ev'i·ak hazinesine tevdi olunur. 

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

SEKİZlNOt BAP 

Kanunlarm müzakeresi 

Doksan dokuzuncu madde - Kanun layilla 
veya tl'klifleri ancak iki müzakereden sonra kati 
surette kabul edilmiş olur [••]. 

Yüzüncü madde - tki dcin miizakrre hıık-

r • 1 • 7'cşkilatı Esa.ıı-i7Jeui>ı .JO rıci rıı.addcsi1<i1ı son 
f•krasmıa bakım:;/ 

f"'•1 - Kiil halinde luwıd olunan ku:ııuıılar da var
dı1'. 

kındaki şeı·ait varidat ve masarifat bütçesiyle hc
ı;ı.ıbı kıiti kanununa, munzrun, fevka.lfıde tahsi
sı.ıt ve bütçe fasıllarında ınürıaknle taleplerini 
ınuhtevi kanun layihalarmıı. şamil değildir. 

Bunlar hakkında bir nıüzak re ldiiidir f• J 

Yüz birin!Ji madıde - Hilılfına Heyeti UmLt· 
ıniycnin kararı olmadıkça lıiı: bir kanun layih~ 
sı veya teklit'i bastırırı :,zaya ı.lağıtıldrktan en 
ıı.~ ku·k sekiz saat. ge~meden müzakere dllemeı. 

Yüz iklııci madde - Biı· kanumın müzakere
sille başladtkta ı·eis, e babı mucibe mazbatala· 
riyle maddeler heyeti umumiyesinin okunınasma 
lüzum olup olmadığını heyete sorar. 

Buna lüzuın göı·dükte aynen okunur. 

Yüz üçüncü madde - Liiyiha veya. teklifiu 
ınüza.kereye başlanmasmda reis, Heyeti Umumi
ye hakkında mütaliia beyan etmek isteyenler'<' 
söz verir. 

]\'Ievzuu müzakere lehinde, al eyhiuı.le ve hak
kında söz isteyenlerden en ıız ikişer ınebus iraJı 
kelam etmeden müzakerenin kifayeti ı·eye kona
maz. 

Yüz dördüıicü madde - Müzakerenin kifa
yeti aleyhlııde söz isteyeı.ı)eı· bulunursa içlerin
den yalnız birine ruhsat verilir. 

Ondan sonra işiıri reye müracaat olunur. 

.Yüz beşinci madde - Heyeti Uınumiye mü
zaker~.si bittikten sonra maddelere geçilmesi rııye 
konur. 

Reye ikt.iran ctmczse liiyihn veya teklifiıı 

rt>.Udedilıııiş olduğuııu reiı; tebliğ eder. 

Yüz altmcı •madde İkinci müzakere biı•iıı-

ci müzakereden nneak beş gün geçtikten sonı-n 
ruzııameye almır [••]. 

Yüz yedinci madde - llritıci müzakerede lü
yiha ve teklifin heyeti umumiyesi hakkında mii
zııkcre cereyan etmez. 

Bu müzakereele ııncak tadil tekliilcı-i ü~eı·iıı-

f•] - Teamülen., JJivanı MıUuı.s•brıt raporlan da 
bir de! a tııiizakere olunur. 

- 114 tıcii rıuuldımin son fıkru.81 ile ~Jt nci mad
rlenin ikinci bkrasttıa bahınu/ 

- Birinci •nitzcılcered~ tay71i kabul tdilen bir nı®
dcni1t tekra·r 1nılzakerc~i hakkında, ikinci m.ti:t(l.J,.(Vf'ede 
ttıdiltuıme verilebilir (tiJ. V J .191,0- s. 157 : 161 ). 

[ .. 1- Bir /.ô.vih1ı, ikinciıniizGkeresi esnaııında, H e71-
. eti Uınutnivrce, ait oldtığıı otıcüm.cne l}.ci/ilde, muua~·
/«ıt bi-r •ncil.mArne havak olıınmıtŞBa, Hweti thnumi11e· 
11e tekrar geldiğinde veni bcı~ta•t iki miiza.kerc71e tabi 
tutuııır {80. X JI . IDI, O - Sallfa !l10). 



ele ınüznkere eereyan eder [•] . 

Yfu: sekizinci madde - 1\lllzakenı edil en bi ı · 
madde ınüteaddit mcsele veya fıkralardan mü
rekkl'p ise hunlıırııı birbirinden tcfrikiyle ayı·ı 

ayrı rcye konınaları teklif olnndukta ınuktazıısı 

ifa olunur. 

Yüz dokuzuncu :ına.dde - Layihıı veya ttık 

lilin katiyen kabulü reye konınadan evvel, iba
ı·c Vl' ushlb, yahut tertip ve tensik itibar-iyle nok
sıuı veya iltibas oldnğ tı iiza veya encümen taı-a

fınuan demıc~•ıın olunursa nı ctin ait olduğu eıı 

rümcnc gider. 
Edilen tu:shihlcrin rcye iktiran etmesi l iı-

7.tmdır. 

Yüz onuncu madde - Liıyilıa veya teklifiıı 
maddeleri üzerinde müzakere bittikten sonra 
heyeti umumiyesi hakkında lehde ve aleyhde söz 
söylemek isteyenlerden yalnız birer mebusa ruh
sat veriljr r••ı . 

Yüz on birinci :ına.dde - Bir kanunun veya 
hiitçenin m~akeresi sırasında her mebus Hü
kümete ve~-ahut nıazbatn ınuhnıTirine istediği 

.. ualleri soı-allilir. 
Sualler, sözler bittikten sonra, &Il'a ile soru

lur. 

Yüz on ikinci madde - Teşkilatı esasiye ka
nununun 26 ncı maddesi mucibince tasdikleri 
Meclisin müsaadeSine mütevakkıf bulunan Dev
letlerle münakit muahede ve mukaveleterin tas
dikı talebini mutazammın kanun lAyiliaları Mec
lise takdim edildiktc o muahede, mukavelenin ih
tiva ettiği maddeler reye konamaz ve metinle
ri hakkında tadilil.t teklif edilemez. 

Birinci müzakere Sll'asmda maddeler hakkın
da vuku bulacak itiraz layihanin encümene iade
sini isternek suretinde olur. 

Bu itiraz, müzakereden sonra nazarx mütalaa
ya alındığı takdirde encümene havale olunur. 

[*] - Birinci nıiizakere ell'ııaımula bir mıuldeııin 
tay teklifi reddedilmiş ve nıad!le kabul ed-ilmişken 
il..inci nıii:akere eenaBtnda o mad4enin tayyi te~"Tar 
tııklif olıtn(lbilir (Z. C. Cilt 6, Sayfa 64, ve 7! - 19 
•·~ !M/Ill/1 9$!). 

[**1 - Kendisfıı& böyle bir «RuhsaL) verilen tııebus 
!IB11i bi'r teklif yapamaz (Z. C. Cilt 6, Sa11fa : 75 -
14/Ill/ 193!), ancak miiza~e mewuıınu hangi eababt 
•nucibeye biııaen kabul veya ret ettiğini aövleyebilir 
(Z. C.- S 418- li. V .114,ı). 

ao 
Encümen, tetkik edilmek için kendisine mu

havvel teklifierin heyeti mecmuası hakkında bir 
mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata bastmlıp azaya dağıtılır. 
Eneümen, mazbatasmda layihanın kabul, te

bir veya reddine karar verir. 
Tehir kararı, şu esbabı mucibeyi ihtiva eder: 
-« Meclis, muahede veya mukavelenin filAn 

ve filan maddeleri (Tehiri mucip maddeler ta
mamiyle yazılmalıdll') hakkında Hükümetin na
zarı dik.katmi eelbederek tasdi.kı için muktazi 
müsaadesini tehir eden. 

Bu muahede ve mukaveleler hakkında mia
taceliyet kararı ve~e encümen tadil teklif
lerine dair olan mazbatasmx itiraz& uğramayan 
maddelerin müzakeresi akabinde Heyeti Umu
ıniyeye takdim eder, 

Yüz on üqiincü ınaldda -- '!'ürkiye Büyük 
Millet Meclisinin kabulüne muallak olarak Eiü
küm.etçe addedilen mukavelelerle bunlarm tas· 
dikı talebini mutazammm kanun layihaları hak. 
kında dahi geçen maddedeki usule riayet olunur, 

Yüz on dördüncü madde - Teşkilatı esasi
ye kanununun 35 nci maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince Reisicümhurun ilanını muvafık gör

meyip esbabı mucibesiyle birlikte bir daha müza
kere edilmek üzere on gün zarfmda Meclise iade 
ettiği bir kanun, Heyeti Umumiyeye haber V&

rildikten sonra, ait olduğu encümene havale 
olunur. 

Encümen, Reisicümhurun iade esbabı muci
sini de mütalô.a ettikten sonra o kanunun müza
keresini iade ve neticesinde mazbatasmı Heyeti 
umumiyeye takdim eder. 

İade olunan .bir kanun, reye iktiran etmemiş 
laale!tayin bir kanun layihası veya .teklifi gibi 
Heyeti umumiyede yeniden müzakere ve intaç 
edilir. 

Hakkında vaktile gerek müstaceliyet kararı 
verilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir ka
nun yalmz bir defa müzakere edilir. 

Yüz on beşinci madde - Bir nutkun talik ve 
ilanı teklifi ancak onun zabıt ceridesiyle neşrin
den ve o nutkun taalluk ettiği madde .kabule 
iktiran ettikten sonra reye konabitir [•] . 

1 • 1 - AjaM ile ilan keuı,. 
ı ı . V ll .11.40. S. 69 : 6'.4. 
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DOKUZUNCU BAP 

Ta.dilnaıneler 

Yüz on altıncı madde - Bir encümene mu
havvel kanun layiha veya teklif hakkında bir 
veya bir kaç mebus ·tadilat tcklif etmek ister
lerse bir tadilname tanzim ederek reise takdim 
edel'ler [•] . 

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi 
maddesine veyahut bütçenin hangi faslma ait 
bulunduğu tasrili edilmelidir. 

Bu tadilnameler encümen mazbatasının zey
tinde sahiplerinin esbabı mucibeyi havi muhtıra
ları ile birlikte bastırılarak hakların-da encü
menee ittihaz edilen kararlar ile esbahı beyan 
edilir. · t; 

Layihanın Heyeti umumiyede müzakeresi eR
nasıııda o tadilatın srı·ası geldikte sahibi esbabı 
mucibesiııi tafsil edip mevr.ut azadan terviç ve 
teyit eden bulunursa müzakereye konur. 

Aksi takdirde müzakeresinden vazgeçilrr. 

Yüz on yedinci madde - Kanun layihası ve
ya teklifinin birinci müuıkeı:esi bittikten sonra 
arzolunan yeni tadilnameler o layihanın tetkikı
nn m mur encümcne verilmek lazımdır. 

Yüz on sekizinci madde - Birinci ve ikinci 
müzakerenin cereyanı sırasında takdim olunan 
tııdilnamelerin ait olduğu encümene havale ini 
mazbata muharriri talep ederse bu havııl mec
buridir. 

Yüz on dokuzuncu madde ~ Birinci ve ikin
ci müzakerenin cer yanı sırasında takdim olu
nan tadilnamelcr:n encümene havıılesi enci.imen 
tarafından istennıediği halde tadilV.tm esbabı 

mucibe.~i sahipleri tarafından mücmelen beyan 
olunur. 

lkinei müzakere sırasında buna yıılnır. encii
men cevap verebilir. 

Bunun üzerine tadilnamenin nazarı mütalea
ya alınıp almmamasma Heyetçe karar verilir. 

Nazıırı mütaleaya alınırsa encümene havııle 
ohınur [••ı. Encüın~ıı isterse filhal kabul 'ler. 

1 •J - Biriııci mii::ak re dr tavui kabul edilen bir 
maddenin t krar muzakl'resi hakkında. ikinci mii::a
kerrds tadilnam~ 1!erilebüir (t6.Vl.1940- S. 157 :161). 

[••] - Encllmnı, nazıın millilkava aluımı tadibıa.
.,,_,. il~ maka.ırort değ;/dir (4101 munnralı k·cı11u.n -
!5. 1.1937 ). 

Yüz yirminci madde - Tadilat teklif eden
ler, tadilnamelerin hııvale olunduğu encümende 
fikirlerini beyan etmek istı>rlerse mütalealarınm 
dinlenınesi zarııriilir. 

Yüz yirmi birinci madde - İkinci müzakere
de encümene iade olunıın maddeler hakkında 

sair mebuslar tarafındAn eneüırıene tadil teklif
leri Vet'ilebilir. 

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

Yüz yirmi üçüncü madde - Munzam madde
ler teklifi için dt> tadilnanıeler hakkındaki u<ıul 

tatbik olunur. 

ONUNOU BAP 

Kanunla.nn tefsiri [*] 

Yüz yirmi dördüncü madde - Bir kanunun 
tefsiri IB.zmı geldikte, te.l'ııir talebini havi esbabı 
mucibeli tezkere veyahut takrir o kanunu birla
yeten müzakere etmiş olan en<'ümen veya n
cümenlere havale olunur. 

Şayet o kanunu, husu i biı· eneümen tetkik 
etmiş ise vek8.letlerle mütenazH· eneümenlerdE>n 

aza alınmak suretiyle on beş kişiden mürekkep 
muvakkat bir e.ncümen teşkil olunur. 

Encümen mazbatası Heyeti Umumiyeye arze
dilerek tefsiri mutazammın fıkra müzakere edi· 
lir. 

. Asıl kanunun kabulü için ne gibi 1lB1ll ve ek
seriyet nısabı lazım ise tefııir fıkra81 da ayni 
usul ve ve nısaba t!bidir. · 

r ·ı - 29! lll(ffl{lf'alı karar : 
D'"ant Muluuıehatın, lii::ıımıındcı bir kanınıım te{

xiruu Muliı Riı•rısctindrn takp etmek hakkı11.G mn
lik olduğu, H eydi Umumiı/ellin virmi iki>1ci içtimaonm 
fıir;,.ci cc!Resi11dr takamir t'lmiştir. 

li KanıınııHtı>~i ı 927 

1/69 uuına.mlı kııranıı 8 11ci niiUidcıti : 
Te/Bi.- kararlannur makabiine şiimııW ıcıbii is cW. 

le{ırird•n eı·vrl/.-i •ı~ul t•e alıkilm.tı trı•{iko.n tera -ııe ik
mal vP al/ik(J.Bf 1.-.ıtcdilm~ t•e emri••aki hillini almış 
nin•~ rnıısııik de teın•~ili lw.linrle te/sir ik az çok milna
srbrlltır kc(ffri muameldfl" venidm tctkik ve tadili 
icnbcdip lı11n1J ise 1114/ıal ,.,. imldi11 olmo.dıf1ından 158 
>~tım.anılı tı /~ir kn.r<ınııdaıı eı•vcl W:l/illrYt tdhi tut1ıl
"'''~ t•e miiddtti hizmeti on beş erneden dlfn _olnw.k 
dolalfl8illlfl ikranıiyesi v•rilerek aUilr.aın kn.tcdılm~ ola.n 
nınıııırlara tnezkı1.- tr/m kcıronmı i•tiııaden iadei. mıı
lırı•rl•e e •ıreti11le tekatil mııaşı tahei6i ga11ri cai::dir . 

1-+ K41'UltUUVVCl 19Jl 
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. Tefsiri mutazatnmın fıkralar yanlız bir de

.fa reye konma.kla iktifa edilir [•]. 

Yü yirmi beşinci madde - Tefsiri mutazam
mm talepler ve mazbatalar encüınen ve Heyeti 
Umumiyece tercihan müzakere olunur. 

ON BlRl:NOt BAP 

Bütçe miiza.kıeııı.t.t 

Yüz yirmi a.Itmcı maıdde - Bütçe encüme
ninin tetkik edeceği işler şunlardır: 

1 - Meclis ve merbutatı bütçesiyle munzam 
tnhsisatr hak km da kanun layilialan; 

2 - Mnvazeııei Umumiye kanunu; 
3 - Munzam tahsisat, fevkalade tahsisat ve 

fa.sıllar arasmda münakale talebini havi kanun 
la yi haları; 

4 -Devlet varidatmm veyahut masarifatmı~ 
arttırılması vl'ya eksitilmesini intaç edecek her 
nevi kanun li\yiha ve teklifleri; 

5 - Muvazenei Umumiye kanuniarına ve 4 ncü 
fıkı·adaki kanunlara mütaallik bütün tefsir ta
leplerinin tetkiki. 

Yüz yürnri yedinci madde - Muvazenei Urou
ıniye kanununa taalluk edip masarifin arttırri
ması veya vnridatm eksitUmesini mucip olacak 
tndilname veya munzam maddeler ancak alfi.ka
(]BJ' bütçeye ait mazbatanın dağrtrlmasmt takip 
t>den yedi gün zarfmda teklif edilir. 

Umumi ve zati maaşlar, tahsisat, gündelik 
ve barcrrahlarm arttırılmasın&, memnriyet ihda
sma veya bunların meri kanunlarla muayyen 
olan hududlarr haricinde tevsiine dair mebus
lar tarııfından tadilname veya bütçeye mıı.nzam 
madde teklif edilemez. 

Her iki fikradaki hükümler bilhasrta vergi
ler kanunlarma tahsisat itasmr tazammıin eden 
kanunlara da şamildir. 

Bu maddede mündcriç takyidat Hükümet ve
ya Dütc;e Encümeni tarafından kabul edilen veya 
elli üıızııyı hln·i olan teldülere ş8.mil değildir. Bn 
tekliflrr Biit~e Enciiml'nine havnle olunur. 

Yüz yirmi seki!inci madde - Muvazenei 

r•1 - Bir UiyUıa. f'mcümrnden Heyet1 Umu.miveye 
l~[nir ~~klind eı-ı•k1>lwlllr8tı, te[ttir gibi, bir defa nıüuı
ko·e tilımuı· (f7 . .'0.193$. z. C. Cilt 18-Sa11fa 55:59). 

liıııumi.ve Kanuniyle biliıvasıta vergiler kanuııla
l'lna Ye tuhsisat itasıni iktir.a ettiren kanunla
ra, varidat veya nınısarife ınalluk e tıniyeıı lıii 

kümlcr dcrccdilcıııcz . 

Bıı knnuııların ıııü zakercsi sınısınrla vuku
bulııcıık tcklifler anı·ak mevcut maddele ı ·e tloğ

ı·udan doKru~·a taııllfık etmek şartiylc reyc ko
nahilir. 

Yüz yirmi dokuzuncu madde - Muvazenei 
l l muıniye Kanuıııına ıncrbut .cetveller, Maliye 
\" ekiliyle ait oldui;;'lı vekil veya göndereceği biriıı· 
t'i sın ıf deYaiı · ı-ii~ısasınılıuı lıiri hazır olduğu hal 
tl(', fıısıl, fMıl nı!ir.akcr(' \'(' rcy istih~nl olııııuı·. 

Yüz otuzuncu madde - Muvazcnei Uınunıi

.vP Kııııunuııa ve~·ııhııt nınhutatına lıüknıii hi ı · 

~rneuen fazla zamana şlııııi l olan madd<·lH deı ·

rNlil<>nıP:ı: . 

ON İKİNCİ .BAP 

Reylerin istihsali 

Yüz otuz b;rinci madde - ;\Iiizakercyr ar
wl u nan ınt'St'lrh'r lıııkkında l\Icrlistc üı: surelle 
re.v v ı-i l ir : 

l - !şo r! rt'.V (Bl kaldmnuk veya nyağa kall<

ınııktrr): 

2 - Açık r ~· ( tJzerinde mclıuslanıı isimleri 
yar.ılı varnkalarm kııtuya atılması veyahut, ta
lep vu.lmunda kabul . red istiıık:lf kclimelcriııiıı 

toli\Huz erlilınesidir); 

3 - Gizli l't'Y ( l ı;<arl'l8iz yuvarlnklann kıılu · 
ya atılma ıdır). 

Yüz otuz ikinci madde - .ll'lüzakerc sırasın 

da bu niznnınıınıc ahkiıınına [(•vf i kaıı hareket e 
daveti mutıızamııun me ·clclcde mcbnslardaıı bi

rinin söz söyleınekteı~ meninc, tnkbihine veyal\ut 
muYakknten l\Teclistım ~ıkarılmıısma dair hıısu~

larda işıırt reye miirat•ııat olunur. 

Bu nizanıruııne mncibince açık veyohut gizli 
reye miim~aat v.aruri olmayan biitün hususlar
da işan rry istimal olnnıır. 

lşari n'y L.~tinuıl halillde e>-vela lehde, son · 
ra alcy~dc bulunaniann reyine müracıuı.t edilir. 
Ondan sonra netice reia tarafından heyete bil
dirilir. 
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Yüs otuz üçiiııoü ~ - İcra Vekillerin
den biri hakkında şikayete ve mebuslardan 
birinin ithamma ait teklifierin kabulü mevcut 
azanın üçte iki ekaeriyetinin husulüne mütevak
ktftrr. 

Yüs otuz dörd't1noü madde - İşar1 reyleri re
isle kiltipler mütte:likan saymak ve takdir et
mekle mükelleftirler. 

Binaenıileyh el kaldırmak suretiyle rey istih
sıı.linin neticesinde ittifak edemezler veyahut ek
seriyetin husulünde şüpheye düşerler veya aza
dan beşi ayuğa kalkıp bunu isterlerse [•] 
ayağa kalkmak usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifak edernetler veyahut yine 
şüpheleri baki kalırsa açık reye müracaat olu
nur. 

Hiç bir mubus rey istibsal olunurkan söz söy
leyemez. 

Yüz otuz beşinci maidde - Muvazenei Urou
miye kanunu layibasile vergi ihdas veya ilgasına 
veya but vergilerin arttrrrlmasma veya eksitU
mesine ve muahede ve mukavelelerin tasdilona 
müteallik kanun layihaları hakkında doğrudan 
ıloğnıyn n~ık reye ıııüracnat ohınm· r••ı . 

Yüz otuz a.ltmcr madde - ~art reye müra
caat zarmi olmayan sair hususlarda açık rey 
verilmesi ta le be mütevakkrftrr . .Açık rey, bir me
se lenin ilk reye ko.nmasmda on be11 mebus tara
fında n tah ri ren talep olunabilir. 

Mesele reye konurken reis ve kAtiplerce şüp
he hasıl olursa yanlız beş mebus şifahen açık rey 
talep edebilir. 

Açık rey isteyenlerin isimleri Resmt Gazete 
ile ilan olunur. 

Yü.z otuz yedinci madde - .Açık rey şu su
retle istibsal olunur. 

lptida, mebuslarm davetine mahsus çmgrrak 
iiç dakika müddetle çalınır. · 

Her mebus üzerinde, ismi yazılı beyaz, kır
mızı ve yeşil renkli, rey varaksları bulunur. 

Reyaz varaks kabulü, kU'JTim reddi, y~il 
istinktlfr mutazammmdtl'. 

r•ı - Beş mebu8ıın rıvo.ğa kall.:m.a81 derhn.l vdl.-ı 
l'bwılıdır. Arndan :ıaman geçtiktt:n •onra hu.?IQ. mesa,ğ 
110ktıır rz. r . Cilt : ıs 9. V .191,.1. Sayfa '~). 

r••ı -Miinakale ve taluriılatı mmızamma kanımla
,., ile huabı katı kan.ımlannm da açık reve lronnlma.
~• ıı.s nunvıralt ko.rwr ve teamül iktua81ndandır. 

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

Reye müracaattan evvel mebnslar reylerin.in 
gayet veciz bir surette esbııbı mucibelerini kür
süden söylemek isterlerse, reis lehte ve aleyhte 
yalmz birer zate ruhsat verebilir. 

Sonra katipierden biri mehuslarm intihap 
dairelerine göre hece harfleri tertibi üzerine 
isimlerini okumağa başlar . 

Hangi harften başlanacağı reis tarafından 

çekilen kura il e tayyün eder. 
tsmj okunan mchus hitabet kürsüsü üzerine 

konmuş kutuya rey varnkasını bizzat atnr. 

Bütün isimterin olmnmasını müteııkip kıraat 
esnasında rey vermemiş olanlarm isimleri bir 
daha okunnr. 

Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa rey 
verrneğe davet edilir. 

Yahut: 
İsmi okunnn mebuslar ayağa kalkarak (Ka

bul) , (Ret), (l.stinkilf) kelimelerinden birini 
tellifftı1. ile reyleriru hildirirler. 

Bu rey kutipler tarafından kaydedilir vo 
zaptıı geçer. 

Reyler toplanınca reis muamelenin bittiğini 

söyler. 
Bundan sonra rey verilemeıı. 
Rey kutularını kiltipler açıp her hirinin için

de bultıuan varaksları sayarlar. 
Müsteıtkiflerin adedi rey üzel'ine tesir icra 

e tm et. 
Kal'ar yalnız lehde ve aleyhdc bulunanların 

miktarına göre taayyün eder. 
l!üstenkiflerin ''sl'akalan sadece nısaba 

dahil olur. 
Katipierin istihsal ettikleri netice her halde 

o eelsede tafsilatiyle (Yani mevcut azanın adedi, 
nısap olup olmndrğı, lehne, aleybde bulnnanlıırla 
müstenkiflerin mıktarı ve iptal edilmiş varaka
lar varsa blınların adedile iptallerinin sebebi 
tasrih olunmak suretiyle) reis tarafından Mec
lise bildirilir. 

İptal olunmu~ varakalar, müstenkif reyi nd
dedilerek, ancak nisaba ithal edilir. 

Yüz otuı sekizinci ıruıdde - .A.çık rPyin tııt
bik olunab'leeeği hususlarda ôzadan on beşi giz. 
li rey usulüniin tatbikıru isterlerse bunun ierası 
Heyctçe müzakeresiz ekseriyetle karara müte
vakkıftır. 
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Gizli rey. isteyeııleı·irı isimkıri zabıt ceridt>ı;i 

've icnp ederse Rt>sm\' Gazete ile ilfm olunur. 

Yil% otuz dokuzuncu ma.d.de- Gizli rey, açık 
rey gibi istihsal olunur. 

Yalnız bu şıkta mebuslar, reisin solundaki 
kiltipten biri beyaz, ötelci kırmızı iki yuvarlak 
alırlar. 

Bunlardan beyaz kabul, kırmızısı da redde 
işarettir. 

Mebuslar, bunlardan birini arzularına göre 
kürsü üzerindeki rey kutusuna, ötekini de tat
bik kutusuna atarlar. 

Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise 
istinkaf manasmı ifade eder. 

Katipleı; rey kutllB\mda bulunan yuvarlakları 
bir tepsiye döküp beyazlarla kınn:ızıları ayırır
lar ve açıkça sayarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da nıurA
kabe için sayılır. 

Ondan sonra reis neticeyi Heyete bildirir. 

Yil% larlancı madde- Bir kaç madde ve ıa . 

yiha veya teklif hakkında açık rey istihsa1i te
addüt ederse varakalımn muhtelif kutnlarıı. ay
ni zamanda atılması suretiyle icra olunabilir. 

Yil% kıriı: birinci madde- lt iraz vukıı bulma
dığı takdirde, haderne tarafından kutularm do
l~ırılması suretiyle de a~ık rey istihsııl o)una
bilir. 

Yil% kıriı: ikinci madde - Bir maddenin açık 
reye konması celse sonuna bırakılabilir. .......... .,..,..., 

Ytis lark üçüncü madde - Heyeti unnımiye 
ve encümenlerde icra edilecek intihaplar Şu şe
ki lde olur : 

Kürsüye, reye malısus olmak üzere bir kutu 
konur. 

Her mebus hece harfleri sırasiyle ismi okun
dukça kürsüye gelerek tensip eWği zat veya 
zatlerin isimlerini havi varakayı Jı::ntuya atar. 

Reisin çekeceği kura ile taayyün eden üç me
bns tarafmdan bu rey varnkaları tasnif olunur. 

lfusanniflerin tanzim edecekleri· mufassal 
(Yani il.zanm miktarını, nısap olup olmadı

ğını [•], rey varakalarının adedini, müstenkif
leri, iptal olunmuş varakaları ve bunların niçin 
iptal edildiklerini ve rey alan zatlerin isimleriy-

[ • ] • Re11e iştirak edım dzanııı m"tlak eueriJieti. 

le aldıkları reyler miktarını gösterir) mazbata 
ı·eis tarafından okunmak sıu·etiyl·c intihabın ne
ticesi Heyet bildirilir [•]. 

Yil% kırk dördüncü madde - Bütiin miiza
kereler, i.i~te iki ekscriyet mcşnıt olmayan hu
suslarda, hazır bulunan iızaııııı mutlak ckscri~·<'

t i yle ka rıırlaşır. 
Rcylcrdc tesavi olursa reisinki iki snyılıı·. 

Huznrıı muktazi fızanın mevcudiyetini r<'i s 
ve kiltipler miiı;•ahedc ederler. 

Bir mesele reye konurken mevcut azanııı 

adedini fuhkik hu~usundA reis ve katipler it fi 
hnf l'd\' lllCzlerse yoklama yapılıı-. 

Nısap huluıunııdığınrlan r ~' istihsali münı 

kiiıı olnıazsıı ıniizaket'l' !'dilen maddenin kararı 

t•rtesi relsc~·l' bırakılar-~k ikin\•i dPfa ı·ı·~·<' ıııü

ı·apaat olımacağı rumarn .ve ge<:irilir. 
tkiw•i flt'fıt ı·e;v vercnll'rin ıı.decli ne olun-ın 

olsun netice nıııtcberdir. 

Yüz kırk beçinci madde- Heyeti umumiye
ıle her madde kabul vPyahut reddolundukça ka
rıtt'ln nctic<'.si rc:'is tarafından yalnız eKabul 
olundu:. ,.e_,·ahu t cU ddcdildi:. di~·c ht'yl'te bil 
dirilııı <>k lazım geliı·. 

Yüz kırk altıncı madde - Teşkilatı Esa.~i.n• 

Kanununun 102 nci maddesi mucibince nıezkiır 

kanunun tadili icabettiktc tcklifin Meclis ınli 

ı-ettcp iızasmııı en nz ü~tc biri tnrafındıı.ıı im~~• 

edilmesi meşruttu.r. 

Tadihit, nıüret.tep aza adedinin li~fc iki cksl'· 
riyetiyle kabul olıınur . 

ON ttQttNctt BAP 

Za.brtlar 

Yii% . kırk yedinci madde - Mecliste iki za

bıt tutulur: 
1 - Harfiyen zabıt - Bu zabıt, zıı.bıt cel'id~>ııiy -

1 ve irahmda Reıımi Ga1~te ile ilan olunur. 
Bu 1.aptırı, itiraz l'ukuunda, muterizin ilk cı>l 

sed söz almaST veya riyasete göndereceği bir 
varnkanın gell'cek zabıt eeridesinin ııonnnn 11.)'11\'11 

dcrci ımretiyle , tıuıhihi lfLzımdır. 

2 - Zabıt hulfL<ınsı - Bu hııl8sa, gelecek inikııt 

giinli zahıt eeridesine deı-ç ve levhaya tAlik olunur. 

( 0 1 - Nısap '1/0Ua mtihap g•iuek içtinı.aıı bıra
kılır (U ve 16. XII .19~). 
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Bu znbıt hillasasına aza tarafından itiraz vil

rit oluran harfiyen zapta mürncaatin tnshih ve 
o Ruı·etle biı· Jaha neşir ve tfı.lik olunur. 

Zıtlut hnlii~aıımı reiR ve inikatta buhuıınıış 

olan iki kiitip imznlar. 

Yfu: kırk seklıinci madde - Bir lçtimaın 
son inikndmrn ıı:al)lt hııliisası kiltipler tarafmdaı~ 
filhııl tanzim ile o inikadın sonunda okunur. 

'I'ashilı, kıranti · mütaakıp olmak lazımgelir . 
Son inikndın lıııriiyen zaptının tnshihi me

huslaı· larafındnn verilecek vnrakarun ilk int'i -
şar cdc<'ck Hesını Gaır.etc ile ilanı suretiyle oluı· . 

ON DÖRDUNOU BAP 

8ıal 

Yü.ı bık doku.lımcu ~ - Her mebus 
Hükümet namına BBfVekile veyahut- vekiliere 
~ifahi veya tnhriri sunller sorabilir. 

Yü.ı eDinoi madde - Sual, sarih ve mua;y;yen 
maddeler hakkoıda malftmat istemeleten ibııret

tir. 

Yüz elli biriııol maid.de- Cevabı gerek tah
riren, gerek gifahen' istenilen. sual mutlaka tah
riren vuku bıdur. 

Sual takrirleri Riyasete verilir. 

Reis bu takrirleri, verilir, verilmezı ubıt ce
ridesine geçirir ve bir tezkere ile ait olduğu T&· 

kile bildirilir. 

Yü.ı elli ikiııAi mıwlde - Suale tahriri en-ap 
istenmiş ise, gelecek cevap, sual ile birlikte, 
aynen zabıt eecideainin sonuna dereedilir. 

Suale şifahi cevap işte~ ise, Riyaset tez. 
keresinin vuswunden nihayet iki inikad aÖnra 
vekil ona Meclis kürsiisiinden cevap verir. 

Reis, cevaptan evvel suali kitiplerden birine 
okutur. 

Yüs elli üçüncü ıııadde - Vekil, sorulan su
ale umumi menfaat miilll.hazasma mabni veya
hnt muktazi malftmatın elde edilmesi için ceva
bı mua.;y;yen bir müddet geçiktireceğini. sual tah
riı1 ise tahriren, şifııhi ise kürsiiden- beyan eder. 

Vekil, umumi meninat mülihazasma mebni 
isterse, suale giıli celsede cevap verebilir. 

Vekil, sorulan suale gününden evvel de ce
vap vermek hakkını haizdir. 

Yü elli dördüncü. nı.adde - Suali soran ce
vap gününde hazır bıılnrunazsa keyfiyet bir 
defaya malısus olmak üzere gelecek inikada ta
lik olunur. 

Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat, suali soran isterse bir diğer takrirle 

yanlız bir defa daha a:s'ni suali tekrar edebilir. 

Yfu: el.lıi. be§:inci m.a.d.de - Mesul vekilin 'ce
vabını müteakip yanlız suali soran mebus mü
talaa beyan etmek hakkmı haizdir [•] 

Ancak bu mütallia on beş dakikadan fazla 
süremez. 

Yfu: elli altıncı madde - Bütçe heyeti umu
miyesinin müzakeı=esi srrıısmda yeyahut bir ve
ka.J.etin bütçesi müzakeı·e olunurken bir mc
b'ııs sualler· hakkındaki usule tabi olmaksızıu 

ona dair istediği sııalleri vekilderı sorabilir ve 
lüımııı gördiiğü izahali talep eder. 

ON BEŞtNOt BAP 

lstizah 

Yfu: elli yedinci madde- Bir maddenin Baş
vekilden veya vekillerden isıizah olurunnsnıı nıe

buslardan hiri teklif ederse, istizah edilee k 
ma.fldc l<L~ı·ih edilmek suretiyle reise bir takrir 
veri tmek liizınıgelir. 

Bu tııkrir, Hey ti Umwniyede okundııktaıı 

s~nı•o knlıul veyıı ı·eddi haklanda müzakf>r<>Si?l 
işıll'i rcyc mül'aeant olunuı ·. 

Kendisinden istizah vnirubulacak vekilin o 
gliu ;\le<'lisc gelmcııi veya mniyetindcki memu
riıı ı'iiesaRmdıın birini göndermesi için L ti;~~alı 
uluııaı·ak ırıaddenin tası·itliyle reis tarafmıiım <> 

vı>kilE' davetname ynzılır. 

. Yüz elli sekizinci madde - Takrir salıilıi, 
Heyeti Urouıniyece istiza.hın günü tJi.yin edilin
c~ye kadar tnkririni geri alabilir. 

r•1 - Jl.lq1'cli>ı MebttRıı ~1'/tıtı F~rid Alpalfa'tnn, 
Cumhuriyet gazete~inde Çtklln bazı yozıla1' hrı.kkmıUı.ki 
aıutli1ır crvap vı>ren Adli!Jt' Vekili Mtthmud E•lld Bo::
kıı ·r:'tmı sonra, bu. cevapta şahın nti'1!Zabaluı olan 
ılf ııiiUı M llliMI l' ın.u• N:ıdiy~ sö~ ,,,.,.ilmiştir (7.. C. 
CUI !lO, S".tfn. 5/7 • 5. VI. 1!130). 

- /:1n;r llt ebtt.tlı Mnlimud E•ud Boz/cud'ıttı, lş Ka
'"''"' /ı.llk /.;ımlu/,•i Atıalı'ne lktısa.t Vekili Mustafa Se
n·/ Ö:lmn rrvftp verdildnı soıu·a nıe::kfif' 1/itfilıaııuı 
111 ı•f/11 ı,ul11ndııliu lktt~al Jı:wdlmeni tna::bntıı mıılım·· 
ririrıe •tiz ı•rrtltniılt<ı· (Z. C. Cilt 9, Str.yfa f -
1. Vf. 193%). 
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Eğ r gün tayin dilmişse bu takririn gc;•i 

alınması Hc~'cti Umumiyenin mür.alteresiz i~ul'i 

rcylc karar vermesine menuttur. 

Yüz elli dokuzuncu nuı.dde - Salıibi tarafın . 

dan geri alman bir istizah takririni diğer rru•
bus tekabbül edebilir. 

Yüz a.ltı:ıwımcı ma.d.de - Davet olunan vekil 
muayyen günde bizzat, yahut maiyetindeki dt•
vair rüesasmdan biri vasıtıısiyle Heyeti Umumi
yede izabat verir. 

Ondan sonra teklilin sahibi, veyahut sahip
leri müteaddH ise ilk imzası olan mebus önce v<· 
sair mebuslar onu mütaakıp lelı ve aleyhde söz 
söyliyebilirler. · 

Yüz altmış birinci madde - Vekil tarafın
dan verilen izahat ve mebuslar canibinden mu
kabeleten vukubulan ifadelerden sonra lıiç lı i ı · 

takrir verilmezse reis ıııznameye geçer. 

Yüz a.tm.rş ikinci madde - İ.stizahm kifayeti 
ile ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler di
ğerlerine takdimen reye konur. 

Yüz altını§ üçüncü ıp&dde -.- Eğer sadece rıa
nameye geçilmesi kabul olunınazsa esbabı muci
beli takrirlere sıra gelir. 

Bunların bir encümene havaleleri kararlqt.r
rılmazsa iptida Hükümetin tercih ettiği takrir 
açık reye konur. 

Yüz atını§ dördüncü ınadde - Esbabı muci
beli bir takrire bir fıkra ilavesi hakkında . vaki. 
olacak teklifin mutlaka takririn reye konmasm
dan evvel tanzim ve Heyeti Umumiyeye arzı JA. 
uındır. . 

Yüz altını§ be§inci ınadde - Encümene mu
havvel takrirler hakkındaki encümen mazbata
ları müstacel mevat usulüne tevfikan müzakere 
edilir. 

Enc11ınen mazbatası reddolunduğu takdirde 
esbabı mucibeli takrirler Riyasete takdimleri 
sırasiyle okunarak reye iktiran eder. 

Yüz altmış ııJtlllCI madde - Bir istizaha, ic- ı 
l'a edileceği gün üzerinden üç inikad geçtikten 
veyahut müzakeresine b81Jlandıktan sonra diğer 
bir istizsh zam ve ilhak edilemez. 

Bütçe müzakeresinde hiç bir istizah zam ve 
ilhak olunanıas. 

Yüz a.ltml§ yedinci maıdde - Bir istizaha di
ğerleri iuzimam ederse her istizah takririnde 
ilk imzası olan veyahut o bulunmadığı takdir
de imza edenlerden biri dinlenmedikçe müza
kerenin kifayeti istenemez. 

Yüz ~ aekirıincl. madde - Mebuslar isti
zahın neticesine taallftk edecek takrirler vere
bilirler. 

Bu takrirler açık reye konur. 
On beş mebus tarafından istenirse gizli reye 

ae müracaat olunur. 

ON ALTINCI B.&P 

Meclia .t:ııJıkik&'tı 

Yüz &ltmııı dokıızluıou madde- (Muaddel: 
13 Haziran 1932) - Hükümetin viıki olan bir is
tizah veyıı.hut bütçenin müzakeresi sırasında ve
ya neticesinde veyahut resen Te§kiliitı Esasiye 
kanununun 46 ncr maddesinin 1 nci ve 2 nci fık
ralarmda münderiç Hükümetin umumi siyasetin
den ve vekaletlerin ifa ve icrasına mecbur olduk
ları vazifelerden dolayı vekilierden birinden ve
yahut !cra Vekilieri Heyetinden cezai veyahut 
mali mesuliyeti müstelzim efal vukuundan ba
hisle tahkikat icrıı.sr talep olunursa reise bir tak
rir r·ı verilmek iktiza eder. 

Bu takrir Tcis tarafından Meclise arzolunur. 
Alakadar vekil veyahut vekiller de keyfiyetten 
haberdar edilir. 

· Yüz yetınişinei madde - (Muaddel : 13 Ha
ziran 1932) - Adliyece bir işin takibi sırasında 
!cra Vekillel'in.den birinin vazifesinden münbais 
bir husustan dolayı azife noktasından verilen 
bir kal'at·la Meclise müracaat vuku bulursa He
yeti umumiye bu hususta Meclis 1.ahkikatına 

mabal olup olmadığ'ını tAyin için evvel emirde 
beş kişilik bir encümen teşkil eder ve Meclise bu 
encümenin mazbatası arzedilir. 

Yü yetmiş biriı1oi madde - (Muaddel : 13 
Haziran 1932) - AlAkadar vekil ve .taıkriri veren 
veya verenler veya mazbatayı yapan cncümen 
dinl~ndikten sonra takririn veya mazbatanın na
zan dikkate alırup alınmaması hakkında Meclis 

f ~ ] - Esk-i Ticıut \'ekili . Ali Cena.ni muelesi, 
Meclüri Alil/e, Dioom Muhaııebiıt Encii:m.ıninin bir 
'na=ba.tasi11lB ae>vkedilmiftir (JO/ III/ UI8) . 
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bilmüzakere işari reyle kararını ''erir. 

AJôıkadar vekil uıebus değHse, Meclis bir 
mühlet tayini ile yalnız yazılı müdafaasıru al
mağa karar verir. 

Yüz yetmiş ilcinci madde - Bunun üzerine 
Heyeti ınnumiye, tahkikat ierasın1, ya TeşkiHitı 
Esasiye ve Adiiye Encümeıılerinden mürekkep 
Muhtelit Encümene veyahut beşten on beşe ka
dar azadan teşekkül edecek hususi bir tahkikat 
enetimenine bavale eder. 

Yüz yetmiş üçüncü madde - Tahkikata me
nıuı· olan encümen Hükümetin bütün vesaitinden 
istifade ve istediği evrak ve vesaika, vazıyet 

eder [•] . 

Yüz yetm4 dördüncü madde - Heyeti umu
miye kararında tabkikata memur encüıneııin ne 
ıııüddetle vazifesini bitireceği, icabında başka 
mahalle gidip gitmeyeceği tesbit olunur. 

Bu encümen vekilieri isti.cvap edebileceği gi
bi bariçten beı·kesi şahit ve ehli bibre sıfat iyl e 

dinlemek salahiyetini haizdir. 
Davet olunan şıı.hitlerin icabetleri meeburi 

olup haklarında usulü mulıakematı cezaiyeele 
nıevzu alıkarn tatbik olunur. 

Yüz yetmiş beşinci madde- Eğer bir istizah 
neticesinde tahkikat icra olunuyorsa tahkikata 
memur encüıueııin meseleyi intaç etmesine ka
dar ayni madde hakkında tekrar istizah tıı.kl'iri 
verilemez. 

Yüz yet~ altmoı madde - Bncümeniıı ni
hai mazbatası cezai ve mali mesuliyeti müstel
zim ise, tahkikat evrakı, 'feşkilatı Esasiye Kanu
nunun 67 nci maddesi mucibince Meclis kara
riyle teşkil olunacak Divanı .Aliye, nihayet on 
beş gün içinde tevdi olunur. 

Yüz yetmiJı yedinci madde - Meclis, bir mad
de hakkında resen ma.lılmat edinmek isterse bir 
Tahkikat encümeni teşkil edilir veyahut mevcut 
enetimenierden biı-i bu vazife ile mükellef olur. 

Bu kabil tahkikatm icra mı aza veynhut 
en ümen ·teklif edebilir. 

f*l - En/ii BqJıritJe Vekili lhsıuı'ın, Yuvu: t•t Hn
"''z men<'lesiııtlr, Ttthkilmt l;ncünıımi, b~ı eı/l(lsı te1J
kif rlillıi ı•tıııifl,ir (.ıru.Jı ·W Eıı ·ilıMıı ıralıtt-: UJ.19!8). 

ON YEDİNCİ BAP 

T.,.rii maauniyet.in kaldmlması 

Yili! ye~ aeld&inci madde - Bir mebnsun 
teşrii masuruyetinin kaldırılması için vuku bu
lacak talepler, mahkemeden Adliye Vekaletine 
tebliğ olunur. 

.Adliye VekiUeti, esbabı mucibeyi muhtevi bir 
tezkere ile mezkilr talebi Başvekltlet vnsrtasiyle 
Meclis Riyasetine gönderir. 

Reis, bu talebi Teşkilil.tı Esasiye ve .Adliye 
encümenlerinden mürekkep muhtelit bir encü
mene havale eder. 

Encümen reisi , kura ile. beş azadım miirekkep 
bir ihzari encümen tefrik eder. 

Bu ihzari encümen, gizli reyle kendine bir 
reis ve bir de mazbata muharrirliğini ifa edecek 
klitip intihap eder. 

Encümen bütün evrakı tetkik edip o mebusu 
dinler. Enc~en şahit diııleyemez. 

Yüz yetmiş doruuncu m&dde - lhzari ve 
ınuhtelit encümenler bir maııuııiyetin kaldırıl

ınası hakkında kendilerine mnlıa-vvel evrakı en 
Ç!Jk bir ayda intaç ederler. 

Yüz sekseninci madde -Bir ınebnsa Teşkilatı 
Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
mevzaubahsolan memnu fiillerden biri isnat olu
nuı· vıı thzari encümen tetkikat neticesinde 
buna kımaat biisıl ederse teşri! masuniyeiin refi 
lüzunıuna dair müdellel bir mazbnta tanzim ve 
Mulıtelit Encümene takdim eder. 

Eğer isnat olunıUı memnu fiil . yukanda zik
rcdi !en maddelerde sayılan nevilerden değil sı• 

ihuı.ıi Encümen ta.kibat ve muhakemenin l>evrl! 
sonuna [•] tfı.liki hakkında bir mazbata tanzinı 
ve kezalik Muhtelit Encümene takdim eder. 

'Muhtelit Encümen, bu bapta ikinci hir kartır 
ittihaz eder. 

[ 0 1 - Tcşlr:iltttı EaMiye Encüm.eniniıı, 11JV.194J 
uırihinde kabul -<>lmıan bir mazbata81nnı lıiikiim ftk
rll8t,: 

Netice : Bu sebeplere binaen ünat olunmı bir ımc
tall doüı.vı ütimen takibattn Devre «onuııa. lnral..-ılma-

. stıuı Meclis Umutnf HeuPti?ıce ko.ra,. vet-ilmi.ıı olaıı 
bi·r melııısım yeni Dewede dahi tnclmJ~ R~lnıiş olm<ı>~ı 
halinde wiıelu vıırilmiı olan talik karnrı lı.ü/cmtıniiıt 
cl vatrıı icahedcceğinc ve etıvelkl JJevrl' eRniUilııda ı•e
rilııuş talik kara'Ylarının Devre sonunda amak 1Jeni
den tııPbıts ReçilmiuenlBr luıkkuıdlı kl>ndiJiRirıdlm orta
dım kaJk<ırak takibatın başlaması Mzımgcldiğine ve 
~ıTU.Iiye k<ıtla; bu 'IJOlda ct'l'eı,tan eden tmıa.m len!n .dc
ğiftirilmeııine malıal bıtlu~ımadığına kaf'ar verıldı. 
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O mebus isterııe ihznri Encümende, Muhtelit 

Bneümende -ve Heyeti Umumiyede kendini mü
dnCaıı eder veyahut bir arkı.ıdaşrruı ettiriı·. 

Heyeti Umumiye hu hususta kııı·arııır vcı· iı · . 

Yüz: seksen birinci madde - 1\Iaswıiyctiniıı 

kaldırılması için biı· mebusıııi kendi talebi klıfi 
gelmez. 

Yüz; seksen ikinci madde - Hiliüına luıı·ar 

olmadıkça maımniyetin kaldırılması hakkında

ki müzakere ao;:ıkçn ce re yan eder [ • J. 

ON S:&KİZİNCİ BAP 

İn.zibıı.ti ce.zalıı.r 

Yüz; seksen üçüncü madde - Bu niznmım

ıııenin muhafazası noktasından mebusların uğra 

yacakları cezalar üç tiirlüdür: 
ı. - lhtar; 
2. - Tnkhih ; 
3. - :Mnvakluıten 1\feclistrn ı:ıknrılmak. 

Yüı seksen dördüncü madde - 1 htaı· •ez11-, 
~ını nıü~telzim hareketler ı,ıunlardır: 

ı. - Söz kesrnek; 
2. - ükfıııeti bozmak; 
3. - Şahsiyatlıı uğraş.rııak. . 

Yil% seksen beşinci ına.dde - Ltılar crzruınıı 
lukdir ve infaz etmek hakkı Riyıısetindir. 

Dir mcbus ihtarn uğradıktım sonra nıutavıı.at 
gösterip kendini tebriye et ınek i~tersc oıııı ı·ııh 

sııt verilir. 
Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı 

ihtar cezasına uğrayan mebus inikadın veyahut 
ı•elııenin sonunda söz alabilir. 

Bununla beraber bu ruhsatın, iuikadm ve
yahut eelsenin ~onundan evvel verilmesi reisin 
elindedir . . 

Reis, mebıısun i?.ahatını kiifi görmezac \lıta

rı ipka eder. 
Kiltipler bunu kaydederler. 
Bir mebus ayni inikadda iki defa ilitar eeza
ıımn uğrarAA keyfiyet zabrt hulil,gasına dereolu-. 
nur. 

Yüz sekaen a.ltmcı n:ıadde- Bir inikatta iki 

r•ı - Teşrii m<ISUIIil!eli kcıldırılaıı bir tııebti8Utl 
l~vki/i icitı H r11eti Umıımivedım ayrıca karar a{tıı(l/t 
icab~lmı>:: (R. ıt84). 

defa ihtar cezasına uğrayan bir mebusun o ini
kadın sonuna kadar söz söylemekten memnruyc
tine, reisin teklifi üzerine Mrclis miiıııkeresiz 

işari reyle karar verebilir. 

Yüz seksen yedinci madde - Takbih cezası
nı miistelzim olan hareketler şunlardır: 

1 - Ayni inikatta iki kere ihtar cezasını gör
düğü halde bunu müstelzim hareketlerden vaz

geçmemek, 
2 - Bir ay içinde iiç ker.e ihtıır eezıısıua uğ

ramak, 
3 - Mecliste bir gürültüye sebeb olmak ve 

yahut Meclisin işlerine iştirakten imtina için bir 
ittifak akdetmeğc Heyeti Umıuniyedc açrk~a ve 
gül'iiltülü bir surette önayak olmak, 

4 - Arkadaşlardan bir veya hir kııı:ıııı taJıkir, 

kavlen tehdit etmek. 

Yüz salaıen aek:izi.noi m.a.ddAı - Meclisten 
nıuvakkaten çıkarılmak cezasını müstelzim ha
reketler şunlardır: 

1 - 'l'nkbih cezasına uğradığı halde bııııu 

.ınüst.elzim hareketlerden vazgeçmemek, 

2 - Ayni inkalta üç kere takbilı cezu.una 
uğı·aınak, Reisiciinıhuru, Meclis Reisiui, Meclis 
v.~ Heyeti Hükümet i tehdit ve tahkir et.ınek, 

3 - Heyeti Umumiyc müzakerelerinde halkı 

celn·l muaınelelC!'c, diihili kıyam ve isyanlıırn 

veyııhııt Teşkilatı F:sasiy<' Kanunu ahkamuıa tc
rnvüze teşvik etmek, 

4: - Meclis hinalnn ve ınüşleıniliıtr rlilhiliude 
nıcınnu hiı· (ili irtikab etmek. 

Yüz seksen dokusuncu madde - Takbih ve 
mu vakkaten .Meclisten çıkarılmak cezaları rei
in teklifi üz ı·ine Hcyetçe müzakeresiz ve işa

ri reyle kararlaştırılu·. 

Aleyhinde böyle biı· ceza teklif edilen mebu
suu bizzat veyahut arkadaşlarmdan biri vasıtıı.
siyle izah at . verrneğe hakkı vardır. 

Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarılmak 
cezaları zablt hnlbasma derced.ilir. 

Yüs dokııamııcı mıı.dde - Muvakkaten Mec
listen l}ıkarılmak cezaama uğrayan bir mebus, 
ruhsat alıp kürsüye çıkarak açıkça af dilerse, 
tekrar Meclise girmek hakkmı haiz olur. 

lfükerrirler bu haktan mahrumdurlar. 

Ytiı dolı:lalı 'lııirimi madde - Meclisten mu-
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vakkateıı çıkarılmak cezasına uğrayan mebuıı 

hemen içtimıı salonnndan dışarıya çıkmağa mec
bur ve ondan sonra bir inikattan üç inikada 
kadaı· içtimn salonunıı girmekten memnudur. 

Bu cezaya uğrayan mebus içtima salonunu 
terketmekten imtinn ederse inikat muvakkaten 
kapatılır ve rcis o mebuım salondan çıkartır. 

ON DOKUZUNCU BAP 

~ 

Yüz doksa.n ikinci madde - Müracaati üze
rine reis bir ınebnsa sekiz günlük mezuniyet ve
rebilir. 

Daha fazla m~zuniyetler için Meclisin m{isa
ndcsi alınmak şarttır. 

Yüz doksa.n üçüncü madde - Sekiz günden 
fazla mezuniyet talepleri iptida Riyaset diva
nıncıı tetkik olunur. 

Yüz doksan dördüncü madde - Reis, mezu
niyet taleplerini Meclise arzederkon, bunların 

her biri hakkında Divanın mütalaasını da bil
dirir. 

Meclis, nıiizııkeresiz işari rey ile karar verir. 

Yüz dokaıı.n beşinal madde - Bir biri ardı
na üç inikatta yapılan yoklamalarda veyahut 
açık rey istilısalinde bir mebu81ln Meclise devam 
etmediği tebeyyiin rclerse o mebtlS izinsiz adde
dilir. 

Mebusun gaybubetini muhik gös eren hn811S· 
lnrnı tetkik ve takdiri Riyaset Divanına aittir. 

Gaybubeti tneijl'U bir mazerete miistenit olma. 
dığı anla~ılan m ebusun ismi Resmi Gazeteye dere 
ile ilAn olunur. 

Bu husustaki ~iki.yetler Riyııset Divanma ar
zedilir. 

.Yüz dokaıı.n a.ltmcı madde - İzinsiz veya me
zurıiyotiııi geçiren mebuslarm geçirmi4 oldukları 
günler tahsisatlarından kesilir. 

Yüz dokaıı.n yedinci mıı.d.da· - Bir içtima se
nesinde iki aydan [ıızla mezuniyet alana tahsisat 
ve.rilebilınesi Heyeti umumiy!•nin kararma va
bestedir. 

YİRMİNOİ BAP 

Riyaaet Diva.nmın v~eleri 

Yüz doksan sekisinci madde - Riyasct Di
vanırun vazifeleri şunlardır : 

1 - Dahili hizmetler teşkilatı ve Meclis me
mur ve müstahdem]eri hakkında Memurin Kanu
rıunun nasıl tatbik edileceği ve o kanuna göre 
in~ibat ·komisyonu tcşkili hakkında istişari ola
ro k rey bcyam ; 

2 - Mezuniyet işleri ; 

3 · Mcbu~lardan İfliınlni Resmi Oaz te ile 
izinsiz veya nam vcut kllydolunımların şikayl't.-

1 rini dinlerıırk ve fa:ıletm k ; 

4 - Met•li ıı bütçesinin tnnzimi; 

~ 5 - Dairenin tebdilat, tamirat ve in.şııatına 

dair kararlaı· ittihaz etmek. 

Yüz doksan dokuzuncu madde - Jti;vaset Di
'' anınııı hir veyahut daha ziyade iizası h~kkın

da miinferiden deruhde ettikleri işlerden dolayı 
viıkr olacak itiı·azlıı.r ve şikayetler fizası ldimilen 
hazır bulunduğu halde Divaııca müzakere oluna
rak mulctazi tedbirler kararlaştırılır . 

tki yüzüncü madde - Riyaset Divanında 
reyl crdc tesavi oluı'Sa ı·cisirıki iki sayılır. 

İki yüz birinci madde - Heyeti umumiyede 
viıkı olacak rey istilı alinde tasnif vazifesi kii 
tiplcre ait olmakla beraber, mühim bir yanlış
lık olduğu ini kat v ya eelsenin bitın iııden ııon · 

ra ıınlaşıhrsa Reis, Riyaset Divanını torlanıa~ıı 
rlr.vetle takip edilecek yolu kamrl8'1tıw·. 

.. ,. .. y- ı-: ~ - ... ·- .. ---. - - ..-ı:::.: 

. tki yüz ikinci madde' - II ~~ti umt~mly;J<' 
yapılan intihaplardan çıkan Dahili Niıı:amnııme 
meseleleri Riyaset Divanmca müzak r olunur. 

İki yüz üçüncü madde - Riyaısctin vazife-
leri şunlardır : 

1 - Dışarıda Mccli.in tcııısili : 

2 • Nizamıııunc nhkaınıııın tııt hi kı ; 

3 - ?ıHizakerelerin jdaresi ; 
4 - Zabıt caridesinin v znlııt Jıuliı~:~asının 

tanzimine nezaret; 
5 - Bütün ?ıfeclis memurlarının Riyas t Di

vanile istişareden sonra tA:)rinleri veya Memurin 
Kanununa göre haklarında muamele ifası ve 
mtistahdemlerinin idare iimirlerinin teklifi üzıı-



riııe nasıp ve azilleri [•] ; 
6 - Riyaset Di varuna riyaset; 
7 - Riyaset Divanı kararlarının tamamile 

icra ve tatbikatını ınurnkabe ve temin; 
8 - Enciimen ve kalemleri murakabe etmek.· 

tki yüz dördüncü madde - Reis ve'killerinin 
vazifesi, mazeretinde veyahu( gaybubetinde, re
isin makamma ·kaim olmak ve reisi n bütün hu· 
knk ve salahiyetlerini istimal etmektir. 

tki yüz ,beşinci madde - Katipierin va7jfe
leri şunlardır : 

ı - Miizakerelerin zaptma nezaret etmek, 
zabıt hulilsasmı tashih etmek ve bıınları imza
lamak; 

2 - Heyeti umumiyede evrak okumak ; 
3 - İnikattan evvel söz isteyenleı·i kaydet-

mek; 
4 - Yoklama yapmak; 
5 - Reyleri saymak ve sıralanıak; 
6 - Gizli eelselerde ı:abıt tutmak. 

lki yüs altıncı madde - tdııre amirlerinin 
vazifeleri şunlardır: 

ı - Meclis binalarile salonlarına, mefnışat 

ve muhteviyatına ve bütiin eşyanın muhafaza
sına itina edip bunların muntazaman deftel'leri 
ni tutmak; 

2 - Merasimi mahsusayı tertip vıı idare; 

4:0 - · 
İki yüz onwıcu madde - Mebuslar, Riyaset 

llivauı ,.e idare hususları hakkında, Hoise talıriri 
veyahııt ~ifalıi sualleı· soı·abili rler. 

İki yüz on ,biruı.Gi ma.dde- !dare Amirleri her 
tı;tiına lıaşındıı halefierine bir sene zarfındairi 
i cı·natlnrıııın Jıpsanlarını vermekle ınükellcEtirler. 

YlBMt BİRİNCİ BAP 

hııibe.t 

l!ki yüz on ilkinci madde - Reis, Büyük !Mil
l~>t l\'ft>tlisi Riya$Ptiııe ınah~us konakta otunıı·. 

llııi yüz on üçüncü maidde - Reis, Meclisin 
dalıili ve hııricii emniyeti hakkında lazımgelen 

tııkayyüdntı icrıı etmekle mükelloftir. 
lnzibat h.'lll'vetiyle askeri muhafız müfrezesi 

aıırnk rcisin emir ve kumandası altındadır. 

İki yüz on dördüncü madde - Meclise sil&hlı 
girmek yasaktır. 

Giren her kim olursa olsun Riyaset marifP
tiyle Meclis binasının dışarısına çıkartılır . 

3 - lnzıbatıı ı 
4: - Haderne işlt>riııe N ezaret etnıt•k; 

llıi yüz on beşinci madde- Heyeti Umumiye 
saleniyle en~iimen odalarına mebuslardan, Meclis 
memur ve · miistahdcmlerinden, Hükümetten iş 
için gönderilmiş memurlardım ve Davet edilen 
miitehassıslardıın lıa.~kalarınrn girmeleri yasak
tır. : 

Girenler reis veyahut idare amirleri tarafm
dan dışarıya çıkartrlır. 

5 - Masarifin tesviyesine 
6 - Riyaset divanının reyi ahnrlıktan ~onra 

Meclis biitçesini tıınzim ile yine RiynsPt diva
nına vermek; 

7 - Duhnliye verakalım tevzi etmı~'k. 

İki yitz yedinci ma4de- İdare amirleri Mec
lisin tatiline miisadif zamanlarda münavebe ile 
De1•let makarrında otururlar. 

tki yüz sekiıinci madde - !dare amirlerinin 
vazife ve mesuliyetleri müşterektir. 

İki yüz dok:ııroncu madde - • ükıin ve iııti
zıımın mnhafıızıısı müıakerelerin ııleniyet ve 
serbestisinin tcmjni ve lüzum görüldiikte inzibat 
kuvvetile askeri müfrez nin istimali hususlarm
da fdal'e iimirleri Reisin icra vasıtalarıdır. 

r•ı - Biilfii.k Mi llet Meclisi tııetıuırlarının teşkilatı 
lı.akk'ıııdak'i Jssı ııwnarolı ka,nutuı. ba.kını=l 

Meclis binalarmı görmek isteyen seyircilere 
reis ancak iş zamanından başka bir saatte mil
saade edebilir. 

' 
İki yüz on aıl'tmcı mııd:de - Meclis inikadla

rınm devnnu müddetince sarnilerin kendilerine 
tahsis olunan mahallerde başı açık oturmalan 
ve sükftt etmeleri mecburidir. 

Samilerden tasvip veya ademi tasvibi muta
za.nımın knvlen v~ya fiilen bir harekette bulu
nanlar oranın inzibatını muhafazaya memur 
olanlar tarafından derhal dışarıya çıkarılır. · 

Heyeti Umumiye müzakerelerini ihlal eden
le~ icnbmdıı hemen salahiyattar mereie teslim 
olnnurlar. 

tki yii.ıı Olll yed:l:nai. Il\8d.d.e - Meclis binalan 
veyahut miiştemilatı dahilinde mebuıılardan bar 
ka bir kimse bir cürüm irtikA.p ederse, efer o 



ııürüm miiddeiuınuınilitin resen ' takip ederneye
ceği fiillerden biri ise, Riyaset Makamı mileri
mi dışarıya çıkartır. 

Eğer cürüm, resen· müddeiumumilikçe takip 
olunacak fiillerden ise, Riyas~t Makamı mileri
mi adliyeye teslim eder. 

Bu mevzilerde bir mebus cinat bir oürmü 
meşhut irtikAp ederse . Riyaset Makamı !dıı.re 
amirleri vasıtasiyle milerimin Meclis binası hari
cine çıkmasını menedecek tedbirleri ittihaz ve 
müddeiumumiyi davetle takibat icrası lüzuınu
nu kendisine tebliğ ve milcrimi ona teslim eder. 

İrtikap olunan cürüm, cinai cürmü meşhut
tan başka ve fakat resen müddeiumumiliğin ta
kibatmı müstelzim bir fül ise Riyaset Makamı 
İd n re amirleri vasrtasiyle lazım gelen iptidai tah
kikatı icra ve tahkikat evrakıtır Adliyeye tevdi 
eder. 

Adliye, cürmün teşrii masuniyetini refini 
icap ettireceğini takdir ederse Başvekalet vasr
t.asiyle göndereceği talepname Heyeti Umumiye
ye arzolunur. 

YlBMt tıttNot 'B.AP 

Mecldatıı ddıiM JıizmıQııri 

İki yili on seldzlııı.at maldde - Meclisin dahi
li hizmetleri: 

1 - Katibi umumilik; 
2 - KAtibi Umumiliğc merbut enciimen kAtip

lerini de ihtiva eden Kanunlar, Zabıt, Evrak ve 
Matbaa Müdlltltıkleri i 

3 - İdare Amirlerine merbut Muhasebe ve 
Daire müdürlükleri ve Muh~ebeye mülhak .vez-
nedarlık [•] ; · 

4 • Encümenlerine mülhak Bütçe Encümeiıi · 
başkatipliği ( .. ] ve Ktıtflpbane Miidürltlğii tara
fmdan görülür [•••]. 

tki yüz on dokınnmcu maldde - Meclisin, he
yeti urrıuıniyesiyle ispatı vucut etmeyeceği me
rasimde Riyaset Divanı Meclis namına burr bu
lunur. 

Meclis namma bir heyet izamı takdirinde aza-

f • 1 • -U-'8 numaralı kanuM gifr~. mııümuıtlik ... 
[ •• ] - .U-48 numarn.lı kanıına göre, kalemi ııMl

dıır. 
r•••] . .U-'8 nıım:amlı kanuna meorbut Ô.t111l mıı-

cibince M eclitrte bir de, Ri11aıete baillt c Hu.uei Kar 
lem » 11a.rdtr. 

nın adedi Meclis taratmdan tay-in ve Heyet kura 
ile intihap olunur. · 

Reis vekilieri nden, kAtiplerden ve İdare. Amir
lerinden birer zat behemehal bu heyete dahil 
olur. 

tki yüz yiıın3nci inadele - V ekiller namma 
Heyeti Umuı:ıı.iyede söz söylemek için gönderi
lecek birinci derece devair rüesasr vekl\letle
rinden her veyahut münhasıran bir 14 için be
yanatta bulunmağa mezun olduklarına dair Ri
ynsete hitaben tıı.hriratr hArnil olacaklardır. 

Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete ve
rilir. 

Reiıı gelen zatin hangi vekfi.let narnma söz 
ııöyleyeceğini Heyete bildirir. 

Divanı M1ıhasebat reis ve rei>Ji sanileri de 
icabmda Meclise izahat verebilir. 

tki yüz yimıi birinci madde - Riyaset Di
vanı taratından tanzim olunacak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ôahili idaresi talimatnamesi za
bıt ceridelerinin tanzimine, dahili idarı>. ile Mec
lis memur ve müstahdernlerinin vazife· ve sureti 
tayin, terfi ve infisanerine müt.eallik kaldeleri 
teebit edecektir [•]. 

tki yüz yirmi ikinci madde~ İcra hususlan
na dair Heyeti uınumiyeye mebuslar tarafından 
tcmenni takrirlerl verilemez. 

YlBMt ttçtmotr B.AP 

XtitllpJıa,ne 

tki yü yirmi üçüncü madde- Kütüphane 
enellineni azasından biri bilhassa kütiiphaneye 
nezaret eder. 

N ezaretinin neticesini mnhtevi rapor her sene 
basılarak azaya da~. 

lıld yili yirmi dördtıneti madde- Kütüphane 
encümenine katiplik eden kütüpane müd~nün 
encümende istişari reyi alınır. 

tki yüz yirmi beflnai madde.- Kitap, gazete, 
meemll.&, harita ve asire intihabı encilmene 
aittir. J1 

r•J - Büyük Millet Mecwn ''""""'"lonmı& teıkildtı 
Jıc,kktndaki 3561 numa.ra~ luııuına ba.kınul 
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• .Aza ·.da, ~ira .ftakkıhdw· t&liliBer· derıxıeynn 

edebilirler. Bunların takdiri eoofuıı:ene ' aittir. 

. lkıi yü, ;yirmi altmcı madde- Mii.dür m,.ev
cudun muntazam kaydini tutmakltı mükellef ve 
bun<lan mesuldür. 
" ıAtik· tiuluhduğu ··saatlerde mtrdür vey.<ı.hut 

mu:aıri.ni behertıehal: kiitiiphaıiede · ·i&patı viicud 
eder. 

.. İki ,yü,z yirmi y.edi:ıı,cl. ~ - Kif.aplardan 
hangileriniı.ı kütüpha.n.ed.eıı- . çı,karılmayacağı ve 
hangilerinin mebuslara inre .edilebilecıeği ımcü
men tarafındım tesbit olunur. 

Ma~buz almmadıkçn hic;, . bir kitap kiHüpa
neden çıkmaz. 

En,cümeuler diledikleri 'kitap~arı tetkik et
mek için alabilirlerse de encümen odalımndan 
dışarıya çrkaramazlar. 

M~us~ra. iaııe· .edilen kıitapl:an11 ~ çol!.ı bir 
ayda iadeleriı mepııttur. 

.A.,•içinde· ia-de dilmeyıen kita]'lart müdür 
ta'lnıil'6ll · ıister. 

' Birhaftadır iade ıedilıney.en ı kita.rrla.rı •mebue.

l&l'·üderier. 

Mebusluğa mütea.llik~·V&-alime,ler. 

lilıi yüz yirmi sekiilinci madde - Meclise il
tihakla.n günü Katibi Umwpilik taralından yeni 
fizaya bir terciimeihal VaPıtka.sı niimunesi Verilir. 

Encümen intihaıpl~ıfllledar olacak cetvel
ıerin tanzim olunabilmdcri için bu varaka.. er
tesi güne kadar doldurulup ' Fttibl Umumi'liğe 
ia-de olunur. 

Bu va.raka şu maddeleri ihtiva eder: 
ı ; Mebusun isimleri, aile ismi; 
2 - Baba. ve ana.smm isimteri ; 
3 - · I)oğduğu, otW!dı.ığu yer ·vc. doğı4ığuııun 

ta.t;ibi ; 
4 - Tahsili, bil,diğ.i diller, varııa.ihtisası, es;e~·

leri, ilın.l rütbeleri; 
5 • M-eslek Vf1. m~1otleri; 

.. 6 : . Harcarıı.li.lara esas: olmale .. v..ere li ı uhıp 

olmadığı, varsa çooukları. 
Tekrar intihap olunan mebuslar bu varakayı 

doldurmaktan vareste iseler de evvelki devrede
ki vukuatı varakalarll)a ıreyi'etmekle- mükellef
tirler. 

':\Bu.·....-aNtka -et.v..lde vuku buJatakl - deği.~lkl>ik

~eı<>kayd'.dilmek ih:er ı biıt.ihaneyi muhtevi ola
caktır . 

~He ' d4R,IIdikte •>I'Ael.ms··-k'eyfiyeti teı:~tüııı <' i 
-1\atinlı Mflleıı ık~ntıı''rir ıve devn sonunda mu
saddak bir sureti mebusı1,. verilir. 

Jki yiiJ ~ dokmuncu madde - Mehus
l~lğu kabul olunan zatin .. esase.n iki nüsha ola
rak ta~ll\ edilen ı:na.ıbnt11)arındım biri kabul. 
tarihinin Havesile ve Meclisi;ı l,ıüyük mülıürilc 

miihürleneııek o mebusa verilir. 

:tlı!i ~cu• madde .....JHt>r mebnsa ·d rY· 
ı>enin. ı.sonul;ld:a· ıı'l~te• bulunduğu · müddetr· ve bu 
mü<M'et. zarfında. -aldı~· t&h'!lisa.t il e · verm~i ver
giler~ · ve ı teltaut • ıtidiltı ıhikbmnı gösterir bir 
marôata rverilir. 

tki yüıı otuz birinci madde - Her mebusa 
üzerinde foto~tafisini ıntt.htevi ve. intiha.p daire 
ve devreAi yazılı. Meclis Reisi tarafından imza
lanmiş bir lıüviyet cüzdanı verilir. 

Mebu~lar Riyaset divanınca şekli tayin cili· 
lecek bir mehnsluk rozetin i taşryabilirl er. 

Merasirnde kıillan.ıl.aea.k. ı:ı:ıebıısluk alanı eti 

kenarlarında birer beyaz çizgi ve üzerioile (Tür
kiye Biiyük~Mili : Yecl!si)ı ibalıesiı · hakkedilmiş 

bir madeni p]J.kı IIlllhtevi bulunan krrmrzt ı:enk

te bir barnail sonuna asılı mineli bir ay ve yıl

dızdır. 

YmMt BEŞlRCtlüP 

Bu · nizaı:nıı&ll1Jlye ait zaıbıtla.r 

tki yüz otw; ikinci madde- Bn ,niza.mnam~
n tadil'ı veya biu· yahut daha z;ya;d matldc
sininitilga.sı eya. bııı ı niıa.m.ruım.ıyı bir <eyahut 
daha ziyade madde ilavesiı fulitkm-da. vuku bu
lnea.k teklifJer evvel bcevvel Teşkilatı F-ıı116iye 

oneüroeninde tetkik ve ondan sonra . kanunların 
nıüzakercsi usulürıo tcvJ'iklo feciiste miiza.krı·c 
ve intaç edilir. 

Btt bapta yalnız bir müzakere kafidi r. 

Bu niı.amna.me ile bundan sonra vukubnla
cak tadilatr, Teşkilatı Esasiye Kanununun 35 nci 
mali inde g.östeııilett şekilde i!Aıı:a tabi de~il

dlı. 

Bıuıdaıs. SOBI'a ı :mkı.ıbulattı.kı tadilat Meclisçe 
ltabul~ iktira.ıı- eder etmıız mamulünbih olW!. 
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tki yü otuz iiçtincü madde - Bu nizamna

menin tefsiri kanunların tefsiri usulüne tılhic1ir . 

tki yü otuz beşinci madde - Bu nizamno.
nıe kab\}lünden itibaren mer'idir. 

tki yüz otuz doritiülCü Dıa.dcfe - Sab ık Mec
lisi Mehnsanın nizaınnamei dahilisiyle Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin 23 . II .1338 tarih ve 38, 
40, 48, 49, 66, 79, 83 numaralı kararları mi11gad1r. 

llıi .~..otu ahınc..• uıed.de .-Bu nizamna
ıııe Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından icra 
olunur. 

2 Mayıs 1927 

Vniiili Niznnıtımne rtıii.zake-relerini ihtiva eden =abıt ceride/erinin Devre, Cilt 11c Sa11fa ntı11UWlılart: 

z.c. 
/), Ci ll 

ll 10 

ll • 20 
ll ./0 
ll .1/ 

llL J 
IV 8 
IV 9 
IV }(} 

IV H 
V 1 

Vll • :J 
VII ' 

Sa11!u. 

Ja.ı : 366 (Yeni bir Nizamnmne uiicudr gPtirilnıe•i işi?ıin Dahili Ni::a?Mııtdn , E~ine 
te·udii) 
96,. /0!, 176 : JIOi, • ~71 : 191 • (MiWJ;,er~si .ikftllll edil.,.,llen •i/.k ff'~:il) 
71 : rı. /l9 : 91. 104 ; 105 (.tncünı.en tlırcıfından geri alınan i1.."l1ıti mÜIMJedde J 
fi4 , 148 ~ !631 J!6 1: Ulı iO!t ~ 8U;881, .Y5R' (M•l:uı.kti'e • e lmbld llil~n. i<IH. şelril) 
ı!l, 110, rlU ; 117 (U ne' tıuu}d.eJ . 
ıoo, J.fJI, 148, 194 : 195. (68 nci madde) 
108 , 19!, 13~ : JH • (169, 1'10, 111 'ltei tıuıddt/MJ 
8, H, 15 : 17 (!l! nei oma.dde} 
108, 110 : 111 (5 nci madde) 
10, .~s. 43 : 47 (7 ve U 11ci mad.d~ler) 

::,, li!O ) (!l!l 11ti 11t11ddc) 

--.. -->•<•--: _.,..._ 



4. Sayın Uyelerin tahsisat, harcırab ve tekaütlerine ait kanunlar 

A) A.ea tah.risatnıa ait kdmınlar 

Büyük Millet Meclisi 8.zasmın ta:b.aisa.t ve ha.rcıraıh1a.n halııkmda ka.nun 

(Resmi Gazete tü ne§'ir 118 ilanı: 21 . V . 1930 - BOfl$: 1499) 

Kanun No. 1618 

Birinci madde - Büyük Millet Meclisi ha
amın senelik tahsisatı (6 000) liradır. (1]. Bu 
tahsisat, her ay başmda beşer yüz lira ola
rak verilir. lçtima senesi esnasında intihap edi~ 
lenlerin tahsisatı Meclise iltihak ettikleri ay
dan itibaren ve mebusluktan ayrılanların mu. 
hassasatı ayrıldıkları ay nihayetine kadar be
sap edilir. 

Vefat eden mebusların, kanuni mirasçılarına, 
senelik tabsisatm yarısı tazminat olarak ve
rilir [2]. 

İkinci madde - 1452 numaralı kanunun ü
çüncü maddesinin aidat ve vergilere mütaallik 
hükümleti bu tahsisat da şAmildir [8]. 

ttçüncü madde - lntihap dairelerine gidip 

[1] Bu mikdar 1757 ıayıl• k4nunla 4 fJOO Ura-
ya indiriZmil ve 4602 ıayılı k4mınla tekrar 6 000 
liraya çık4rılm$§1tr 

[2] 2507 ıayılt k4rara baktn1.1 
(3] 1462 ıayılt k4n.un 9656 ıaytl• kmıun.un 

25 nci maddeıi iU ilga edüm4fir. 

gelen Büyük Millet Meclisi lzasma her içtima 
senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine de her 
intilıap devresi için azimet ve avdet harcırahı 
verilir. [1]. Harcırah ve teksüt hesapisıında 

(125) lira esastır. 

Dördüncü madde - Nısabı Müzakere Kanıı
nun altıncı ve sekizinci maddelerini muaddil 
23 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı kanunla 
buna müzeyyel 13 Nisan 1927 tarih ve 1006 
numaralı kanun ve yedinci maddeyi mnaddil 6 
Teşrinievvel1338 tarih ve 272 numaralı kanunlar 
mülgadır. 

Be§inci madde - Bu kanun 1 Haziran 1930 
tarihinden muteberdir. 

Altmct madde - Bu kanunun hükümleri Bii
yük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

[1] 9135 t/8 4440 S01Jılı kanunlara bakınız 
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Büyük Millet Meclisi i.zasının ta.hııisat ve harcırahları hakkındaki 1613 numaralı kanunun birinci 

maddesini muadili~ kanun 

(Resıni Gazete ile neşiı· ·ve ilanı : 11 . III. 1931- Sayı: 1745) 

Kanun No. 1767 

Birinci madde - Büyük Millet Meclisi aza
sının ta.lısisai v~ harcırablan lıa.kkındııki 19 Ma
yıs 1930 tarih ve 1613 numaralı kanunun birinci 
maddesi a.şağrda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

Büyük Millet Meclisi azasıwn senelik tahsi
satı 4200 liradu. Bu talısisat lıeı· ay başmda 350 
lira olnı·ak tahakkuk ettirilip verilir. [1). lçtima 
ııenesi esnasında intilıap edileıılerin talısisat ı 

Meclisıc iltilıak ettikleri aydan itibaren ve mc
l.nıslukta.ıı uyrılıınlarııı muhussıısatı ayrıldıklorr 

ay nihayetine kadar hesap ediliı•. 

Vefat eden mebuslarm kanuni ·mirasçılarına 

senelik talisiıııı.~ yaı·ısı tazıninat o l aı'ak verilir. 

lkiııci madde - Bu kanun 1 Haziran J 931 
tarihinden muiebcrdir. 

U çüncü madde- Bu kanunun hükmü Büyiik 
Millet Meclisi taı·ıı(ınunn icm olunur. 

7. Mart 1931 

Büyük Millet Meclisi i.zasınm talısisat ve harcırahları haklandaki 1757 numa.ra.lı kanuna. !ek kanun 

(Resmi Gazete ile neşiı· ve ilanı : 20. VI. 1936- Sayı : 3335) 

Kanun No . 8050 

Birinci madde - Büyük Millet Meclisi ·a.za
suun tah!ii~ntını ihtiva eden çek ve tcdiye emir
lerine ait banka ımıa.ınelelcri 2999 numaral1 ka
ınınun 24 ncü ınoddcsinrle yazılı istisnai hüküm
Icı-e tabidir. 

lkiııoi madde - i 757 numaralı kanundaki 
yıllık tohsisat için ınııli sene biiŞlııda verilen çek 

[1) 4178 sayılı kanunla % 15 fevkaıade za,ıı 
verilmiştir. 

4602 sayılı kanunla tahsisat 6000 Uraya 9'-
kanl'nııştır. 

Kabul tarilli 
12. VI. 1936 

ve iediye emirleri, ölüm veya. umumi intihabm 
teedidi halinde istirdat olurunaz. Ancak bunlar 
haricindeki sebeplerden biriyle mebusluktan ay
rrlaıılarm vadelerinden önce öderuniş çek ve tcdi
ye emirlerinin bedelleri Büyük l'Iilict Meclisinee, 
bunları ödeyen bankalara tediye edilerek alaka
darlardan takip ve talısil edilmek üzere Maliye 
Vekiletine bildirilir. 

Uçüncü madde - Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü madde - Bu kanun hükümlerini 
ieraya Büyük Millet Meclisi memurdur. 

18 Haziran 1936 
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Büyük- .ı.mı.ı Jıllıcliıııt • A'IUIDm · teh'eaı• ve.~>lıakkmdakiJii:mı.utıun~Cl ·madcledni:deJ •. 

ği§tiren 1757 sa.Yııı bnUD&~ Nı:N.~ · ıekleamesi ,iıaJclcnda kanun 

Kanun Ho. 4887. 

Bittılcl. madde•- .s Mart·198t tarih v~l757 
sayılı kanunun birinci nıaddesiııin 'ikinci fıkrMı 
sonuna a§ağıdaki fıkra eklenmi§t.ir: 

Ancak Büyük Millet Meclisi intiliabm yeni
lenmesine karar verdiği takdirde 1 Sonteşrinde 
ba1}lıyım içtima semsr·yıllık ta.hııisatmm ·kıı:la.n 

kısmı o sene bütçesindeki iaslmır· mun.zam tahsi-

sat • kaydiyle bir defada tedi~e olunur. 

lkinOi madde - Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

ttçün® madde•- Bu kanun hükmü Biiyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

26 Mart '1.943 

Büyü:k Millet Mecliai. Azaamın ttallısiııa.t ve ba.reıraJılarx baklnndakj 1618 sayilı kanunun birinci 
maddesini deiiftiren 1757 sayılı kanıma ek laı.nun 

(Besmi Gazete ile ?Wıfir ve ilanı : 24 . VI . ı944 - SOIJI': 5739) 

Kanun No. 4802 

Birinci madde- 5 Mart 1931 tarih ve 1757 
say,ılı kanunun birinci maddesi g!ll'eğince veri
len tahsisatm seneliği ve her ay tediye edilecek 
miktarı, 1613 sayılı iranunun 3 ncü maddesiyle 
tekaüt hesabında esas tutu_!aİl maaş derecesinin 
aylık tııt.arına göre hesaplıınır. 

Kabul tarihi 
21.. VI. 19« 

.tkinci madde - Bu kanun 1 Haziran 1944 
tarihinden mer'idir. 

ttçiinoü madde· - Bu kanunun hükiimleri 
Büyük ıMillet Meclisi tarafından icraı olunıır. 

22 Haziran 1944 

171'l.a'II3JIM'&lı kaıı:ımun .birinci maddesinin tadlli hNkkmda kanun 

(Bumi GGıete ile 1WJfir tıe il8n1 : 18 . VI • 19U - 8011': :TI!JO). 

Kanun lfo. ali07 

Birinoi madde - Biiyt1k Mi.Uat Mec&l il&
srnm talıaisat ve harcırahları hakkındaki 1618 
numaralı kanunun birinci maddesini tadil eden 
1757 numaralı kanunun birinci maddesinin son 

Kabul tarihi 
11. VI .19« 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiı,ıtirilmifti: 

Ölen mebusların 1683 sayılı kanun mueibin
ee dul ve yetim maaşma müstahak ailesi efra
dınn müsavaten taksim edilmek üzere bir sene-
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lik tahsisatları tazminat olarak verilir. 

25 yaşını bitiren ve geçimi babası tarafın

dan temin edilen kızlar dahi bu tazminattan 
müstahakkr maaş diğer evlatlar gibi h.is
sedar olurlar. Müteveffanın mfuıtahakkı m1l&Ş 

kimsesi bulunmazsa bu tazminat kanuni miras
çılıı-rma ..-emlir. 

Bu ı tazıninat borç için haczedileme:ıı. 

İkinci madde - Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

tl9,üacü JIIQdde- Bu kanunun hükmü Büyük 
Millet Meclisi tarafından İcra olunur. 

13 Haziran 1934 

2507 sayılı kanuııa. ~- kıulun 

(Resıııı Gazete· il'e neşir t•c ilüııı: 24. YI • .lr944- 5a!ft :.5739) 

Karar No. 898 

Birinci madde - ll . VI . 193-! tıırilı ve 2507 
sayılr kanunun birinci maddesi hükmüne göre 
veri lerek ölüm tazıııinatı bi ı· g('uı a· vergi ve resme 
tfibi tutulamaz. 

İkıinci ıno.dfie - Bu kanun neşri tarilıiııd n 

meridir. 

Kabul tarihi 
21 . VI '. 1944 

Uçüncü madde - Bu kanun Büyük Mill t 
1\!lcclisi tarafından icra olunur. 

22 Haziran 1944 

7 Mart 1927 ta.rih · vıe .1'757 numaralı kanunun birinci madde&iniır son fıkrası hakimıda 

(Tfcsnıi Gazete ile ııeşiı· ve itaın : 12 . Il' . 1932 - SMJı : 2075) 

K:&ra.r No. 696 
Biiyük Millet Meclisi iızasmm lalısiı;a,t. ve har

cırahianna miitooair olaıı 7 ~Iart 1927 tarih ve 
l757 ııumamlı kamınun biriııci ıııaddcsiııin son 
fıknısmda (Vuiııi ·e~n ınelmsluın kaııımi· ınirllB· 

~ılııriJla senelik tah.~i;,;ntın yansı ll] . Tahsisııt ola-

[ 1] 2507 ve 4603 sayılı lia11 ımlara 1ıııkıııız . 

rnk) verileceği musarralı i c demezkur kanunun 
. h-i:ikiiın ve ı maksadma gör vefat eden mcbusların 
kanuni mir~ılarrna verilen taznıinatın viiris
lere yupılan bir yardım malliyelinde olup vefat 
ooni . bolumm i bn~uıı .. Jıııkkı tasiiuk ı-ı ek 
dolııyısiyle ter kcsindl'n addcdilmi~·eccğinc karaı· 

,.e ilmiştir. 

ı ı 'il!an ·1 !l32 
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C) H arcıra/ta ait kanımlar 

Büyük Millet· Mecl.lııi az!l.'!mın ltalısiaa.t4 ve harcırahları ha.klmıda.ki 1613 sayılı kanunun bazı hü
kümlerinin değişt!irilmesine dair kanun 

Kanun No. 3135 

Birinci madde - Büyük Millot Meclisi aza
sına, 9ovir ve ai le horcıralu da dahil olmak üze
re, gerek Alelade ve gerek Fevkoladc . lçtima
l a ı· münasebctiyle gelme ve gitme harcırahı ola
ı-ak her lçtinıa senesi için bir teşriniısanide mak
tuıın ve biı· gfma tevkifata t.iıbi olmamak şaı-tiy l c 
biner lira. verilir. 

İkinci madde - 1613 sııy1lı kanunwı üçüncü 
maddesinin bi ri nci iıkrası mülgaclır. 

Muva.kkat madde - 1936 lçtima. senesi har-

Kabul tarilıi 
15 . II . 1937 

cırıı.h ı bu kanunun mer'i.veti tarihinde tahııkkıık 
ve tediye edil ir. Ancak J936 ınııli yılı büt\Psiıı

dcn Alelade Jçtima i~in vcı·ilmiş olan gitme ve 
gel-mc ziiti lıarc ı ralıla.r bundun tcnzil oluııtır . 

'Oçüncü ma.dle - Bu konun n eşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü madde - Bu ~n_ıpwn hükiinıleı·i 

Büyük Millet Meclisi tarafından iera olunur. 

22 . II . 1937 

Harcırab ka.ra.nıa.mesi ve müzeyyeli.tmın tadili halondaki 1846 sayılı kanuna. bağlı cetvel ile 3135 
sayılı kanunda. değdsıildik yapılınası ha.kkmda.ki 4440 sayılı kanunun ikinci maddesi 

İkinli madde - 15 . II . 1937 tarih ve 3135 yüzde elli zam yapılmıştır. 
sayılı kantın mucibince verilecek harcıra.hlara 

D) Tek4ii.tlilğe ait olanlar 

Birinci ve İkinci Büyük Millet ~eri azalığında bulunan mütekaidin ha.kkmda kanun 

(Rumi Ceride ile 1ı.eşir ve ilatn : 30 Mart 1927 - Sayı : 580) 

Kanun No. 995 

Birinci. madde - Gerek birinci ve gerek ikin
ci Büyük Millet Meclisinde aza bulunan asker ve 
sivil mütekaidin dahi Memurin Kanununun yet
miş üçüncü ıruı.ddi:ısi alıkamından istifade edeı•
ler [1}. 

tki.ncl madde- Bu kanunun hükmü, M&-

[1] Memuri~ Kanul\un.u,.. 73 ftCÜ. ma.d6si 2941 
saytlı kaft.unla kaldınlm'ftll'. 

ınurin Kanununun bilılmum mali mevadclı ahka
mııım talbikı tarihinden nıutebeı-dir (1). 

ttgüncü madde - Bu kanunun hükmünü ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

. 21 Mart 1927 

[1] 1927 seııcsi Biitçe· KCJilıu.nıınıııı 8 ve 9 ııcu. 
mcıddeleı;ne bakın.ı.z. 
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996 numaralı k&nunıı. miizeyyel kanun 

(Bumi Gazete ili! ııeşi1· ve ilanı : 2 . VI . 1930 Sayı : 1509) 

Kanun No. 1664 

Birinci madde - 21 mart 1927 tarih ve 995 
numaralı kanun, hülonii Büyük Millet Meclisinin 
üçüncü devresinde müntalıap azadan asker ve 
sivil mütekaitlere de şAm.ildir. 

Ikinci madde - Bu kanunun hükmü 1 Hazi-

ran 1930 taribinden muteberdir. 

'Ugüncü madde- Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye Vekili meınurdur. 

3 haziran 1930 

1927 senesi Muva.zenei Umumiye Kan ununun sekiz ve dokuzuncu maddeleri 

Madde 8. - 18 Mart 1926 tarihli Memurin 
kanunu il e 7 haziran 1926 tarihli ordu, balıı-iye 

ve jaudaı-nıa zıllıitaıı ve memurini hakkındaki 

kanunun mali mevaddı ahkiınıı tedricen tatbik 
Ye her sene hangi maddeler alıkılııııwn tatbilana 

iht.idar edilebilPerği Mi:ıvazenci Umuıniyc Ku
ıııı ıılaı · i~rl c tayin olunur. 

Madde 9. - 18 Mart 1926 ta ı·ihli 1\Ieıııuriıı 

kanununun 20, 21, 25, 69 ve 72 nci ve (D - II) 
fıkraları müstc na olmak üzere 84 ve 88 ,nci 

ıll:'.duclcrindcn ve 7 Haziran 1926 tarihli Ordu, 
Balıriye ve Jandarma zılbitan ve memurini hak
landaki kanunun birinci maddesinin l\Icmurin 
Kanununun 8 nci maddesine ınatni lıükıııiylc 

2, 8 ve 9 ncn madde! rineıı nınada bililmnın alı

kiımı 1927 sen ei maliyesi Ha1.iran ve yalruı i\1 -
murin Kanununun 86 ncı maddesi hükmünün 
1927 ııenei maliyesi T<'şrinievel iptia~ındaıı iti
bar n başlanır. (Bu madde 1204 numaralı ka
nunun birinci ve 1452 numaralı kanwıun on do
kuzı.ırıcu maddeleri~·l c kısmen tadil olunmuştur. 

1204 nuına.ra.lı 1927 senei ma.liyesi Muvazenei Umumcye Kanununun dokuzuncu maddesine 
müzeyyel kanunun birinci ve ikinci maddeleri 

Birifnci madde - 1927 senesi 1\Iuvazonei 
Unıumiye Kanununun dokuzuncu maddesindeki 
(D, H ) !rkraları müstcsua olmak üzere (84) iba
resi tayyolunmııştur. 

Ikinci madde - Birinei maddenin hiikınü 
1927 senei maliyesi iptidasından itibaren tatbik 
olunur. 

1888 aayıh Aııkeri ve Mülki Tekaiit Kanununun 28 ve 25 nci maddeci 

Yirmi ügüncü madde - Bilfiil yirmi beş se
ne hizmet eden mülki memurlar tekaüt hakk.ma 
malik olur. Mesleki memuriyet olup mebusluğa 
intihap edilenler mebusluk müddeti fiili hizmet 
addolunur. Harp mevkiinde vazife ifa eyleyen 
ve düşmana esir düşen ve ihtiyat zabiti olarak se-

ferberli.le ~tirak eden memurlarm harp, esaret 
ve .seferberliğe iştirak müddetleri iki kat ııayıla
rak bir katı fiili hizmete ve diğeri tekaüt ıııaa.ş
lanrun hesabmda hizmet müddetine zaınmolu

nv. 
788 numaralı Memurin Kanununun müzeyyel 
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maddesiyle kabul edilen müddoıı roe yı1kaı•ilci 

:fıkra hükmüne tabidir. 
Memt1rin Kanunu ve {}iğe1· kauttn'larlıı nıuııy

:ren ınıntaka zamları yirmi beş seneye dahil ol
mayıp ancak tekaüt mıııı.~arınm hesabında hi7.
met müddetine ilave edilir. 

Mazuliyet veya açık maaşr almak ·uretiy;lc gı;
çiril'eh müCld&tin rusfr yalnlZ teR:aUt ıtıaıı ılrtn he
sabında itibare alnnp diğor rusfıl~ıesabıı almnıa.v.. 

Yimni b~ci mıı.dde - Türkiye Biiyük 
Millet Meclisinin teessüsünden itibaren Büyiik 
Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve lcrıı 
Vekilieri Heyetine dahil olupta bilfiil vekillik 
etmiş olanlar, Tekaüt müddetini ikınal etmemi~ 

olsalar bile kendilerine ·birinci derece iizerindeıı 

tekaüt maaşr tahsis edilir. 

,J[~ -yitmi<beş seneden fazla olanlara ke
za birinci derece üzerinden altıncı madde lıülmıü 

ne ıtevfikan tekatit •nı:ıı.ıı.,ı 'l>erilir. Bunlardan oıı 

beşinci maddede yazılı zamlııra istihkalu olanla
rın bu zaım.J.arı mezkılr maddeye tdk"'Ul ayrıca 

hesap ve ilave edilir. . . . 
Yuka.nda zikrolunan makanılarda bulunoınş 

olııın zevattan e).yeV'Ill. mütekait olanlar lıakkmuıı 
da bu nuı.dde ahkiımı carid,ir. lstiklAJ. lııı.ı·bi csııa
smda orduya veya kolordudan büy iik . cep ht• ye 
fiilen kumanda etmiş olanlardan t!'.ka.iit olmuş 

bulnuaııların almakta oldukan tekaüt tahsisat
lann ıL ayda yüz elli liı·a 7.ımımoluııur. Bunlııı·

dan vekillik yapmı.ş olanlar iki cihctteıı t ahsiı<>ı t 
.almayıp yalnız fazla olan cihetin tahsisatını alır
lar . 

. .likeıi ve Mtilldl ll'eika.üt Kanununa ek kanun 

(Resmi Gazflfe ı"le n~ı· ve -.'lanı : 20 . Tr . 1936 - Sayı : 3284) 

No. 
2941 

Birinci madde- 1683 sayılı Askeri ve Mülki 
Tekaüt Kanununun 23 ncü maddesine aşağıda 
yıızılı fıkralar eklenmiştir: 

,\ ) Mt' slel<i ını>muriyet olup ıııebusluğa se
<:ilenlerdeıı gerek mebus olmazdan evvel g.erok 
ıııebusluğu srra · ında te'kaüt müddetini doldu
ranlara tahsis olunacak tekııiit maaşının hesabın
da (125) lira asli maa§ esas tutulur. Bunlardan 
mehus olmazdan evvel veya mebusluktan ayrıl
dıktan sonra lnılundnklarr memuriyet dolayı
siyle istihkak keshettikleri tekaüt ııınaşt miktarı 
bu haddi mütecaviz bulunanlara mcmuriyetlcri 
nıanJ:i ı üıerinden tekaüt maa§ı tahsis olunur. 

B) Mesleki memuriyet olup teksüt müd
detini doldnrmadan mebusluktan ayrılanlar tek
rar memuriyete tiyjn olundukları takdirde hak
lamıda 1683 ~ayılı kanunun 6 ucı maddesi hük
mü tatbik olwıtı.r ve memuriyete tayln olun
ıııtynıılrırın keudil'eri ' feya yetlmlııri haklarmda 
hizmet nıildd tl<'l1inc> gör (125) lira Rllll 'l'nlllf 

e, a tutnınrak yine m ez kur kannnun hükümleri 

dairesinde nıııam ele yapılır. 

Kabul tıı.tihi 

18. IV. 1936 

.lkinci madde - Mesleki meınuriyet olup bi . 
ı·inci ve ikinci BiiyUk Millet Meclisi 1\.zalık.larında 
b\ilunınu ş olanıarn - bililhnra memul'iyct kııbul 
etmiş olsun ol:masm - tııhsis olunacak tekaiit mıı.a

şıııııı h f!nbında (125) lira ~sas tutulur. Ancak 
hnııl ım ıı hiriııci maddenin (A) fıkrusmın son 
h~ : di ı..w cilıi nee ın il.ktes~>p hakları nı:ıhfu?.dtır. 

ttçüncü madde- 788 sııyılı Memuriıı Kamı
nunıııı 7:3 nrii nıadtl esi kaldır.rlmıştıı·. 

Dördüncü madde- 1ıfesleki mcrunriyet olRn 
nı buslııra veya bunların yetirnlerine bu kanu
nun ııeşrinden eevvrl t.ahsis edilmiş olan tekaüt 
V~ yetinı IJ188Ş}annın VHi]nıi'Sine nevanı oJtıntır . 

Beşinci madde- Bti ka ının ' iıa,ri tarihinden 
mut ~rclir. 

Altmoı madde - Btı kımunun lıüküıııleı- ini 

iı>ra:a 1crn Vekilieri Hey~>.ti ııne.ıtmrdm. 
14 Nisan 1936 
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Devlet memurlan ıı.ylıklarınm. tıevhit ve teadülüne da.i.r olan 3656 s8iy.ili. ~ ek 4&14 say,ıh ka.

nbnun 7 nci ıııad.desiı 

Yedinci madde - tlınwnl ınuvaz<'ncyı> cluhil 
\'OY!~ ı~üJiıak vı> hususi biit~eleııl idıı.r~ c•ıliJıııı 
dairelerde aylık ücrotli daimi vıı.ı~iiııl<'rdll, bllı 

knıuı.nla kııl.rhrılan kııclı·olardn, 1683 sayılı luı.

ımııılıın bfl.,ka knnıınlaı·la veya bı.ı. knmıula tc lw.
iiüük haldn tıınınıUL vanifelerde bul.uııınu$ oluıı
laııdan ın.ebusltığa sec;ihni(' ve seçilccakkı· hak
kında aşağıılııki h.ükli.uıleı· rlaiıtesiode teluıütlük 

nı uan <'lrfcı·i l.ııtbik olunur: 
]. Un nların m('lıu~lukla gc.<ıcm m iidll<'l If' ı• i 

telc:ıütliik lıııs:üıııı.da. .fiili lıirAnct. sayılıı·. 

2. Buıılardıin U>knüt ı;aııdıklaı•Uill aidaJ. .va
tıı·ınıo:ı olaıılaı·ııı ynlıı·Jık!arı nichıtln ı ıı~ııııup oı. 

ı1uklnı·ı daire Ye kuı·umlarcıı yatu·ılaıı uıurulil

lcı·i yü1.de dliıt fnizi ilc hiı·likll' ıınııılıkla ı ·cıı . 

t ı> an Hıı.züıcye vcı;ilir. 

!3. Bunlaı·ııı tckııüt)ük ınnıınıcleleri 2941 sa
yılı kaınm hü'ldiıııleri llııirE'sinde Maliye VPkil 
l c tiıwe icı·a olunuı·. 

4. 1'ekaütlük ıııiidıletiııi cloldurıııadun ınch
uslukt an ayr ıl arak 16 :3 ~ıı.yılı kanundan haşka 
karııı.ıı..Laı·lıı. veya. hu kaııııııla t okıı.ütlük lıııkkı 

tanınan vazifeleı•e tvyiı~ Q)Uıı~tııla,rın tı.>lwijnlijk 

ınurunetele11i, lutk lııtındtı 4222 sayılı kaııuııım ı .. 
ıı11i ıııaLld inin (.A) fıkı·8/iı l)ükıııij, mebııslıığa 

s~iJme<lt>u evvelki ~ıın ücı·Ptiııiıı tekabül ettiği 
deı•eee maaşk esas tutu!arak t'athik olunııııık 

sıı.r~tiyl.ı~o~ııe?ıkW.• vaıir re ııııılı us tekaüt h.ükijrıı
l·eı·i llairı>siııdl' yapılır. 

Memurin Ka.nununun 73 ııcii maddeııi metnindekl d O 000 kııruıı» kaydının, 11 Ağ-ustos 1825 ~ 
ribli kanunun 13 ncü maddesindeki «Miktıı.rı. vasatii şehri» ka.ydma muadil olduğu haklonda 

(Re.'flıı.i Gaz.ete illl ııeşiı· ı• iUiııı : 28 Ni.~cııı. 1927 - Sayı : 588) 

Karar No : 824 

}lcmuriıı Kauunıınuu 73 ııııii mad.deııi metnin
deki dO OOD k..uıı.ı.'J» kıırdırun, menını'ini mülki
yenin t<'k.ııüt maaşalınıı ait ll Ağn.'ltos 1325 ta
rilıli kanuııtııı 13 n~ü ınaddesindııki Q(iktım vıı.
~ııtii ş<'lıı·i:o kıı.vılı muadili olup tekııüt maaşınm, 

l 683 sayılı · Askeri ve Mülki 'l'ekaii:t Kan.wıu
ııun 25 nci maddesinin (Türkiye :Büyük Mil
let Ml!clisi.nin tıms.üııünden itibar ıı Büyük 
Millet Medisi Reisliğhıdo bulmıanlıı.r \ 'll İ<ır:ı 
V~illeri II yetiııe dilbil olupta.- bjlfiil •ekiJliik 
ctmifı ol.&nlar tt>l.m.iit üd.deticiı ikmıı.l etmemiJJ 
olMlar hi16 kcı:ıdil~l'ine birinci ~ briıv-

' den t ekııUt 11WJ.Şk tahsiıı od'ilir) diye JWJıııı~· r 
olan ilk fı'krıısındıı.ki ( Biiyük 1ıfillet Meclisi Re
iı:ıliğinde bulunıuılnr) t!biriııiıı, sarahali karşı
sında ne ikinci rciıılerin, ne de reis ve'killerinin 

10 000 kuruş miktar vasatii şolırt ad.de..liler k 
ona giiııe lı~ap ve ~ahsiıı 1'<1il · eğ'(, U~yeti li'ıım
ın,iorcnin 19 ,Ni.<ıa.rı 1927 tı1rihiı,ıde ııı.üntık.it 57 nci 
lçt\nı,aruıu biri ri celSN;in,de tekal'l'üı· l'tınİ$tiı·. 

bu hilkmii.n şü.ınulii dMıiliııı gireıııiyeceğine ka
ra r vcrllmi,ıir. 

817 numaralı kararl!lı 3 ncii fıkra.smdan : 

a i merııuri,;yet olaıı. ve Wkr&:r iıı.t~p 
edilmiyen m~buslara verilooek olan açdt Wıll.* 
ları ile kanrın, bu zcvntı cvvelce mensup oldnk
lıu't dıı i re ye mal ve vııziyeti M}ıt~lıı.ı;wa. ircı. 

tıniş d ııilelıilip .ırıebuııluktaıı tekaüt olaııları.ı. 
gcljoee; lG nlffitaı'fl.h Tek:ailt Kanununun 23 
ndi nlad tııin lklnei Cilaowıında dfes ki me
muriyet dl'up ı , bu luta iııtihap edilenlerin 
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mcbnsluk müddeli fii}i hizmet nddolunur:. do
nHmosine göre bu ıniiddetin fiili hizmet itiba.r 
edilmesi ve tahsis olunncak tekaüt maaşına me
busluk tahsisaıtının esas ittihaz olunacağının 

salifüzzikir Memurin Kanununun 73 ncü mad
desinde tasrih kılınması bunların tekaüt maaş
larının umunıl bütçeye maletmiş olmasına dl'
lillet eder. 

923 mımaralı karar : 

ASkeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğinde 

bul unanlara bilfül vekili ik etmiş olanlara te
kaiit müddetini İkınal etmemiş olsalar bile bi
rinci derece üzerinden teknüt maaşı tahsis olu
nacağı mutlak olarak zikredilmesiyle içtimai 
mülil.hazalnra binacn \'ıtzn kanııMa ismi ge._oen 

zııtlıır ha.kık:mda meslekleri memuriyet olsun .ıl

masın maaş için h:rinei derecenin ve hizmet 
ndlda~ından da h~met müddeti ne olursa olsun 
enaz yirmi beş senelik bir Indemin iltizam edil
diği nnlaşılroakta olmakla ·beraber hııkukan 

mecburi sigol'ta mahiyetinde olan tekaüt ma
a.şlarınm Kanunu Medeni mucihincc mirasçıla
ra i111ti<ko.li ikıtiza ederken vazn kanun bunu 
daha dar bir çerçeve diihilinC} alarak ı683 nu
maralı kanunun 48 nci maddesinde sayılı mi
rasçılara hasretmiş bulunm_asına göre bu kanu
nun 25 nci maddesinde ·bahsolunan makamlar
da bulunmuş olan zatların kendileri için ka
bul edilıniş olan ilıakkın 49 neu maddedeki esas
lar dairesinde bunların ailelerine de intikali 
tabii olduğuna ve muhtacı tefsir bir nokta h:ı · 

l u nınadığına karar verılmiştir. 

E) Açık nıaa.şına ait olanlar 

788 sayılı Memurin Ka.nununun 85 nci madd.eııi 

Seksen be4inci madde - (!lluaddel: D mart 
193 No. 3335) - i\f!'muriyetinin ilgas\ do
layısiyle a~ıkita kalan ın enıurlıırın, ilganın vuku 
bulduğu ay Ho anı miitenkqı olan ay zarfında 

maa~ları tam olarak ve bu miiddetin hitaırundn 
tekı·ar hizmete tiLyin kıbnmanuş iseler yeni me
muriyete tiıyiıtl el'in~ kadar, fiili hizmet miiddcti 

Tefair No. 148. 

.Memurin Kanununun tarihi negriyle· mezktlr 
kanunun 85 ve 89 ncu maddelerinin mevk.ü 
meriyete girdiği ı HıWran ı927 tarihi arasmda
ki müddet içinde infisal eden memurine mazu
liyet kanunu alıkAmma tevfikan maav tahsis 
olunuı·. 

Tefair No. 201. 

85 nci maddesinin son fıkrası hükmü, Büyük 
Millet Meclisi Birinci lntihap Devresinden tek
rar intihap .edilmemit olan mebuıılara da, iDti-

yL'di seneye kadar olanlara dötte bir, on beş 

seneye kadar olanlara üçte bir, on beş seneden 
Inzla olanlara yarım nisbet inde açık ın aaşr veril ir . 

Mesleki memuriyet olan mebu lar müddetleri 
bittikten sonra tekrar intihap odilmczlersıı me
busluktnn evvelki memuriyederine nazaran hak
larında bu madde tatbik olunur. 

hap edilmedikleri tarihten itibaren, ş!mildir. 
ıs Haziran ı934 

Xara.r No. 967 

Memurin Kanununun 85 nci maddesinin son 
fıkrasında şöyle yazılıdır: 

(.Mesleki memuriyat ola.n mebusla.r müddet
leri bittikten sonra tekrar intihap edilmezler ise 
mebusluktan evvelki memuriyatierine nazaran 
baldarında bu madde tatbik olunur) . · 

148 sayılı tefsir fıkrası flldur: 

(Memurin Kanununun tarihi neşriyle 'mezkti.r 
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kanunun 85 ve 89 ncu maddelerinin mevkii 
meriyete girdiği ı Haziran ı927 tarihi arasmda
ki müdde.t içinde infisal eden memurine mazu
liyet kanunu alıkfuımıa tevfikan maaş tahsis 
olunur). 

Bu · tci~irden sonraki 20ı sayılı tefsirde ise: 
(85 nci maddesinin son il'krası hükmü, Bü

yük Millet Meclisi biTinci intihap devresinden 
tP.krar intilıııp edilmemiş olan mebuslara da, 
intrbap ediLmedikleri tarihten iti'baren, şli.mil

dir) denilmektedir. 
Birinci tefsir mU!kayyet olarsık memurlarm 

açık maaş vaziyatlerini tayin ettiği, ikinci tef
sir daha geniş manasiyle mesleki memurluk 
olup da mcbı:ı.s bulunanlardan tekrar intihap 
edilmiyeniere ait ise de :i!kinci tefsire dayana
rak eski mazul memurlarm da böyle bir hak 

talep etmeleri varit olacağı mülôlıazasiyle tef
sir talep edildiği fakat henüz böyle bir talep 
vak ı olmadığı gihi Divaru Muhasebatça da bu 
işe nıüteallik reddedil.ıııiş bir muamele mevcut 
·bulunmadığı anlaşılmıştır. -

K ey fiyct tet'ldk olunduleta: 

85 nci maddenin son fıkrası ınebuslara malı

sus bir fıkra olduğu metnin sarabati ve en 

son tırl'sir olan 20ı numaralr tcfsir fıkrası dıl 

yilkarıki metne dayanarak Büyilk Heyetçe !Qıbul 

buyurulnıuş olduguna göre tefsiı-lerin birisi ınc
muriye't ifade ettiği 20ı numaralr ikinci tefsir 

de hu.cıusi lhü'kınü taşıdığı için •bu iki tefsir ara
smda ıbi·r mübayenet de göriilmediğinden pek 

açık olan 20ı nu:iııaralı tefsir !ıkra.<ımm. tekrar 
tefsirine lüzum görülmediğine karar verilmiştir. 

· P) Biyaset tıılısisatı 

ı339 senesi son dört ayından itibaren, Riya. 
set tahsisatr, mebusluk muhassasatrndan başka 
şehri üçer yüz lira üzerinden bütçeye vazolu
nurdu. 1927 de bu ıni:lııtar c Meclis Ri yaseti ile 
Başvekalet tabsisatları arasmda tena.zur temini 
için:. ı 880 lirası Divanr Riyaset B.zası tazmina
tr maddesinden naklen, 8 400 liraya iblağ edil
ııllştir. 

28 . X. ı942 tarih ve 4178 sayılı kanun ge
reğince yapılan % ıs fevkaljde zam iile bu tah
sisatın yıllrğr 9· 272 liraya çıkarılmıştır. 

Biyaset taksisatı ile alakası oUın. 923 n.umaralt 
karar da aşa[/ıya dereeelilmiştir: 

Askeri ve :Mülki Tekaüt Kanununun 25 nci 
maddesinde Büyüık Millet Meclisi Reisliğinde 

buluııaıılarla. billiii ve'ki.llik etmiş olanlara teka
üt müddetini ilanal etmoıniş olsalar ılıile birinci 
dareec üzerinden telkaüt maaşr tahsis olunacağı 

ınutiak olarak zikredilmesiyle içtimai müli.ha.za. 
lara lbinaen vazu 'kanunea ismi geçen zatler hak
kında meslekleri memuriyet olsun olmasm maaş 
için birinci derecenin ve hizmet nolı:tasmdan da 

.hizmet müddetine olursa olsun en ziyade yi:ımi 
beş senelik bir lademin iltizam edildiği anlaşıl

makta olınakla beraber h~an mee'buri sigorta 
ınalıiyetinde olan tekaüt maaşlannın Kanunu 

l\f.edeni muci:bince mirasçılara inıtikali iktiıa 
ed.erken vazıı kanunun bunu dalıa dar lbir çer
çeve dilbiline alarak 1683 numaralı kanunun 
48 nci maadesinde sayılı ın.irıısçrlara basret.nıiş 

bulunmasına göre bu kanunun 25 nci madde
sinde babsolun'an ma'kamlarda bulumnuş olan 
zatların kendileri için kabul edilmiş olan !hakkın 
49 ncu maadedeki esaslar dairesinde bunların 
ailelerine de intikali tabii ol'dnğuna ve muhta
cı tefsir bir nokta bulunmadığına karar veril· 
miştir. 



Kanun No. 7156 

Biriılci llllı8dde - Türkiye. Büyük Millet 
~iecliıı) Di"an'l Ri yaseti ô.zasma:. her ~tima senesi 
iı,:in bin sekiz ;ıtiiz lira tai!ıninat it& olunnı: (1]. 
~ ıııadde; - lşbn kanun ikinci dım•ei 

i~aiyenin ü~üncü. iı:.ti.ıi:ıa senesinden itibaren 

mer 'idir. 

ltçüncü madde - İşbu kanun Büyük Millet 
Meelisi ta.rafmdaı:ı. icra olunur. 

27 Şubat 1936 

Meclis Heal.pl'annm Tetkila l!:ncitmeııi alllBından mura.kıp ol.a.n za.ta ücreti huzur itaama dair olan 
lJS8 nıımanıı1ı b.nunun birinci: maddesi 

Birinci madde - 25 Haziran 1928 tarih ve 
1169 numaralı kanunun birinci maddesi berveç
hi ilti tadil olunmuştur: 

Büyük Millet Meclisi Dahm Nizamna~esin.in 
altmış beşinci maddesi mucibinse Meclis Hesap-

lnrrnın Tetkikr Encümeni ilzasmdan Muraka
be vazifesini ifa edecek zata şehri yüz elli lira 
ücreti hur.ur verilir [1) 

Bu maddenin hükmü ı Teşrirusani 1~27 ta
rihinden bıı.~layan içtimaa da şilmildir. 

2ee8 ll1lDI8Z'8Jı b.nunun 5 nci maddesi 

~ei madd.e - Büyük Millet Meclisi büt. 
~simn birinci ikiıı i ve ü<;üncü maddeler inden 
verilmek e n tahsi tm 1934> mali yılı sonun 
kıloın olıi.ıı. balnycsi. d fateo veı•iUr. Kev.alik bn 

. ' 

tkinci maddıı - Büyük Mill t f eli 1 1!!34 

[1) Bu l'a.ıminal, 1991 bii.tçW.e m.ev.eu ~ 
11ıucib-ince, şehri 150 §er lira üzemuu" tesviye 
olunur. 

4178 sayilı kanun gereği1lCe yayı2an % 15 fev
kal&le eam ıle bu ta.emiMh1l yıllığt 2001 Ura ol
nıtı~tıır. 

bütçenin birinci faslıtım dördüncü maddesi·nc 
konulup toptan verilmiş olan tazminatm işhu 
mali yıb somına kadar olau kısmı ge-ri alınmaz. 

mali yılı bütçes.iniJı birin 1 faslının b inci mad
desinden 'Verilmekte olan talısiıı~t 2603 sayılı ka
nunan beşinci tı~add~indeld hükme göre verilir. 

Lll 2 . X . 1.912 lrırih ııt ·1 17 sayılı l:mıım 

gereğince yapı«ın % 15 fetıkal&le ııam üe bu üc
retm 1f'l7:lığı 2 001 lira olm.tı~tur. 

--.. -->-·-<·----



(). Kütüphane ta;lima.tna'ID:esi 

BİRİNCİ P'ASIL 

liiitiipanr E?ıriiınC?ıi ı•e kiitiipaııe mcıııuı·ları 

Birinci madde - Büyük Millet Meelisi kü
tiipunesi, Kütüpaııe Bncünıeninin idaresindedir. 
Klitüpaıw nmuı·unıı ıwr..ıııı-at, kitnrı, hıı.ı·itıı, J!O · 

zı•tı' Vi' saireyi intihar Vl' •ki.it.lipaııe tahsisatını 

tıi,viıı \ ' C ıılclüsul saı ·f Bııeümene ·aittir. 

1kıinc1 madde - Kütürıane memıırları, Ktrtü
p:ıııc Müdlrri,vle ımnıvini olan l<littipaııc ve vc
~ai'k muhniızındım iba rottir. 

Klitüpııne vcır.ııifi i~in 6 m·ı inndtlodo muhıır
ı·l'r bir ve:vıı iki nıüstahzrr istihda.nı olnıınr. 

Uçüncü madde- İnhilil.l vukuuııda kiitüpa
ııc nıiidiirü mı•kiilibi Uliyc nıezunlaı:ı aııasından 

hilimti1ıan tayin olunur. 
ıltisalıokıı inı1i1ıııııı ııllımun taksim \'C şuıı

lıııtındaıı ve 1aksinıc esas olan nnzaı·i~·e ve tea
ıııü llcı-dPn ve kü1 üpano "~' fi'hri~tlcrin usulü 
tanzim ve terWıiııden ve ulumu •htılnıl•i~·e ve i'k
ı iwıdi.vo hakkmda ımılfınıatı u nı ttmiyeden ve 
1'üı'ki.Ye hııltkında ınallımatı ıımuıniycdcn ,.c 
'l'iiı · ki,vc kanııııhu·r haıkkıııda malumı\tı ınücnıt.'· 

1 ilc fı ·nıısı<~en ~dtııhcttt'tı iera VI' mütcaddit 
!isan lıilrn 1 creilı edilir. 

Bu imtihan talıı·iı·i olııp 'Büyü'k Millet 1\It•(l

lisi Rt'isi 1 arn fından teıısip o1uııac;ık 'bir reis 
vekili ''ehir idare memuru ile Kütüpane Enc.ü 
m ııi ı·risind('tl teşckkiil ede<"ek heyet tarafın. 

dn.ıı icra ' 'C inıtllııııun ym•m ve ımreti icı·ası Ka
t itıi Uınıuııi vnsı4 n~iylr illiıı olıımır. 

Dördüncü madde - Müdür muavini fran
ı<ızcadaiı tıoreiime~·c muktedir nıokiıtihi .aliye 
vc:vn lise nıt.'ztııılaı·ı aı'llsındaıı Kütiipıın!' Eni'li
ml'ni tıarafrndaıı ,vapılıı.cal;: imtihan ilc bilmü
!<ııhnka tfı ,viıı ve nıü1eaadit lison bilen tercih 
ol n nur. 

İKİNet F ASIL 

Ki/fiipıınc ve:ıaifi 

B&§inci madde - Kütüpııne veznifi berveçhi 

frtidi ı· : 

1. l<ır.vHCiat, tl't'tip ve teftiş: 

Ht•şinl'i fa,ıldu be~· ıtn olı:ınaıı mnıle tcvfikaıı 

rııt.'Vcnt ~S<J ıin ınevrnd<', he~:ai 1·e tMnifi lkııyn

dnt ''~' 'fihri.<ıtlerinin ~-aprlııııısı, numarıılanaeak 

,.,. 1 ike't '' ıızı ' 'C fi~aı·ın filn·iste nazaran tasni
ri n • u~'lllii ıtli.ittclıazc \'C(:hile lıususi nıııhnlleri

'll' ''az ve fpı·tilıi nı ııııııı~ ·yen zDnı'llnlard,ıı kü
t ii pııııcıı in 1.1' ft if;li. 

:!. lhwııi rruıanıcliit: 
T .. •tt>hlıii~tı te.~rii,vr için ist ııilon kaıuuı, ııi

zanıııaııı • n· huıılııı·ın ?.e,vil v(' tadiHitı ve miitc
ferı-i csnsııtı ilnü~·c ve kııvaniııi ınüınasilei oone
bi.ve.ı'i ,.,(' fıı;ar .-e l'esıtikı sa.iroyi cem ve ilııa.r 

ve Tüı'kiyc kaııunlııl!lnın kiitü.paneye nıalısııs 

f~hris1 i umumisini tnnzim ve ttle~deva1n kaııuıı

laı·rıı t.ebeddülat ve ilfıvat ve müzıı:kerawm t.n
kip. 

3. Muameliitı knlcmJyc: 
Kiitiiparı!.'ye alman re<>rlerin ?Ryil ve mobn· 

dini ve yeni ~ıkan C'l<'ı·leri tn'kip ile alrnma~ı lil
zmııı:clı~ıılrri V"C tC<'di1 olunncak aboneleri Kütü
pane Jtlııılüm rrin aı·z -ve Eneümen tarafından 

ledtıriki 'tıYkn rı-tir eôcıılcr ile 'kütiipaneye ait, 
Nıwiinıenin diğ~r ınııknrreı-atr lıo-kkmda ica·be· 
cl n murnnele~·i ifıı ·ve inta~ 've ikütiipaııeııin ınıl· 

hı~hot•at ve lnn,"ffdotı kalemiye ~·e daktfloğı·afisi
ııi 'Ve kil iiJ)IIne iııtatisti'klcrini iera "'ll'C kitapçı

lada olan besabah ka.vı:t -ve tl'diye edileetik me-
1)a liği'n l\UII'IlH!lcı ini ih?.ar v heyeti idareyo aı-z 
Ye l'n~i\nıcnlcı·d n oluıon ~..erle!'in indi'Sini t~

min . 
.ı . Vesaik ve ncşl'iyı~ıı teşriiyenin c-em v 

nı ü1ıadelcsi : 
Düyü'k 'J\TiJlct ~[Ct'iisiııc ait zabrt <•rdtleleri, 

eııhahı mncibl' mıızlıatıılarr ve kanun lilyihıılarr 
,.e nıüfredo.t büt~.cleri ve srıire ile Hiikiimet.in 
ıı •ş ı·ira1ı rt>ı<mi~·cslni vc ı;ta.ı:ctel ri N't\1 ve k•)llak
siroıılarına ilave ve (I('JWiıi Pa rrRnıcııtolnriyl.• 
Biiyük Millet 1\Ieclisiııin n('Şri~·nıınr müb:ıdclı> ve 
mevcıı1 ,•r.saikrn 'knyııdntıııı tanzim ve nmhnfaza. 

Altıncı madde - Müdür, maddci sıılifede 
nıezkiir vczaifin hc~·cti ıımtımiycsiylr mükel-
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leftir. Mua,•in işbu vazifede müdüre muavenet 
ve talimııtname veçhlle knyudat ve Asan tertip 
ve tanzim ve müdür tarafından irae olunacak 
sair hidemntı ifa ile muvazznftır. 

Miistahzır; ktitüphnnenin hidematı dahiliyesi
ni ve mevcut kitap ve ~airerun ve alat ve leva
:r.Tnıınr tatbir ve mnlıafnznsrnı ve gazete ve resa
ldeı·in ihzarnıı ve kütüphaney-i açıp kapamak gi
bi sair hidenıntı ifa eyler. 

Kii.tüpbanede müstnhzırdan başka lüzunıu ka
dar haderne vardır. Bunlar kütüphane açık iken 
''C müdürlin mali\mat ve müsaadesi olmadan 
kütüphane lınrieinde Meclisinditer bir hizmetiy
le t,nvılif edilemer.ler. 

Yedinci madde - Büyük Millet Meclisinin 
tn hı ve tevzi olunan evrak ve vesaikmdan beşer 
niishıısı ve Mecli~ narnma olarak K!tı'bi Uron
nıilik mnkıımına vııya Evrak Kalemine gelen 
. air vt>saik ve iisıırdan ikişer niishası daima mii
talii.ayn anolnnmnk ve ihtiyat koleksiyonJannıı 
ilı1ve Pclilmek i.izı>re Ktttibi Umum.t tarafmda kii
tüpaneye gönderilir. 

Kütiipaue müdürü her sene, kiitüpane ko
lek iyonu yapılan ve Meclis rumamesine dahil 
olarak tevzi edilen matbaaların muntazam fih
ristini yaparak kiitpane fihristine zeylen ilave 
eder. 

Sekiı:inci medde - Kiitüpane müdürü ecue
hi paı-lii.mentolara mübadeleten gönderilecek 
Riiyiik Millet Meclisi neşl'iyatmm cins, miktar 
ve mahalli irR:ılini bidayeten KAtibi Umumt ile 
tesbit ,.ll bunları matbaadan alarak muhtaımn
lchleriM irRal eder, bu baptaki muhaberat dos-
yası kütüpancye aittir. ' 

Ecnebi parliimentolanna gönderilecek işbu 
vesaikrn pera kondeleri rapt ve tecHt ve sername
leri fransızcaya tercüme ve üzerlerine tahrir 
olunur. 

Dokıuuncu madde - Bilmukabele Büyük 
Minı>t J\feclisine ıı:elccek veaaikı eenebiye kfi.tii
pıın!'yc tPslim ve kütüpanede her memlekete 
mahsus olanlıın ayrı deftere kaydedildikten son
ra ayrıca tanzim en ileri' k fihristi . de kütfi.pane 
fihristinin YI'Sııikı eent>biye kııımmıt il!lveten ta
hcdilir. Rn veRilikten biri encümenler tarsimdan 
hasbl'1lüzum tereüme cttirilmek istenilirse Kati
ı,i umumilikçe icra ettirilir. 

Onuncu madde - Kiitiipane miidfi.rü Kfi.tii-

pane Encümeninde müzakere edilecek mevaddı 
ihzar ve k+tabet vazifesini ifa eder. 

On lbirinic madde - Her i~tima senesi hida
yetinde kütüpan(' müdürü kütüpanedeki asarı 

1 ireı· biı·er teftiş eder, zayi olanlan ve sureti 
ziyıır Kiitüphane Encümenine arz ve encümen 
knraı·iyle znyi nüı~halar yeniden iştira ve ziyan 
~~bop olaıılaı·clan hcdelleri tahsil olunur. 

ttÇUNOtt FASIL 

Kitapla,nn .~ıırcti iştira tiC tcsellümii 

On iıkinci madde - Kütüpane Encümeni ka
rarı olmndan kütüpııneye mnhmıR eser celp ve 
iştirası memnudur. 

Eneümenec alınma.<n takarrür eden asarm 
nlel1ls11l koı·an tanzim oltınur. Btı karar alma
cak şeylerin müfrNintmı ve mnlfun ise fiyntt da 
muhtı>vi olur. Ancak hundıın sonra Kiltüpane 
müdürü bu kitapları sipariş erler ve bedelleri
nin tesviye olunmsııma müsaade i ı: in heyeti ida 
rcye müracaat ve lıa)';den n ln<'ağı iştira senet
lerini VI'YB faturalarını lcf vı> kitaplarm kütü
paneye teslim olnndutJınn şerh ve imza ederek 
muhasebeye ita eder. 

Bu suretle bedeli mukannen hemen tesviye 
veya irsal olunur. Eğer berYe<:hi peşin pnrıt ir
sal ve tediyeı~i iktiza ede~e bu bapta heyl'ti 
idllre Muhn~t>he Müdürünün mnvnfnkatiyl& meh
lntJ mezkllnı vezneden nhiz ve ıı:öndprildikt.ı>n 
sonra bnnkndan veya postaneden alacağı mak
buzu mııhasebeye vererek mıwnkkat senedini 
istirdat eder. !ştirn olunan veya. hediyeten ıre 
len eserler veya listı>si eneüm n reisine ira c 
olunur. 

On üçüncü madde - Kütüpaneye ırelen her 
eser kırk seki:ıı saat zarfmda kayda ve fihriste 
ge irilir. Çok miktarda birden gelen kitap vt> 
vesaikm kırk sekiz saat zarfında tasııif Ye 
kaydma başlanması lazımdır. 

DÖRDttNOtt P ASIL 

ilfın-cıddı mıilt/c.m1(,(J. 

On dördüncü madde - Büyük M.itlet 
l'tfeclisi Kütüpanesi enamr r smiyci tatiliyedt>n 
maada her gün sabahları dokuz buçuktan ak
şam beşe kadar ve Meclis devam ediyorsa eelse
nin bitamma kadar açıktır. Meclis münakit 
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iken Kütüpane Eııeüınenince veya Heyeti · İda.
ı·ece takarrii.r ederse c.uma. günleri de kütüp
rıe küşat ohmur. Bu takdirde kütiipane me
murin ve miistalıdemini müna.vebett>n gelirler. 
Tatil esnasında Meclis memurlannın devaıru 

lıaldonda. ittihaz Pdilen usul kütiipane memurini 
haklanda da Cllridir. 

On beşinci ııuı.dde- Aı;rk bulunduğu zanum
l:ı.rda kütüpan~>~·e mebuslardu.n miiada.smın gir
nıesi m(•mmıdur. Katibi unnrmi her ?.aman 1·r 
• \LeeJis memurları vıızifeten girerler. 

On altıncı madde - Uenııup olduğu vı:killııi 

veya. <.Uıireleri tarafından resmen müracaat üze
rine J [eyeti lda.roclcıı tııJıl'iri müsaade ıılınak şar
liylc zev:ıtı saire ilahi kırııat saloiıuuda. mütalaa 
cdebiUrlt>r. Lakin bu müsaadenin itası mütalaa 
ııdilecck iisııı· ve vosaikın Meclis kiitüpanesinden 
mitada dijler kütüpanelcrdc bnluıımamasma mü
tcvakkütır. 

On. yedinci mıı.dde - Kmuı t salorııındıı k it ıı p 
;steyen ıcnıt kitıııı taldıinr nıah · ıı,. pıı.~-u~a~·a 

kituhm rıımtı7 vı · ıınmar:ı-<mı vı· ünvaıuııı Y ' 

:ı.iı·iııc kendi isıııini yawrak m nmru ııııılısu~uııa 

'<'eril'. Bu pıı~nla istenilen kitabın yuriu~ vııw

hrmırıık kitap dolaptan çıkarılır. ı ~t. ııilcn lıu 
ı-s<>r i~in :ryrı pusuln yazıln·. Kitııp i:rd!'ıtindo 

rusula dır snhihin~ Yerilir. 

On sekizinci madde - 1\iebusan kütüpaue 
i~iıı ıııiilmyaıısmı aı·zu cttikluri ilsanıı isimlerini 
kıraat salonunda mc,~tu deftere kayıt v.a ziriı1i 

imza drrll'r. KütüpanE' Eneiimeninin ilk içti
maııtdıı tahsisatı m<>v('urle nnzarı dikkate alınnı-ak 
lın haptır hir· knmr i ıtihıız v neticesi münhası· 
ı·ıın ınf.'zkftL· dc(tere ,.e tnlcbin zirine tahri:r 
oluııuT'. 

On dokuzuncu m:ıd.de- Kütüpaneye gelen 
eserler iiı·ati miimküne ile tedit ve cilrlin ü:t.ı·

ri ııe 1\IP lis K iii üpıını,~iııt- ait olduğır işaret l't
lirilir. 

Yirminci ma.dde - Knı1at salottutLda t"'lCÜ· 

nwıı loplınunııd w )'tikSt'k t-slc nıiinnkaşa etlil-

mesi ve yemek yenilmesi ve geceleri yatılnıa81 

nıemnudur. 

Yirmi birinci madde - ller intilı.ap devresi 
iptidasıııda kUlüpane fihristi tebedilerek ô.T.a.va 
tevzi ve her enciimcne bir nüshasr ita olunur. 

Yirmi ..ikinci madde - Külüpan memurin 
ve ıniistahdemini yl'di cmaıı~>tlerine nıewlu ve 
kütüpanede mevcut llsar ve levaz:ım ve eşyıı.nm 
muhafazasiyle mükellef ve mesuldürler ve ht'r 
~oyi yerli yeı·iııe koynından miüarukat edemezler . 

Yirmi üçüncü madde - :llüdür, vaıifesiııi 

ifıı ile beraber ınıı.iyetinin do vazifedeki devamı
mı ve kütüpoııe nıe.'l!l.isinin tcnsip ve tıınziminC' 
ve uezafet ve ta.thiratınm trminin dikkat eder. 
1\taiyetinin mucibi tevbib ve müc.a?.at ıı.hvaliııi 

ve \'I!Yanl takdir ve ta.ltif mesaisini nazıı.rı iti
haı'll. alınmak tcmennisiyle Ticyeti !daı-eye ar
zeyler. 

Yirmi dördüncü madde - liüdüı·, hastalık 

nwa .·air mazereti makbulesine biruıen vuzifıısine 
ı-:••l ıniye<•ek olursa Heyeti 1dal'E'ye aı-zı moiıl.mnt 
Pdcı· ve ınRjy(llinc hu gibi ııııız ·ı· tl •ı-den rloluyı. 

ancak ayda üç giiıı iı;in iıi.u vcı-ebilir. Daha. zi
yade içi11 .Heyeti İdarenin mi:isııa.dtJSi lılzınıdır. 
Hillinıüwııde rle\"arn ctroiyenJorin ınaıışından kı.· 
telyenn icra edilmek üzeı-e nı ürlürün Heyeti İtln
r•')'e b<',vanr kcyfiyet etmesi m cbmidir. 

'Yirmi beşinci madde - 1~hu nizııııuıamr· ıı i n 
tuthikına Kütüpanl' Em•üın~ni Ye Hl'ycti fllur 
nez:ıret ve lüzum göriilec k tcdnbiı·i aireyi itti
haı ederler. 

BEŞlNOt FASIL 

nreti tel't1ı, v tP:mif 

Yirmi altıncı madd~ - Büyük :\IilM :IIecl~i 
)iiitüpaııesi içiıı esıı.sen ii<: knyıt tutulur: 

Evvelli, ıuevrude kaydı; 
Saniyen, huıufu h ca teı1ibiyl h)·ıt; 

Hııliscn, ını·n .. n itil.ıut'iyle kıryrt. 

Yirmi yedinci madde - :ll ''rntlr kııydı cl f. 
\nı• lX'rv hi ıir tanı:im olunnr; 
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Süfl : 1 

ı ,5 3 
4 

3,5 3 

1 :t 

İlk sütunda senoi maliye iptidasında (1) 
den başlamak iizere sıra numarası tabrir oluna
cak:tTr. Senenin son ilri rakamiyle sıra numarası 
kitabın mcvrııde nwnnmsınr teŞkil eder ve hem 
kitabın um·an sayfasına, hem de hm·ulu heea 
ıkaydma taJırir edilir. Me ela; kitabın unvaıı 

sayfasında vcyahut kayıtta 125,32 numarası gö
riilür iso meı:kftr ldtıı!b~ 1332 senC!!indo 1kütiipa
neye rumdığı ve 1332 sonesi mevruoo kayduıa 
125 nurnaraya müracaat olunduğrı halde ne su
retle tOOarik olnnduğu ta[siliitı göriileeoği an
laşılır. 

İkinci sütunda kitahm kütiipaneye girdiği 
tarili ya.zrlrr. 

V'çüneii siitunda nıulıtasa.ran müellif, unvan, 
kaçmeı tab, adedi cilt, mahalli ta:bJ, senci -tabı 

ya.zrlır. 

fe ıa : Refik Ah!ll('t, taribi umumi, İstau
bul 1328 '\'eyahut Ata db tarihi oıımani, ikinci 
tab, cilt 2 · 8 fstanbnl 1330. 

Dikkat edilmelidir kj, bir eserin ka~ cilt
ten ibaret olursa olsun, yalnız bir nıevrude nu
ınaro.•ı olur n fakat aynr numara her bir cilde 
yazılır. falıaitli asar ve rMaili mevkı.ıtı- için 
heı· bir tam eildo bir vürnt mrmar:ısı va.zolnnur. 

Dördüncü sütunda eser <kaç ciltteıı ibaret ve 
kaç mücellPt ise iikisinin a.dedi de talırir olunur. 
:MeselA, sekiz cilt ola rak telif olunan bir eser 
dört müoell t ic;inde ise 8/ 4 nreti işaret olunur. 

'Bf'~D<'i sütıındq kitabın müreliM olup olma
dı~ tabrir edilir. Kitap mii.cellrt ise (0) terkim 

3 
.j 

ı ,5 3 
4 

1,5 2 2 3,5 

olurıur. Değil isE', teclit edilineeye luıdar sütun 
boş kalır. 

Altrnrı sütunda e erin sureti ted.ariki yazılrr. 
Mübadele = B. hediye = IT. iştira suretiyle 

yeni ise = Ş. ve mii.glaınd ise = A. 
Yodinei süt nııdıı fiyat n<'Şrin~ ve s kizint'i sii

uııda fiyatı holiğıı yani mnl ol dnğı.ı fiy~t terkim 
olunur. Dolwmııcn si.itnndn kitnhın mazmunn
na göre sııııfn tııhı·ir olıumr. 

Yiıınrl sekizinci madde - Mükerrer t.edi
yattıı bulunmnma k üzere kıymeti tediye olu
nan aSilrın fiyatı ·bııliğa siitnnuna siirhle (S) 
harfi. y.azılrr. 

Yirmi dokuz\mcn madde - Cüz ciiz ne~

roluıınu asarıo hitamına ve resaili ıııevkute
nin bir <'ildinin i tmamrna cleğin nsıJ mevrndıı 

defter~ri haricind tutularak muavin bir kayde 
itlıal ve ciizler ayrı rafa konulur. Bn mna.vin 
kayit bıınüu heca t<'rtibi üzerine diziimiş ve 
klAsör dcrununda ccmt>dilmiş listelerden ibımt 
tir. 

Otnzuncn madde - H r bir kitap mevrudc 
kaydine ithal olunur olnnmaz mevrnde nu
maı·ıı~r U!l\'811 say fa ınn i~aret rdnir. 

Otuıı birinci madde - Runıfu heea terti
lıiyle tutulacak kayit fi~ ii~E'rine usulii iıtiye 

dairesinde tanzim olunur. 

(1) Her bir r '/s X 7 1 / , ııantimetre ehıt-
tlmda ihr.ar olunn~~k <kıırtlardan birine vr ki
fııyet e<tmediği takdirde yukarı köşeyc mütes 1-



sllen sıra numarası vaz ile kafi miktarda kart 
ilAvesiyle eser için bir fiş yapılır. 

(B) Kartın yalnız bir yüzüne yazılır. 
(T) Muhtelif unvanı havi müteaddit eser

lerden müteşekkil mecmuıı.lar ve emsali içiu 
umwnuna mahsus bir esas fiş tanzim olunacağı 
gibi aksam.ı için birer t8.li fiş yapılır. 

(S) Esas fişlerde izahat verileceği gibi tali 
flı}lerde de esas fişlere müracaat işaretiyle mull
Wlsaı·a.n kayıt icra olunur. 

Otuz ikinci. madde - :b'işler berveçhi zir Jol
dıırolıır: 

(a) Birinci satırda miiellifin ismi yazılır. 

1mn mümkün olduğu kadar kamilen tahrir edi
lir. 

(b) Bir eserin müellifleri müuıaddit ise bi
rinci satıra ilk isim ve altmdaki satırda diğerleri 
yazılır. Mcseli Necip Asım ve Mehmet A rifin 
Osmanlı tarihi esas kaıtta birinci satn·da .1.\SLDı 
Neeip ve altmda Arif Mehmet ve tali bir kaı·tta: 

Ari! Mehmet 

(Oama.nlı 'tarihi ; 1331) 
Asım ve Arif Osmanlı tarihine miiı'acaat. 
(c) Müntahabat,. nil.şirin ismiyle kaydolu-

11.111'. 

(d) Unva.n kAm.ilen ta.hrir olunur. 
(a) Müellifin rütbesi, eşldlli ve diğer il.sarı 

varsa bunlaım müellili olduğuna dair ibareler 
tayyolun lll'. 

(e) Kitabın sayıfa adedi ve ebadı nihayethı
de yazılır. Bir eser müteaddit ciltlerden müte
şekkil ise karım nihayetinde tadat edilir ve her 
bir cilt için ayrıca satır ifraz olunur. Ciltlerin 
ayrı ayn unvanları var ise unvanları dahi ayrı 
ayrı gösterilir. 

.\ Şekil :ı 

tk:tiaat 

Vağner (Adolf) 
İ1mi iktisat 5 Cilt Laiprizizoml 1895 

>- ,. OUt 1 Mukaddeme 
Oilt 2 Vergiler 
Oilt 3 Ticaret ve ziraat 
Oilt 4 Sanayi 
Oilt 5 Maliyet 

İki cilt birarada teclit olunduğu halde bald
da gösterildiği veçhile kavis ile irae olunur. 

Bir eserden müteaddit nüshalar olursa yai.n.ız 
bir kart ta.n.zi.m. olunur. Bu nüshalaı'l tabıla.rı 

veyalıut neşirleri muhtelif ise talım adedi, na
şirleri, ismi ve tabm senesi de gösterilir. Şu ka
dar ki, mazınunu nüslıadan nüshaya faı·klı ise, 
yani tadilat icra edilerek yeniden telif olunmuş 
ise her bir nüsha için ayrı bir fiş ta.nıinı olunur. 

(f) Esas kartında mevrude numarası ve mcv
ıuu tertibi üzerine sınıf ve kısım nüfuzu ile nu
marası vazolunur. 

Mevrııde numarası var jse bu numara dalıi ter
kim olunlll'. 

(g) Resaili mevkute, neşriyatı teşriiye, asa
n muhita misillti muayyeu müellifi olmıyan ese
rin hurufu heca tertibi noktai nazarmdan mü
ellifin yerine eserin unvanı geçer. 

(h) Eserin sayıfa adeaiyle ebadı gösterilir. 
Ebadt berveçhi zir terkim olunur: 

.Kitabm ıahrr ledelmesaha anlaşılacağı veçlıi: 
le irtifıu 20 santimetreye kadar olanlar sağir = S, 
ve yirıniden yukarı 30 santimetre kadar va
sat = V, ve 30 dan fazla ola.ıılar kebir = K tea
miye ve bu rumu.z fişte sayrfa adedinden sonra 
kavis içine konullll'. 

(i) Her bir cildin ilk ve son sayrfalarr dam
galann·. Sayfa adedi yüzü mütecaviz ciltlerin 
kuru mührü ile 99 ncu sayfası dAhil danıgala

nır. Atlaslar, haritalar, ve mütefeı•rik resim lev
haların her biri kuru mühür ile damgala.nır. 

Otuz üçüncü madde - Fişler müellü İBTni 
tertibiyle hurufu heca srraıımda kartlara malısus 
göclerde hıfzolunur. 

Otuıı dördüncü madde - Kitapann muhte
vjyatma gore berveçhi zir sınıflar& takııim ve 
lıizasmda bulunan harflerle kaydolunur: 

(1) llihiraı ı 
(2) Tarih H 
(3) Coğrafya O 
( 4) Nqri;yatı teşriiye B 
(5) Hukuku esasiye S 
(6) İktisat A 
(7) . Asan muhita vıı resaili mevkutei 

(8) 
(9) 

(10) 

um tımiye 
Kavanin 
Hsaniyot 
Asan mütenevvia 

u 
K 
JJ 
)ı( 

Otuz beşinci madde - Bunlardan her sı
nıf berveçhi zir kuıuıılara ayrılır ve keulik. 
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harflerle tarii· ohınuı·. olY~h\ıcı ki lıiı·in~i hm·f 
l<ıru t'T ve ikine.i harf kı nu göst rir. 

to.: 

( 1) 

(2) 
(3) 
(4) 

( t ) 

(2) 
(3 ) 
(4) 
(5) 
(fi ) 

( l l 

(2 1 

(3) 
(4) 

(l) 
(2) 

(3 ) 
(4 ) 
t5) 
(6) 

(1 ) 

(2) 
(3 ) 
(41 

(5 ) 

lluWIYAT (A) 

.Asarı nıultitıı ve ı·csai li mev-
kute I. 
Tefsir I. 
Hadis ı. 

Ilmi kl'lilın , hikm~ı. tası:ıvvııf T. 

7'_1Rf1T (T) 

;\sarı muhitn vo rooırili ıncv
kut~ 

Tarihi nmumt 
Tarihi isliiın 

Tarihi Osman! 
Tevıırilı i htt~ıı.~iyo 

'I'ı>ra(•iiınü ahval 

('00-RAFLl (r') 

Alları ınnhitıı YI' rrııııili ın \'
gute 
Seyahat 

H. 
H . 
H. 
H. 
lf. 

c. 
c. 

'oğmf~·ıı.ri siyasi I'C ikt isaıli C. 
At lns ve haı·italııı· C. 

.YE'ŞUIYıl'l'llf'JiJ, Rlll'E (Rj 

Zabıı carideleri R. 
Kanun 11\.yihaları R. 
Eneüın;ın ınaıbatııları R. 
Bütçeler R. 
Mallımatı ihsaiy.e R. 
• eşriyat ı ıııüwnevvin. R. 

HUKUlW ESASIYE ( 

.Asaı·ı mnhitıı. ve resaili mev

kute 
Hukuku iy<ıi nnıuıniye 

lltık1ıkıı csasiyei hususiye 
Hııkuku idru·ei umutniye ve 
lnuusiyo S. 
Hukuku bPynelnıilel ve mu
ahedat 

T 
F 
s 
A 

H 
u 
I 

K 
u 

T 

r: 
]J 

z 
K 
T 
B 
s 
:\I 

'I' 
1' 
ll 

R 

(6) 

( 1) 

(2) 
(3) 
(4 ) 
(5) 
(6 ) 

Siyıısiyııt 

IKTISAT ( A) 

Asıırı muhit.a nı rt•sııili ııın· 

kute 
İçtimııi_vat 
lktisaiyat 
1lıni mali 
Bütçe 
!st~tistik 

s. 

A. 
A. 
A. 
A. 
A. 
A. 

T 
c 
K 
L 
B 
ı:; 

..ı .IR/ .1/ l' 1111'"1 1' ı;; lfli:S.11 U .1//~1 ' /i/''/'FJ/ 
f ' ,ll{lılf ın: . rn 

( 1) 

(2 ) 
(::! ) 
(-1- ) 
(1 ) 

(:? ) 
(3) 
(4) 
(i'\ ) 

(til 

(7 ) 

( ) 

(!l ) 
(10) 
( 111 

.Asaı·ı ınuhita.i umumiy(• !'. 
Rrsaili mevkutei nmumi~·c l '. 
Yev;ınıi gazeteler l' . 
Tn kY im "c sn lnıınwlm· 1 T. 
Asarı ıııuhitıı ,·e rl'sııili ınrv -

kutc K. 
Ka1·nııiıı ,.,, niznınııt K. 
Fıkıh ve şerh i K. 
Frlsdei lıukuki ,n' 1\ . 
'l'»rilıi hukuk K. 
Uukuk ve kamnini 111(\(l~ııi-

ye K 
Haklık l ' c knnıııirıi (·r:t.aiyr K. 
l 'sulü ınulıakematı . hııkttki,,·c 

' 'l' t l'şkili mehnkiıu 1\. 
Cer.a mııhnkl'mc ıısulleri K. 
Hukuk ve kavn.nini tieııret K. 
Knvnııini iktisadiye K. 

LlSANlYAT (L) 

As:ıı-ı muhitıı 1·e rcsnili ınel'-
kutc L. 

(2) Sarf ve na hiv ve man ı dt· L. 

'1' 

R 
n 

u 
.z 
K 
F 
1' 

D 
( ' 

s 
:'ll 
Tl 

1' 

T 

(3) Kamus ve lfıgut r,. K 
(4) Edebiyat r~. D 

.-is. lRT .l!i 1TE.\'El'l'l . l (ll) 

(J ) A.sııı·ı müteııcvvia ::\!. :Jr 
(2 ) :1funu tnbiiyı• :Jr. T 
(3) UlUımı riy.ııziye ::\1. R 
( 1) A kt>ı::t ilimlN· :\f. A 
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Şekil : 2 

s, B S~ourru 

::ı. B 606 J25,::ı::ı llütçu 5 nci tıılıı, .Puris, Lilrwı kumpanyası 
sene 1905 - 608 LV) 

::ı. B . 606 (A) ::1~5,3~ Keza ikinci nüsha, altıncı tabı 906 
!::i. Fl 606 (B ) 305,:-ı:-ı K1•zn Üf:üncü niishn, yedinci tabı 909 

Otuz altmcı madde - Mütaaddit nüshaları 
hııvi birer eser mesela Stourmun bütçesinden 
üç nüsha bulunur ise aynı sınıi ve birinci nüs
haya S. B. 125 işareti konulmuş ise ikinci nüs
haya S. B. 521 -.:A-.. ve üçüncü nüsh:ıya S. B. 
cB» konulur. 

Şekit : 2 

Otuz yedinci madde - Evkatı muayyenede 
ııeşrolunau asar ve resaili mevkute evvelil sıra 
numarası ve badehu sınıi ve kısmı mübeyyin 
rnmuz ve sonra eserin birinci cildinden itibaren 
müteselsilen adedler konur. Mesela Meclisi Me
busan zabıt ceridelerinden birinci cildine 15 R. 
Z. - 1 ve ikinci cildinc 15 R. Z. - 2 ve ikinci cil
ıli n bir ikinci nüshnsı var ise 15 R. Z. - .A terkim 
olunur. 

Otuz sekizıinci madde - BeriDinvali maruz 
1i~leı· tasnif olunduktan sonra her bir kısım için 
bir takımı elsinei şarkiye, diğeri elsinei garbiye
)"1' ınıılısus üçer liste tanzim olunur. Listelerin 
33Xl/2 santimetre ebadmda varakalardan teş-

kil ve bir klfuıör derununda lnizolunur. 
IJ istelel'in biri kebir ve ikincisi vasat ve üçün

cüsü sagir hacminde olan asar içindi!:'. 
Listelerin başında birinci satırda şarkiye ve

ya garbiye ve ikinci satırda sınıf ve kıaını biza
sında hacmi yazılır. Liste, arzan dört sütuna 
tııksim olunur. Birinci sütuncia yukarıda aınıi 
ve kısım rumuzu ve bunun altmda müteselsilen 
sıra numarası, ikinci sütunda müellifin ismi, 

· kitabın unvanı, mahal ve tarihi tabı, üçüncü 
sütunda adedi cilt ve dördüncü sütunda mevru-
rl1• ııuınarası yazılıdır. 

.tl 

Şekil: a 
Otuz dokıwıncu madde - Mezldlr listelere 

sıra numarası vazı için kaidei atiyeye riayet o
lunur: 

Elsinci şarkiye ile yazılan kitaplarm hacmi 
kebir ise ı den başlar 99 za kadar devam eder. 
Vasat ise 100 den başlar 249 za kadar devam 
ı>rler ve sagir ise 250 den ba'}lar 499 za kadar 
devıım eder. 

Şe1ı:il : 3 

l<:lııinei garbiyıı 

Kavanin, isarı muhitıı ve 
resaili oıevkute 

K. T. 
643. 

l'ozener Karnusu kavanin 2 100,83 
Berlin ım 

Kir-loncı madde - Bu liateden mütehassıl 
rum uz ve erka.m eserin hüviyetini tiyin ed.er. Me
sela şekilde gösterilen kitabm işareti K. T. 643 
olacaktır. 

Listeleı·in ikmalinde her bir eserin rumuz ve 
erksını ve esere mahsus fişin sa~ haıni§inhe üst 

cihetinde tahrir ve kezalik o eserin unvam sa
yıfasma terkim olunur. 

Kırk birinal madde - Yuvarlak gliae kiji-

dmdau mamlll etiket üzerine 15 nci maddede 

mezkftr rumuz ve erkam yazılarak etikeı kita
bın zahrma ynpıj'tırılır. Hacmi kebir olan ki

taplarm etiketi yukarıda, vıuıat olanlar ortada 
ve sagir olanlar altta ilaak olunur. 

Kırk ikinci madde - Zahri etiketi istiap 
ederniyecek raddede dar olan kitapl&ra etiket 

sağ kabm ı:ahrma karip bir mahallinde yaplfb
rılır. 

' 
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Kırk iiçiinoil madde - Eser ka9 ciltten iba

ret olursa olsun, her bir cildin zahrına aynı 

rnmur. ve numarayı havi etiket yapıştırılır. 

Kırk dördüncü madde - Sınıfları mümkün 
olduğu kadar ayrı ayrı dolaplarda yerleştiril

mek üzere dolaplar ihtiyaca göre tııhiın ve sını
Im ismi dolapların baricine teı'kin olnnur. 

Kırk 'be§inci madde - Kitaplar umumiyetle 
alt taratıardan bilipticlar sağdan sola evvelil ke
birler, bnı:telıu vasatlar ve nihayet sağirleı· di
zilir. 

llcrlıir sınıfın kısımları birbirinden tefrik 
edilir ve yeniden varit olacak kitaplar konula
bilmek üzere aralarındaki hiili yerler bırakılır. 

ıı ±S -

Kırk a.ltmcı madde - Atlaslar, haritalar, bü
yük resimler ve fcvkaliı.de büyük kitaplar ait ol
uuğu sınıfın dolupları altında mevcut gözler 
dernnuııa konulur. 

Kırk yedinci madde - Raflarda evveüi iare 
oltuıan, saniyen ıneOrut olan, salisen 'haemi bii
yüklüğünden 1•cya sair oobaptan dolayı muay
yen olan yerin gayri bir uolapla bulunan, ı·a 

lıiaıı wrileıı k.itapla.rııı yr riu<' kit.ap zııhrr şrk

linde sade beyaz tahtadan imal olunan bir lev
lıa vıız vP üzerine de kitabın etiketi konulur. 

Kırk sekizinci ·madde - Kıraat salonnnda 
ıniitaliıa için kitap talep oluudıığu lıııldr ziı~le 

şekli muhaiTeı· pnsla ita olunacaktır: 

Kitıılı tnlelıine mahsus pusla 

J{ümuz ve 
n nınarıısı 

Müellifin 
iami 

Ki tn bın nıwnuı 

Talibin isıni ve nııılıalli ikameti 
'l'arihi : . . . . . . . . . 

Kırk dokuluncu madde - İstiare için kitap 
talep olunduğu halde şekli muharrer pnsla imza. 
olnnacaktı:r: 

Büyük Millet Meclisi kütüpanesinden 
lstiare olunan kitap senedi 

Rümuz ve numara 
Müellifin ismi : . 
Müddet 
!mza : . . .. 

ı Ad ed 
Tarihi iLa Cilt Unvan 

Ad cd 
cil d 

;\Icşguliyet : 
Mıılıalli ikamet : 
'l'arihi : . . . 

MülAhıızut 

Ellinci madde - laresi arzu olunan kitap 
bulunmadığı veya~hut iade olunduğu halde mad
dei sabıkada beyan olnnnn senet sahihi inızaya. 
iııde edilir. 

Elli birinci madde - !are senedi hıfzından 
evvel idare defterine kaydolıınur. Mezkiir def-
1 er zirdeki şekilde olacaktır : 

-
Tarihi Kıymeti 

inde teol:it Mülahıızat 



-63-
Elli ikinci madde - Teclit için kütfipaneden m~cellide kitap verildiği halde zirde şekli göst&o 

r·iJen miicellet defterine kaydolunur. 

'Sahibi imzanın ismi ve Eserin .Adet Tarihi 
mahalli ikameti unvanı eilt No. iade 

Unvan sütununda kitabın zahrında basılacak ibare yazılacaktır. 
Kıymeti teclit müccıllidin hesabı t esviye olunnuktan sonra knydedilıt. 

Tarihi Müddeti 
i are i are 

Elli üçüncü madde -.Aynı şekilde tanzim olnı ıar·ak ı ı usla nıiiecıllü taı·a fından imza olunarak 
hıfzedilir. 



. B. Heyeti Umum·iyenin mesai hl:ll8sasr 

1. Heyeti Umumiyenin açılması 

Yedinci Devrenin Birinci t çtimar 1 . XI . 
1943 Pazartesi günü saa.t 14,40 da Reisicum
hur İsmet İnönü 'nün şiddetli. ve sUr ekli al .• 

lı:ışlar a.raamda. §ereflendirdikleri Ba.şka.nlık 

kürsüsünde ira.t buyurdukla.ıı: a.şağıdaki nu
tukla~ : 

Büyük Millet Meclisinnin Sayın .Azas.ı ı 

Yedinci !ntihap Devresinin birinci .rılııu u..,;ı 
yorunı. Siz arkadaşlaruru sevgiloırle selamJa rı m. 
(.Alk:ışlar) . Milletin ehemmiyetli nı e ·elelerini 
halletmeıtte Büyük Meclisin gösterdiği mnvııffıı

kiyetler, hor toplandığnnız yıla özel bir luyııı ·t 
verıxıiştir. Bu senede ümitlerimiz km·etli ola
rak hevesle ve azimle çalışnuı.ğa bıışlıyoru z. 

Arkadaşlar! 

Geçen sene zor şaı.Uar ve nı~Jclcr i l;i ııJeu 

geçtik. Cihan Harbinin siyasi vo ikti adi tesir
leri, 1\lilletimizin yıışa.yı.şı üzerinde de geniş in
tizamsızlıklar yaptı. Millet hayatmdan düzeni vo 
türlü tehlikelere karşı gücü ve kudreti koruyn
bilmek için eheııımiyetli tedbirler almağn mec
bur oldunuz. Cumhuriyet Hükümetinin i tihsali 
arttırmak ve cihanm ve 'Memleketin yeni şartla

rına göre iktisadi çareler bulmak için sarfettiği 
gayrete, yakından yardım ettiniz. Bütün. bu ta
lı:şmaların neticesi, bulisa olarak, müsbet sayı
lır. Eski güçlükler henüz tamamiyle diizelmcmiş 
ve yenileri meydana çıkmış olmakla bcmber Mil
letin yaşayı.~da ve geçiminde getcn sent•den 
daha iyi bir haldeyiz. MR.nevi huzurumuz ve 
sükftnetimiz, daha açık ve bellidir. Bu vnziy t ui(
raştığııruz meseleler itin isnbetli tedbirler alnıak
ta bize kolaylık verebilir. Birçok ıkmtıla.ronrzm 

en ilerisinde olarak göze batanlan, aybklılamı 
ve dar golirillerin geçimdc çektikleri zorluk ve 
bazı zayıf karckterli memula.rda b.L~lunan iloi{
ru yoldan ııııpma istidadıdır. Buııla.r, Büyiik ci
han felAketinin meydana getirdi~ hastalık hal-

!eridir. Halk Hükümetleri onlarla uğrll{lmak iı:in 
bir iki tcdbirle değil, birleşik birçok tedbirler ile 
c;alı!;IJDağa mecburdurlar. İdarede doğru yoldım 
sa.pmağa karşı en keskin ve tesirli silah, biiyiik 
salii.hlyet sa.hiplerinin şuurlu ve temiz kalması
dır. (Alkışlar). Bu silah mevcut oldukça küçük 
fenalıklar daima suç olarak kalır ve suçlar mut
laka ortadan kaldınlıncıya kadar takip olunur. 
(Bravo sesleri). Cumhuriyet idaresi, ana vasıfla
nru korudukc;.a, ortaya ı;ıkacak içtimai ve idari 
hastalıkları tedavi etmek gü~ olnuyncağr kanaa- . 
ti11deyim. Şu noktayi memnunlukla. :r.ikrcdcbili
rim ki , her çeşit istıraplarımız en çok bir kaç bii
yük merkezde kendini hissettiriyor. Memleketin 
büyiik kütlesi, 'daha clvcri~li gc~iın şartl an i~iıı
dedir; bünyeşi de cihan bulıranınm lıastalrklıırı
na karşr daha kuvctli bir haldedi r. IIepimiz, 
memleketin meselelerini yakından tanıyrp öğ
renmek için çok gayret sarfcdiyornz. Umunıi ' ' a
ziyct için söylediklerimiz yakınJan görüşleri nı i

zin neticesi olduğunu takdir buyuracak.~mız. 

Değerli Millet V ekiileri! 
Devlet ve MiUet işleri, pek çok alanlarda rl

delrini muhafaza etmekten ileri bir şekilde, art
ma ve yeni şeyler yapma şeklinde yüriimüştür. 

İcra Vekillerinden tafsiliith bilgiler aldığmız zıı

man memnun olacağınız pek 1:ok ilerlemeler bıı

lııcağıruzı umuyoruın. 

1ktisnt Vekületinin i.~IPtmelerinde veriıuJer, 

t~rakki kaydediyor. Bazı yeni tcııislcr de yapıl

mıştır. Kömürde hi&cıolunur bir iyilik vımlrr. tk
tisat Vckilliğinin gı>rek kendi işletmclerincle, ge
rekse memleketin bütün iı:ı hayalıniln ·o<;y:ıl tecl
birlerl ilgilonmesi iyi neticeler vermektedir. 
Soııyal tedbirlerin, durmııynn bir ilcrlPme ile 1-'(e

nişll.'mesi csıı.qJr hedefimizdir. 

Zirnat Vekilliğinin çalışınalandıı c;ok ümit 
vericidir. tstih.sal için alman teclbirler genişletil
miştir. Memleketin tcşkiliitında teknik zirant m~
murlarr, halk ile aınc.U ola.rıık iş birliği yııpmajlıı 
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başlauuşlardır. Şimdi ü~ vilil.yette tecrübe elli- ' 

~ 
ğimiz bu usıılü süratle genişlet.eeeğiı:. Ornınn 

muhafazası ve işletınesinde uzun <'nelerdenb~ı-i 

geçirdiğimiz sıkıntılardan soura ınnhsttl alnıa 

devrine giriyoruz. Muhafaza altına almau oı·
manlar göze <;.arpaeak bir canlılık gösterınıoğu 

başladılar. İşletmelerimiz kendilerini his.~etth·ı• 
eek kadar I)O~ahyor. 1\femJeketin oı·mnnlarım 

kurtarmak yolunda Cumhuriyetin koyduğu te
mel prensipleri anlatahilrnek için uzun S<'ncleı· 

zahmet çelrlik. Birkaç sene içinde, fcıın1 tedlıi r
ler tekemmül edince, asırlan~ çek-tiğimiz orman 
fel8.ketlerinin ne beyhuoe ~ekilmiş olduğu apru;rk 
meydana <ırkacaJ..-trr. Ziraatta teknik öğrotim i~in 

:ıldığmıız trdhirlcı· de durmadan genişliye-cı-k

tir. 
Münakalc Vekaleti iı;;lerini tertipiemek runı

huriyet IIükümetiıün h~n en nazik bir konu
ımdnr. Dmniryollarmırz, takdire değer ga~Tct

lcr göstermektedir. Deniz iııteri daha iyi tertiplr.n 
me yolnndadrr. Bütün iktisac1i v!' askeri, meselc
lerin intizam temeli. münakale işlt>rinc i!nynııdığr 
göz önünd!' tutnlmalrdır. Cihan harbindP.J1 e,-_ 
volkinden daha ~ok verimler almdığı halde nıii 

nakalede ~ektiğimiz sıkmtılar, ihtiya~lann p<'k 
ziyade artmasındandrr. Münakale işlerinde du
ha ileri gül} elde etmek için ııta~ağrmız bütiin 
tedbirler yerinde olaeaktir. 

Nafıadaki ı;alrşmalamnız hi<; durıııamı~tır . 

Esaslr işlerimiz, az süratle de olsa ileriliyor. YP
ni işlere ve yeni konulara teşebbüs ediyoı'U2' . Rıı 

sene depremler yüzünden yrlnlan yPrll'rimize Nn 
fıanm yardrm tarzı ve vasrtıısı daha. muvaffak
tır. Yer sarsmtrsı çok sayılan bir memleketin, 
bu yüzden g'('lteek her zamanki kazalııra kııw 

hazrrlrklı buJıınmaktaki fayda:vr deneyerek anl~
:vornz. Elcktriklenme işleriıniz de yeni te~ebbiis
lere girişmeyi ve demiryolu yapısında ~ok zama
na ihtiyııı; ıı:östel'iln ~ işlere başlamayı arzu 
ediyoruz. Birden ı:ok masrafa Hizum göst('rme
yen bu işl<>r, e;elecelr i<:in bize ~ok ır,aman kru:ıın
ilrracaktır. 

Tica"ret Vekilli~n işl(lri, en zor işlerimiz 
arasındadır. Memleket iı;jnde ve memleket or~m
da ticaret, bildifinı,iz umnmf kaidelerden Ayrıl
mıştır. .Ola~anıistü ve srk de~şil' şartlar il'hıdP 
~P.n. tiearet. faaliyeti üzerindı• Hükümet, vnzi 
feııini yapıntık iQin çok gayret sarfe-liyor. 'Bü
yı1k m üste lı lik kütlel<'re ilıtiyaçlıırr olan gr d n mad
delerini temin etmek SUI'Ctiyle piya..«adald ha..ıtıyı 

hafiflebneye, krt ve eben:uıı.iyetli mad<lel ıi en 
faydalı isti.h!Ak alanlarına. dağıtmaya ça.J..ışıyor. 

Fiyat mnraluı.be sistemini iyileştirerek bwıu pra
tik ve faydalı hale getirmek istiyor. Hnnla.r Hi\
kümetin başlıca ça.J..ışma konularıdır. Vatanda.,_ 
la.rı en çok kızdıran şey, ticarette insafsızların 

fiyat morakabesine karşı meydan okuınala.ndrr. 

Hükümet, bu gibilerle yorulmaz bir surette uğ
raşmakta devam edecektir. Amausız tedbirler ge
rekli olursa bunda da tereddüt edilmiyecektir. 
(Bravo ııeslcri). Bu gibi hallerin vataııdak i ıarar

ları maddi olduğundan ziyade ruhi ve nıanevidir. 
Onun için eht."\Unİyetleri ve tesirleri de daha 
genişletir ler. 

:hfillet Vekilleri; 

Bu geçen senemiz, n\aarifin her alanmdA ~ 
her dalında yeni çalışmalarla. doludur. Ka
bul boyurduğunuz büyük programlar, gayret ve 
aşk ile tatbik ediliyor. Yurdun her köşesinde 
öğretimin her türlüsünü yakından görmiye ça,. 
lışryoruz. Eksiklerimiz pek ~.oktur. Ancak Bü
yük Meclis emin ve müsterih olabiliı· ki, maarif 
mensuplanmrzm kabiliyet. ve gayretleri çok ümit 

vericid.ir. Farkına varrla.n hiç bir kusurda ısı·ar 
edilmiyor. Daima. düzeltme ve iyil~tiı·ıoo fikt-i 
esas tutulmuştur. Büyük Meclis, halimize göre, 
göze aldığı büyük fedakArlıklarm meyvelerini 
;vakın senelerde toplıyacaktrr. Her öğretim 

için ayrı tafsilil.t aldığmuz vakit ı;ok ıuemnuıı 

olacağınm tahmin ediyorum. Büyük Meeliıı 
iftiharla düşünebilir ki, bu memleket en geni5 
hudutlarmda iken maarife sarfedilen parannı, 
hil} olmazsa dört nıislini bugün h.ı.rcaruaktaımuz. 
Yeni devrin, Cumhuriyet devrinin Türk mil
letinin ilerleme ve yüksclme devri oldu,ğııua bun
<lan daha maddi bir delil göstermek gü<;tiir. 

Arkadaşlar: 

Milli Müdafaa meselesi Cumhuriyet. Hiikü.ıııe
tinin r;e Büyük lleelisin ana meselesi olmak
ta devam ediyor. Ordııınuzwı talim ve terbiye
sini büyük dikkatiınizle takip ediyoıuz. 01'du
muzu yeni silll.hlar ve vasrtalarlıı cilıaılıııuolt 
için her iınkllndan istifade ııdiyoııız. Cntıı lıuri

yct ordularını, m!nen ve maddeten yüce vn, 
zi!elerlııin chli olan bir yükseldikt-e tntıuıık me
s~lesi, başlıca düşünr.cnıizdir. (Bravo ~ori), 
(Şiddetli ıılkışlar) . ıınıhııl'i~ ct oı·Julııruuıı nı

tana kalll vazilelerini şerefle ifa edeceklerinden 
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'e.ınhı ~ t~ı:a.v9 fElS!eı;i), (Ş~d4ctl} al
~). 

Arkadaşlar: 

Cumhuriyet maliy~, kolay tMayvur o_lnna.
eak a,ğır vazifelerini kudretle ifa etmektc devam 
e~r. Memleket müdafoasınm truıkm ihti~·oç
lapm temin etpıiye çalışırken alt iiRt olmuş 

iktisadi !lllrtların tesirlerini karşılamak Ha
zine için zor oldu. Memleket ve milletin iler
lemesine esas olan roMraflan göze almak seh<>hi 
ise, maliyemizi gerçekten büyük sayıl;wuk 

vaZifeler karşısında bırakıyor. Milletimiz, bu 
vaziyeti iftihar edeceğimiz bir anlayışla kavl·a
mıştır. Biiyük Meelisin iııtediği yeni vergileri, 
milletimiz yürekten ödemeğe çş.J,wıyor. "Süyük 
d.!vayır i~Jpden scl~etlc <ııJmıanm b('dı>Ji , kan 
fı-dakiıı·lrğr kndaı· ihı vPı1(i tııhnnıınüliidür. ih 
~eti için kam ile ye vergisi i1,e sıkıntzyy 
göze .~]mı:van 1\lilMle.r, d~ bo:v_ıındnrn
ğu altmda .daha çok kan ve daha ı:ok mal ka:Vbıın 
yM;lenmiye mecbur olmn.şlardrr. (Do~ SC'S

~ri) . 11rlııci cgıan harbi eımasında, HazVıe 
ilıti:ırıı.ıılarınt )t~ndi kaynaklarmdan ve bn inti
zam i<ıind<' kapaya:biJnic.~i. Türk milletinin dıı

i .ına öviinCI'eği bir hıışarr olıı.rak 1\DJlaeaktır. 

ffümriik ve inhisarlar işl erimiz iyilik yohında 
vr ilerlı>mc lıalindedirler. Hudutlardaki gümrük 
ka~nk~ılarlndıuı IBtn-ahmııv. nrtıyor. Keskin ted
birler almak icabı.ıde<'~klir. fnhi~arlarrn geliri 
ve memleket piyasalarınil tesirleri ve inhisar
ln.rııı 'kendi alanlarında memle'ketc faydalı bir 
~Jtdiistri kurmaları ümit veri i yoll~ırdııdırlar. 

t\clı.ad~l(lrım: 
Jşte lı~Jı~a iıAe:rinin iyi v~ l'ksik tııraflarıuı 

ıl~att~nn nıemJ ~etinıizin i~ ·i:yasetini hiir.ri
yet, nizal)ı ve a1l~lct i~iqde hu15sa etmt>kten 
ze\•k dnyuyorum. (Bravo ı;eslc.-ri). SıJıhııt ~e 

tçtimai Mnavcnt>t Vekiliiğitniz bn scn.e salgnı 
lıaştalrklnra MI steJJi' uf{raşıpa iı.:~ııt' girCIL 
imd~·e katj;u: ı;reçlrdiğinıiı. bir kaç Bllitlında, .tak

d4inir.~ liıyık ~.oticdcre >artlık. Önüınü~ 1cJ. ih
timaller için uyanık Ye hu.ır bulu.nqpıyı, Jl"Ülletçe 
ve Hü'kümet~ teııı.in dmek llmn (!lacaktır . Bü-
ük Afillet M~c+.ii>illl', Adijye e~:ıımu için bazı 

teldirler -$Umıl.$çaktır. Tenı~riı lt'şkilatımızı:n kı.ıy

v~tlen~rilmesi pu cümledcndir .• \dUyede, gcmş 
bir bilim l'dPhiyntrnın kmnlmasıııdan ve hüküm 
giyenierin çalışma yerlerinde rıılıları iyileştirll

m :yf> ujraşıl.J!la.sındıı.n ı;ok ü.mitl.en.iyoruz. 

.Sıı..v.m llLillet Y ı;killeri! 
I,Iarici ı;iyasotimi74c 1935 buhr;anındanhe.ri 

tnttı1ğnmuz yol, bizi , ikinci düııya barbiuhı be
şinci senesine ulaştırdr. thkümüz, ınillotlerin h,üT
riyeti ve iRtikliiJi esasına dl\yanan biT '(llOOe.ni;ye
t.in temollPrini snğlaml~~tırm:ılrtır. (Bl'avo flCS· 

leri, aıkışlııı·) . Faııliyrtimiz, onu yıknıağıı. matuf 
hli tii,n a,,_vı-etl<'re k~ <likilmek olmı~t11r. (Bl'll
vo ~ni) . Harhi ~ulemrk i<:jn en cesur hare
ketl eri' ter~ddiitsiiı ıı trlmı~ olnn :memloketimiz, 
nıillrtlerin esir s:oviyı-sinr diiımıomesi için de tE~h
likt•li mmsınlardıı nırtin hir dıırnm nlmaktan <ıe

ı-;nmcili . <Bravıı rıılrri. ııllm.ılar) . Bn~kü dün
ya hnhranı, talıınin ettiğimiz ırihi. ırit.ır\d<' yıkı

cı, yakrcı bir Ş!\1-i l nhııalcta.dır. Göz :ı.~ rp kapa
'ınraya kaıl n r 'h'~r·ıı kısa r.ıımanl ıı rdıı . harııl,ıe 

halin<' rlen şelıirlt'Tin :vıkmtılar ı nlt.ına yalnız 

mrde.ıı i:ret iıı lıUyiik e.~rrlrri ıle~i), doğrudan iloğ

rnya krnılisi göm iil ü~'lll". 'T':ılı ııkl;üm zihniyetinin 
'(('hap olıluğıı h1ı arıı.ııııs.rt. ıııü<'nılı•lrnin. milletll'ri 
nı vcııdiyctlerinıl<' te h li~r~-r soktıığn için, t.ahia
ti.vl<' şiddetini nrthı·n ıı s:ı,rıırntısı, insnniyetin da
Ynndı,liı biitün mcsnPtlcri krmirnıt'ktPdir. 

J\ rlred~l n r ! 

Biz dii ııyıının yıırmki t:!'h roııi nıe;vdanıı ~ıknr

lmı . her ıırııı :ı.n düşmcır mııh.)rnın hi-ı; tııhnkkiim 

?.ihn i~·etin in değil , hü,vük 1..-üç.ük hiitün hiir mn: 
lctln ~ı·nı<rndn ~amimi iı;ıh\l"liğin,, ıl:ıyaıı.en hiı· 

nizanun tc!'l'<~Ü~ edeceğinP inanr:vrmız. (Brayo seı>
leı·i) f~iddetli "l"e ~üı·elrli alkışlar). Bıı kArı.ıı a tr

mızdnn , ht'rbsin ümit~iz ol ı1uğu znmftnlııı-d a hi'~' 

~aŞlT)adık. Biz(' vıııı:if('ınizi ;vılmııdnn yııptıran hu 
kanaat olrln. Bundan bö~·lı• ilc tntıırağmıtz yol, 
iillqil)liiz Qlnn ııdru('t nit4'lnınıın '1..-ımılma nın yıı r

rlım ('tmek olal)nlrtrr. (A.lkışlnr) . 

Tijrk milleti ı.avJ~Ş harininde 4lnUJlda. bera
ber döı·t ~Pni'\'!Pnberi frd:ı.kiirhklıır. ı,mrııplıır 

içinde diiny11 bııhranınm tepkil<'rln.i şiddetle biıı
ııetmiştir. Bıı ~akArlıklarıı.. hatt.a lıunlarrn 

dıılı a ~ok lıüyüklcriue. dünyanın hafirmda ('ll 

büyiik bruıkınm tknlknrak insaniyetin P.ınniy!'t 

lınyası içinde ı;eıı i~ ııefesl<'r l1-labilnıeııi 'n~lli
dıı, trreddiHsiiz tıılıammül cdt't'Pğiz. (Bravo ll('S

lcri) ( ller~ lar) . 

.\rkndat~lat : 

Biz, bu riban barbinin aalibi in.saniyet Y 

ıııcdeo.lyt>t o)JnMını isti~·ornz. (Brn"~"O sesleri). 
! Şiddetli ve sürekli alkışlnr). Ona hi:ımet ecle-
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eelderin ayr.ilıklıtrmdıı. değil, tesanüUerinde 
umumi kurtuluş ve saadetin foorini görüyoruz. 
(.Al kışlar) . 

Milletin saygıdeğer V ekiileri: 

Önümüzdeki senenin ci.Q.an bulıranının ke
sin devri olması ihtimali vardır. :M:enılekct 

içindeki sıkıntılar tesirlerini muhafaza etınııkle 

heraber milletlerarası durum da bizim için 
çok ehemmiyetli olacaktu·. lşte Cumhuriyet Hü

kümeti ve Bı.iyük Millet .Meclisi, TÜıllı: ıııille
tinin mukadderatıru bu şartlar içiiıi:le idare et
mek vaziiesindedirler. Büyük Millet Meclisinin 
tedbirlerine ve kaı·ar1arma Türk milletl, bütün 
yüreğinden yardnneı ve dinleyici olacaktır. 

Büyük millete karşı yÜZ akiyle vazife ifa el
m~k hepimizin tek kaygımız ve şcrefimizdir. 

( A1kıŞla.r). 
Türk milleti, iıı.sanca düşüneeleri ve pren· 

sipleı·iyle büyük bir mi.nevi varlrktır. Türk 
rnilleti, kendi içinde bir ve beraber olar81k: Bü
yük Millet Meclisinin etrafında toplanın.ı.ş bü
y~ik bir kudı•etıir. (1\lkışlar). Vatanı imar et
meyi, ccmiycti ilerletmeyi, insanlığa hizmet 
etmeyi, lıür ve müstakil millet)er ai!Wıiin 
faydalı bir azası olmiıyı düşünen' ve engin' fe
dakiirlıldara kaMr verebilen kahi-aman ve ça
lışkan Türk milletinin şeref ve itiban, ge1e
eek ihti.ııiallor içinde daha ziyade yükselecelrlir. 
(Uı·avo ·esl<'ri ), ( ~i<ld<>tli 1'!' sür~kli allnşlnr) ». 

2. Heyeti Umumiyellin akdettiği inikat ve c~İselerin sayı ve taribi ile ne kadar 
devam ettiğini gösterir cetvel 

Yedinci Devrenin Birinci l~maındıı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umu
miyesi 1 Sonteşrin 1943 ten 4 llktepin 1944 
tarihine kad'a.r bir sene zarfında. (99) i.ııikıı.tta 
(105) celse a.ktetm.i.ştir. Bu müdaet içinde (2) 
ay (6) giin tatil ya.pılınııttır. 

Celseler kıi.nıil.en ~ı.ktır, bu içtimadiı. 

gizli celse aktolunm.a.~. 

inikat Celııe eelsenin cinsi 

ı 1 Ac:ık 

2 2 lt 

3 ı » 
4 l > 
fı ı » 
6 1 » 
7 1 » 
8 ı » 
9 > 

lO ı » 
ll ı > 

A..şa.ğıda.ki cetveli:iı tetkilıindeıi a.nla.şıla
ca.ğı iizere, Heyeti Umumiye cema.n (1«} 
saa.t ( 49) dAkika. içtima. halinde bulunnıu,.tur. 

Ne kadar devam ettiii 
'l'a.rihi Günü Saat Dakika 

ı. Xl. 10,!3 Pazartesi ı 42 
Xl . 1043 Pazartesi 1 10 

12 . XI . 1043 Cuma o 5 
15. Xl . 1943 Pazartesi o 6 
22. XI. l!l~ Pazartesi o 16 
24 . Xl . 1!!43 Çıır(l&mba o (j 

20. XI . 1043 Puartesi o 35 
3 . xıı . 1943 Duma o ı o 
6 . XII . 1943 Pıızarte i o 55 

13 . XII, 1943 Pazartesi o 30 
17 . XII . J943 Cuma o 25 - ..ı 
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tnilrııt 
Ne kadar devam cttifj 

Celso Celsenin clıısi Tarihi Günü Saat Dakika 

12 ] » 20 . XII . 1943 Pazartesi 2 00 
J3 l » 22 . xıı . ıo,.l:.ı Çaı-şııııha o :)J 

H 1 :. 24 . XII . J 94-3 Cuma u 20 
15 ı > 27 . XII . J 943 Pazartesi o :.ll) 

16 1 » 3. I . 1044 Pnzarte~i o 85 
17 1 » i.i. l . J94,J. Çarşamba 1 30 
18 j ,. 10. I . 1944 Pazartesi o 20 
19 ı Açık ı4. I . 1944 Cuma 3 26 
20 ı ,. ı7 . I . 1944 Pazartesi o 25 
2ı ı ,. ı9. I . 1944 Çarşamba ı 50 
22 ı ::t 2ı. I . 1944 Cuma o 44 
23 ı ::t 24. I . 1944 Pazarteai 2 45 
24 ı ::t 26. .I . ı944 . Çarşamba ı 00 
25 ı :t 6. m. ı944 Pazartesi 3 00 
26 ı :t s. m. 1944 Çarga.mba o 10 
27 1 ::t ıo. m. 1944 Cuma o ı o 
~ 1 ,. 13 . · m. 1944 Pazart~ ı 00 
29 ı ,. 15. ın. 1944 Çarşamba o 25 
30 ı ::t 1.7 . lll . 1944 Cuma o 2 
sı ı ,. 20. III , . 1944 Pazartesi o 53 
32 ı ,. 22. m. 1944 Çarşamba o 15 
83 1 ,. 24 .• m. ı944 Cuma o ı9 

34 ı ,. 27. m . ı944 Pazartesi o 12 
35 ı ,. 29. m. 1944 Çarşamba o 23 
36 ı ::t aı. m. 1944 Cuma o 28 
87 ı ::t 3. IV . 1944 Pazartesi 2 2 
38 ı lt 5. IV . 1944 Çarşamba o 15 
39 ı.. ::t 7. iv . 1944 Cuma o 12 
40 ı lt ıo. IV' • ]!)44 Pazartesi ı ı4 

4ı ı lt ı4. IV . 1944 Çarııamba o 15 
42 ı ,. 14. IV . 1944 Cuma o 27 
43 ı lt 17 . IV . ı944 Pazartesi o 10 
44 1 lt 19 . IV . 1944 Çarşamba .. 2 
45 ı l> 20. IV . ı !)4-! "Perşembe 2 5 
46 2 lt 21.IV . 1944 Cuma 5 55 
47 1 lt 22. IV . 1944 Cumartesi 2 45 
48 2 ,. 24.IV . 1944 Pazartesi 5 52 
49 ı l> 26. IV . 1944 Çarşamba 2 42 
50 ı ::t 28 : IV . 1944 Cuma o 85 ·~ 

51 ı ,. 8. y; . ı944 · Çarşamba o 3 
52 ı • 5. Vi . ı944 Cuma 2 25 ~ 

53 ı ::t 8. V . 1944 Pazartesi 1 GO 
., .. 
~· 

M 1 ::t 10. V . 1944 Çarşamba ı 40 
55 ı ,. 12. V • ı944 Cuma 2 &8 
56 ı ::t 15. V • 1944 Pazartesi o lG 
57 1 ::t 17 . V . 19t4 Çarşamba 8 25 ~ 
ll ı \ l. 21. ~ . 1N4 Puaıwi 5 15 ' ıı.-...: ~ ...... , ··~ ~ 
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Ne bd&!' devam ettlfİ 

İnikll.t Ce !se Celsenin cinsi Tarihi Günü Saat Dakika 

59 ı » 28. V . ı944 Salı 6 u 
60 ı ll 24 . V: . ı944 Çaqamba 6 12 
6ı ı » 25. V . ı944 Peraembe 5 20 
62 2 » 26 . V . ı944 Cuma 7 2 
63 ı » 27 . V . ı944 Cumartesi 8 50 t 64 ı » 29. V . 1944 Pazarteei 4 40 1 

65 ı » 81. V . 1944 Salı 3 40 .r 
66 1 » 8ı. V . ı944 Ç&IJamba ı 46 
67 ı ll 2 . VI . ı944 Cuma ı 00 
68 ı » 5. VI • ı944 Pazartesi o 48 
69 ı ll 7. VI • ı944 Çarpmba o ı o 1' 
70 ı » 9. VI • ı944 Cuma o u 
71 ı ll 12. VI. ı944 Puarteei o 88 . ~ 

72 ı ll ı4. VI • ı944 Çarpmba o 80 ... 
78 ı ll ı8. VI • ı944 Cuma o • r-
74 ı » 18. VI • ı944 Pazarteai ı 40 ~ ı 
75 2 ll 21. VI. ı944 , Çaraamba 4 n f 
76 ı » 28. VI . ı944 Pazartesi o 25 ; 

77 1 28. VI • ı944 Çarşamba o ı o .. » .. 
78 ı » 80. VI . ı944 Cuma o 45 
79 ı » s. vn. ı944 Pazarteıı.i o 80 f!r ) 

BO 1 » 5. vn. ı944 Çaraamba o 25 
81 ı » 1 ·. vn. 1944 Cuma ı 82 !) 
82 ı » ıo. vn. 1944 Pazartesi ı ı o 
sa » 12. vn. 1944 Çarşamba o 80 
84 1 .. ı4. vn. ı944 Cuma o 82 
85 ı ı7 . vn . ı944 Pazartesi 2 30 t » t 
86 ı » ıs. vn. 1944 Salı ı ıs ~ 

F. » 2 .vm. ı944 Çarşamba ı 46 r 

87 ı ll 2. vm. ı944 Çarşamba 2 80 i 
88 1 » s .vm. ı944 Pel'§embe 2 45 -;·ı 

89 1 » 4 .vm. 1944 Cuma o tn 
90 1 1 .vm. 1944 Pazartesi ı 26 ·-• ~ 

91 ı » 4. IX. ı944 Pazartesi ı 5 
92 1 » 8. IX. ı944 Çaraamba o 5 .. 
93 ı » 8 . IX. ı944 Cuma o 5 
94 ı » 11 • IX . ı944 Pazartesi o . 15 
95 ı » ıs. IX. ı944 Çar.,amba o 8 'r? 
96 ı » 27. IX. ı944 Cuma o 30 
97 ı • 27. IX . ı944 Çaraamba o 2 
98 ı • 2. X • 1944 Pazartesi o 15 
99 ı • 4. X • 1944 Çarpmba o 80 



3. Umumi H~yete mUhtelif encümenlerden gelen mazbata.lar 

Umun\i Heyete muhtelif encilinenlerden 
(406) mazbata g'elırmıtir. Aşağıdaki cetvel 
bunların hulô.salari:F}e muamele tarihlerini 
göstermektedir. 

Bu (4b8) mazbatanın (303) ü ıfa.nun, (S) 
ü ıetsir, cM i karar olarak. <2 > si okunarak 

kaıbul olunmq, ·(2) i encümenlere iade ve (D) 

u ba§ka encüm.enlere havale ed.ilmiş, (8) i o
kıinmu§ ve (1) i de Hasine hesa.bı katisine 
ithal edilmek üaere Hükiimete tevdi edil
miştir. 

A - DA1M1 ENCtJMENJ,ER 

Adliye Entüm.eninden gelen matbatalar 

1. - Atllyanıaıi 'm Saııı.sat nahiycsine bağlı 
Biriman kö~den Miisliın Kfi.hyaoğlu \)ocuk 
Memet Pola't m ölüılı ceuı.sına çarpiırılınası lııı.k

kmda llaşve.trulet telkeresine dair (3(69) 

2. - Adiyaman ın Yenipmar malıaile illdeu 
Mustafa Kızı Emine diğer adı Han un Kuzu 'nun 
öliim cezasına çarptirılması hakkmda Başvekfilet 
tezkeresine dair (3/58) 

3. -·Adli evrakın Poııtn, Telgrnf ve Telefon 
idaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3460 sayılı 
kanuna bir ıiıuvakkat madde eklenmesi hakkında 
kanun luyihasına dair (1/179) 

4. - Amasya 'nın '!'ele ·köyü Memedpaşa ma
hallesi nden olup Boğazköyiinde oturan Abdullah· 
oğlu Abdiissaınet Seme 'nin öliim cczwnua çarp
tırılınosı hakkında Başveka !et tczkereıinc ·dair
(3/3) 

5. - Askel'i Ceza Kanununun 35 ve 153 ncü 
maddelcriniıı değiştirilmesi hakkında kanun• la
yihasına dair (1/168) 

6. - Askeri Muhakeme Usulü Kanununun 30 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanUD 
layibeama dair (1/290) 

.. 
•' 

l3.Xlf~l!l.f3 t;ırilıi ııdc 13Gl sayı lı k:ıı·ıır olaı'llk 
kabul edilmiştir. 

22. III. 19-H taı·ilıiıtt.lc 13 :! '!ayılı kamr olamk 
kabul edilmiştir. 

31 . V .1944 tarihinde 4!\7.,1 ıı.'lyılı kanun olarnk 
kılbul edilmi5tir. 

24. XI . 1943 tarihinde 1357 sayılı kıır11ı· olariık 

kabtıl edilmiştir. 

10. IY . 1944 tarihinde 4542 sııyıh kaııuıı olaı·ak 
kabul edil.ınişti r. 

4. vın . 1944 tarihinde 46jQ sayılı kanun olarak 
kabul edi.lmiştir. 
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7. - Ash.ı:1 _Muluıkeme ç: rııJü K;aıı~Jn:ı.ınuıı 

31, 83, 138 ve 155 nci maddcleriııiıı değiştirilmesi 
hakkında kanun layihasma dair !1/1 69) 17 . V . l!J-1-l t.arihi.nd~; 4563 ıın.nlı knunu olurak 

k:ı lml <•dilıni.~ir. 

8. - A~kcri muha1seıne Usulü Kanununun 
10 ııci maddesinin tefsiri hakknıdıı Başvııkalct 
tl•r.kerl•şine dair (3/105) 7. l V . .l9±4 tarihinde 13~ ~tıyı lr kurar olaı·ak 

lw [nıl P.di lmiştir. 

9. - . \skcrlik Kanuntırnın 4152 sayılı 'kanun
la değiı;ıtirilen 39 ncn maddesinin tef~irinP dair 
Ha:;wokfi lı• t tezk~ı·rsi lınklı:mda (:J/128) 

lO. - Aşkale'nin Çnt nııhiyesiniıı Yavi kö
yünden Abdnrrahmunoğlu Ahmet ·lşık'ın ölüm 
f'rzn~ınn ı:arptırılmn~ı hııklnnda B~~Ş"Vekftlet tez-

17 . \'. 19# taırihiıırlc 1401 sayılı kurar Y~ 31. 
V. l!J-14 tıırihi~ıle 4..J7:i ·o yıl ı k.ıınnıı olaı·ıık ka
lıııl r•lilmiı;ıtir. 

kı•:·ı•siıır dnir (3 i150) 7. vn . 19·14 ttırilıiude 1417 S&Y'(h karar olarak 
kabul edilmiştir. 

ll. · :hııkatlrk T"anunwınn ınuvekk.ııt 8 nci 
ıııa.ldı•simlr .nı zılı mii<ldctin ur.atılması hakkında 

k:ııııııı l:iyilıasınn dair (1/ 257) 7. \"lJ! . 194-,1. tııı·ihiıHl • .J.G5!1 ~'ıyı lı kıllıtın olamk 
lw lnıl edilmiştir. 

12. - Hnrtııı 'ın Ncfsiı;!eriş kÖyündpn l\femed
oi{lıı TTasıın C'r~·l:iıı Rm·ıknya 'n ro ölüm rezasma 
•·arptırılnıası lınkkıııc l ıı Başvekfilrt lrzkeresim 
rl:ı ir Ol/106 ) 

ı~ - Bazı ~ıı~lıırrlıın ın:ı.lıkfım hulıınanların 

al'fııı:ı vo· hıı ~ıı~lnrdnıı nıazıııırı olanlar Jınkkın
ıl:ı t~kihııt ~·ııpılmmııasıııa dniı· kanun lilyihası 

hakl<ıııda (1/330) 

1·!. - 13c>ı·ıı;;ınıa 'nu ı z~ytindağ na hi yesi Ürlr
nıiş köyiiııdeıı ~fııstııfaoğlu . 'iili'yınan Ürgüt 'ün 
iitüııı ı·~zasına ~aı-ptırılıııa. ı haki<mda Başveka

lı· t lrzkerrqinı• dair (3 128) 

Hi. - Br;vşdıir'iıı . ı•lki köyiinden lhrnhim
,frlıı l•ııı ııil dij.!ııı· nrlı ~r~·it Ali Hnrmankaya'nm 
öliinı rc•z .. asın:ı c:arptırılınıı~r lıakkmdıı Bnşveka

kt tr?.krrcsiıır dııir (3/5) 

16. Bingöl Molııı su F ridun Pikı·i Diişiiıı -

so•l ve• Knııarli M!'h\L~ll SııHilı Yar~c 'ıı ın. 'l'ııpu Ka
nunıııııın 6 ni'\ nııırldl'~iniıı t efsiı·iııe flnir tnkı·il'i 

hııkkınrln (4/21) 

1 i. Boyııba•l 'm ll'akılı kii."iiııı.l('ıı lıuııail• • · 
ihıllarmdan ~[ııstafııo~lu Eyüp Bilgi<:'in öliim re
zasına ~arptınlması haklımda Başvekillet l!'zkı>· 

17 . XU . 1943 tarihinde 1364 sayılı kaPar olarak 
kalıul edilmiştir. 

2 . VlTT . 1944 tarihinde 4627 sııyılı kthınQ. olo~ak 
kabul edilmiştir. 

22 . UJ . 19±4 tarihinde 1378 sayılı kıırar olarak 
lmlıııl edilmiştir. 

6. XJl . 1!»3 taı•ihiııdP l3!5!l ııa,.vılr knmr olarak 
kıılıııl edilmiştir. 

. V . I!J# tnı·ihindc 242 mıyılı tefs~ı · olııı'llk 

kııl)nl Nlilmiştir. 



l'Ciline dair (S/100) 

18. - Boyabad'ın Yenice köyiiııden ,\lusta
fooğlu Emin Akt~~J;~'ın ölüm ceza·ına. •:arptırıl 

ması ha.kkıodıı. Bas,vl'kiilet te1.kcre ine dair (3/44) 

1!!. -- Bucak'ın Ku:,;lıalıa. köyüud~ıı Alioğlu 

Om rı· Özmı-ıı 'iıt ölüm eczasına ~arptır ı lnıası huk
knıda Bu~,·l'kiilı't teıkereııine dair (:VJ36) 

20. - Duldan'ın Ccdit ınahaU~~iudcıı Tcr .. d
oğullarrnuan ~Iu,o,tııfaoğlu Mustıı.fıı diğeı· adı Çn
nış Tcı-zioğlu w Uayla.ııuız köyiiııdeıı Hızıroğhı 

l\Iustafa Tuo~uy'ın ölüm cezasına ~arptırılnıulnrı 
lıııkkındıı ~n~l'••ldi11'l tezkeresine dııir (:V6) 

21. - Cezıı.lılar sicili hııkkrn la 
hıısınn dair (l/282) 

22. - Cezıı Muhnkemcleri u~nlii Kaııun11ıııın 
3HI nt'u maddesinin df'~1.iıi1me•i hnkkıııdıı kn
nnn layihnsma dair (l/240) 

23. - ('r~c'nin Ovııcık köyiinJcn thrnh irıı
oğln Çiftçi kızı Emine diğer adı Vrcahet 1-
tm 'ın ölüm eezasmn ı:arptırılmıısr hııklmıda Hı~

'"ekillet lukeresine dair (3/101) 

24. - Devlet memurlan aylıklarının tcvhit 
n tendiliii hııkkmdaki 3656 sayılı kanıımı bağlı 

(1) sa.yıJı (•ct1·clin Adliye V ekilieti kısnunua clı• 
ğişiklik yapılınasma dair kıınuu lii~·ihas ı hakkın -

du (1/164) 

25. - Devlet ıııenıurla.rı a.ylıkJımruıı tcvlıit 

ve lcudölünı• dair olan 3656 S.'I,\'Jlı knnu•ı:ı bu/!;lı 

(1) sayılı eetvl'liıı ıliiye dtal~ti kıt<nımıla de
ğiı:ıiklik yııpılmıı~ı lıakkmılu luımuı liı~·ilıaııı..ua 

dair (1/~70) 

~6. - llcvlt>t nut-mıırlııı·ı ııylıklaruııu ll'vh it 
1 c teııdülii lıakkmduki 3656 a.yılı kauıwa lıağlı 

(1) sıt}ılı Cl'tvcliu Ailliye \" ekilieti lrusmındn d'
ği~iklik yaprlıııa~nııı Jniı· kıı.ııwı lıl~·iha-.ı lı:ık 

kmdıı ( lj28!l ) 

~i. - T>t•\·ll"t ııı ınıı ı·lnrı rı.rlıklıırmıu tcl"hit 
vt' tı·uılüliino• tluiı· olıuı :ırı;;6 suyılr kıın11n:ı. bıı~lı 

i Ll suyılı ı•o·tvt• liıı •rııpıı ve Kaıl:ı~lr" ı ·ıııunı .\lil 
ıliirlii~ii kı:.nuııılıı dı•cği, ik lik y:ıpılın;hııııı ılııiı· 

'lt -
29 . lll . 1944 tarihinde 13 '6 sayılı lmrıır olaı·ak 
lıabnl edilmiştir. 

:?9 . lll. 19-ı4 t:ırilıiııdc J:Jt:ıj ayılı kıımr olaı·ak 

kuhul edi lmi~tiı·. 

17 .• \" . Hl-M turilıiııdt• 1·H!O sıı.' ılı lıarııı· <Jl;ııoık 

kıılıul •di l ıııi~t ir. 

2~ . l!J . l!!-1-! tıırilı intlc 1~7 ! 1 Hll) ılı kııı ·ıır olarıık 

kııbul cdilıni~tir. 

fı . IX . 19·H t.tır;lıiııd • ~lHH sa .1 ılı k <ııııııı ulıoı·;ık 

kalıult·tlilmiştiı·. 

31 . Y . 1944 larihillllı • ~ :ı7G su~ılı k:ırııııı ulumk 
luıbııl •ıılilınişlir . 

1:.! . \ " . 19!4. tarilıinılc L:IU.) sa.n lı lıaı·ar olııı·:ık 

kabul cılilnüştir. 

6 o nı o 1!!-14 tnı·ihiııtll• Jo:m·iiııı ')if' iad ,• l• l il ıııi~tiı ·. 

!! . \'1 U . 1944 LanhimJı· -16:!!1 . ııyılı knnıı l' ola
rak kahlll t"<lil:ııiı:ıti r. 

7 . Yl rr . HI-H: tarilı iu.lc 4tiG;j 'ıı~·ılı J..ııııuıı olıı

ı·ıık kııhul t•dilıniştir. 
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kanun layilııısı lıak~ındıı (l/284) 2 . Vlli . 1944 tarihinde 4630 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir .. 
28. - Develi 'ni u Kelgin köyündl'll Dummş

oğlu l\ılemed Kara 'nrn ölüm cezasına çarptırıl-

ma~ı haklmı<la Bu~1·ckiilct tezkeresine dair (3/76) 22 . III . 19-!-! ta.ı·ihiııl 13 1 sayılı kflrar ola
rak knbnl rdilmi.,rir. 

~9. - J.'evkulfu.le vııziyeı dolayısiyle bazı 

vergi ''c re.~iınlcre zam İcrasına dair olan 3828, 
4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara ek kanun 
!fi,,-iha.~ı lı~klunda (1/ 225 ) 17 . V . 19-H ta.riJıindt• 45G:i sayılr kanun ola

rak kııhtıl edilmiştir .. 
30. - Gnziaııtch 'iıı Do<tarıcı malıııllo:sindc mu

kim Kırcn.oğlıı ~ö hrctli },saioğlu Kundnra boya
msı Keyfo Bulut'un öliim ceza.~ına çarptıı-rlması 
lmlıkııı<ln Bu~,·ckiılrt tc7.kcresine dair (3/ 7) 

31. - <iiirclc'niıı Ncfsi Aralıkoz köyünden 
Ilalil llıı-ıılıimuğlu :\h·hınet !nci 'nin ölüm ceza
sına ~arptırılınası halıkındıı Ba.~veknlet tcı:keresi

ne dnir (:l / 11i1 ) 

~2 . Harp olm lu hirinci ıahıır all nı cı bö-
liiktt• J n ll n uınaracla ınııkıı yet Uüsı>yin.ı~lıı 

Mııhrnıı1 Oka,,·' ııı ııı ,•Jıkfıın nldu/.hı Ct'?.~nrn nffın:ı 

ı :ı . XII . l!l+;J tıLrilıindc 1362 su,l'ılı kai·ar ola
rak kabul edilmiştir. 

14 . VII . 1944 tarihinde 1425 say-ılı kııror ola
rak kabul edilmiştir. 

dair ( :i 20) .J . VIli . 19-!4 t.urilıindc 46fl2 suyılı kanun ola
rak kabul cdilmi~tir . 

3:!. -- Il <· ııd"k 'i u Kalayık köyünd~n Tiaülo~l ıı 
.\J.olım l't tliğ,·ı· adı Tiüsc~·i u Birirıcier'in öliim ce
za>ıınu ~arp1mlınası haklanda Başvekfılet trıkcrc-

'iıw dair (:l/156) 30 . \'f . 19-H ıarihiııdc 1-lO!J ~~~,lı karar ola
rak kııbuJ cdibrıiştir. 

:ı-ı. - J ğdır'ın Kiıi k(\yümh•ıı Kıısmıoğlıı .Ali 
. \ lnı~'un iilüm rzasmıı. ~urpf. ırıllllılsı halıkmdH. 

Bı~~vı·kiıh-1 1t•7.k< · ı ·t•sim• ılı~ir (3/141 ) 

~3. - Kaıı ı:,>'iitnıe sebebiylr. işlenen adam öl
dünnc ve buna l<'~dJhiis ciirümll'ri fııillcri lı) rm
lan halıkında tııtloik oluııucalr ıııuaıııeleye dair 
:J236 sa.\'llı kaıımnın 6 tı~<'ı nıH.drlesinin tcfsiri 

12 . V" . 1 !l.W tarihinde 1396 sayTir kaı·ar olaı·ak 
kabul ('()ilmiştir. 

lıııkkmda Bu~vı·k~lct 1ı•zkcresine dııir (3/ 83) 16 . \ ri . 194-! tarilıindc 140-1 say ılı karıır olııı·nk 
kubul t>dil ıni . ıir . 

36. Kası aıııuııu 'n ı ın Akkaya nahiyesiniıı 

Ulyaıı kii~iiiiııdı·ıı Kaıııiloğlıı , ıırhk Karımdi'nio 
iiliiın ı·t•zaıumL ~ıuptırılııı ıısı hııklııııda llaşvt'kil

lct 1ı •~r.k , • ı1•si nc ilaiı· (3/112) 

:n. - Kıı.vtwı·i ' ııiıı Ku.,-.; Lı kiiyürıdcu Uuh.ıııet 
~lu llıılü ılur'uu ülüırı \'<'7./l.una ııarııtıı'lltnruı 

hakkında B8.~1· ı'kiılı•t tczkoı· · ·ne ()air (3/130) 

10 . \ ' ll 1!144 tarihjııde l-U!l ı<ııyılı karar olımık 
lrnlınl ıorulnıiştir. 

5 . \"II . 19-H tıırilıiııd l.Jl3 ~;ayılı karar olıı.rak 

kabul edilmiştir. 
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38. - Kilis 'in Yeni malıa.llesiuden Memed

oğlu Küçük Hıı.lil Karadıığ'm ölüm cezasına çarp
tmlmasr hakkında Başvckalet tezkeresine dair 
(3/15) 

39. - Malatya'nın Tocde küyüniin Reşadiye 
mahallesinden Alioğlu Ali Işlklı 'nın ölüm ctız~
ııa ~arptırılıuusr lıukkruda Bıı.;ıveldltet tezkeresine 
dair (3/19) 

40. - l\1ecidözü 'n ün ., ılılar malıallesin tl en Ha
sa.uoğlu Mnlıın·ıx·ııı Baba'nın ölüın .ct·t\Zuı.ıua ~arıı

tı.rılınas.ı hakkında Bıı.5vekiilet tezkeresine daiL· 
(3/158) 

41. - Mcnemen'iıı Helvacı köyünden Hııt.ip 

oğlu Mahmut Uyanık'ın ölüm. ceZli8IIla çarptjırıl
maıır hakkında B!U!vckiihıt tczkcresint' da i ı· (3/20) 

42. - Mrrsin ' in Çıın<lır köyünden Ahmedoğlu 
Ahmet Özen diğer ııdı Koca'ıun. ölüm cez~SJJia 

<:arptlınlmnsr hakkında Bruıvekiilet trzkercsi ne 

17 . XII . 1943 taı·ilıin<lo 1363 saydı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

26 . IV . 1944 tarihinde lö!l;! ~~~yı lı karar olar-ak 
luıbul rdilmiştir. 

5. VJJ. 19-H taı-ilıiııd~ HH sıı,nlı kamr ol~rıık 
kabul edilmiştir. 

6 . XH . 1 9-!3 tari lı illllu 1 a60 · ıı.~,lı loı mr olı1. ra\; 

Kııbııl edilmiş! ir. 

dnir (3/ !ll ) 20 . XU. 1943 turihindı· 13<W ~:ı .1· ıl1 kurar olar~k 

43. - Niksar'ın Bideze köyünden Hüseyin
~lu Sabri Öztürk'ün ölüm eea.sına ça.rptmlnıa-

knbııt cdilmiştiı·. 

sr hakkmdaı Başvekalet tezkt'reııine dair (3/147) 14 . VII . 1944 tarihinde 1426 su,\'111 karar ola
rak kabul edilmiştir. 

44. - Nizip'in Hiyyam köyünden Caferoğln 
Salih Sönme?:'in ölüm cezasına çarptrrılroiiST hıık
lı:mda Başvekalet tezkeresine dair (3/ l 14) 

45. - Ofun Kuruş köyünden olup BafTa 'dıı. 
seyyar mara.ngoz Harunoğlu Yusuf Kalyon 'un 
ölüm eezasma çarptrrılmasma dair Başvekalet 
tezkeresi hnkkında (3/124) 

46. - Öğretmen Mebrure Ba.ykal '1n mnhk(ım 
olduğu cezanın affına dair (5/19) 

47. - Ronetto Dandiria'nın ölüm CP?.ıısma 

çarptınlınas.ı hakkında Başvekli.let tPzkercsine 
dair (3/l~) 

-ı. . - • ıwcıyköy kazıısının Köprübnşı köyiin
den Muratoğlu İbrahim, AI..-taıı'm ölüm ~zasma 
~.arptırılm1181 hakkında Başvekiilet tezkeresiM 
dair (3/22) 

3 . VII . 1944 tarihinde 
rak kabnl edilmiştir. 

1411 sayı lı karar ola-

3 . VII . 1944 tarihinde 1412 snyrlı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

21 . ,VI . 1944 tarihinde 4595 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 . V . 1944 tarihlnde 1398 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

26 , IV . 1944 tarihinde 1393 sıı)'lh kaı·ar oln-

1'8k kabul ed.ilmi4th'· 
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49. - Seydişehir 'in Kızılenlar nııılıallesinılen 

.Aluiıetoğlu Durmuş Çamur Sanoğlu'nun ölüm ce
zasına çarptırılmOBI hakkında Başvckal et tezkere
sine dair (3/143) 

50.- Sille nahiyesinin Tat köyünden Osman

oğlu Ali OönüUü 'nün,ölüm eczasıııu çıı.rptmlııııt· 
sı hakkında Bıı.şvekalet tezkeresine dair (3/ JL!'i ) 

51.- Sivas 'ın Kartalen köyünden Ha ·anoğlu 
BiW Aydın, İbrahimoğlu Mehmet Yıldız, lımın
iloğlu (Hacı) 1ı1alımut Arslan ve Taşgözmen kö
yünden Mustafaoğlu Mevlfıt Taş diğer adı Adı
güzel 'in ölüm eczasına çaı·ptırılmaları hakimıda 
Bıışvekwet tezkeresine dair (3/73) 

52.- Sivas Mebusu Abdurrahman Naci Uc
mirıı.ğ'ın Belediye lstimliik Kanununun 9 ııcu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fine dair (2/41) 

53. - Siverek 'in Bucak nahiyesine bağlı Ka
ti na köyünden Osmanoğlu Cuma Gelener'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve

kid rt tezkeresine dair (3/116) 

54. - Sorgun 'un Çavuş köyünden Nurettin
oğlu Adıgüzel Ayan'ın ölüm cezasına çarptı

rılması hakkında Ba.şvekilet tezkeresine dair 

7 . VII . 1944 tarihinde 1418 sayılı karar oin
ra.k kabul ed.ilıniştir. 

10 . VU . 1944 tarihinde 1420 sayılı karar ola
rak kabul ed~. 

27 . III . 1944 tarihinde 1383 !lll.yılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

2 . VIII . 1944 tarihinde 4633 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

12 . VII . 1944 tarihinde 1422 aayılı karar ola
rak kabul edilmittir. 

(3/186) ! 'lt j_l• 17. vn. 1944 tarihinde 1429 sayılı karar olarak 

55. - Süremene'nin Salarat köyünden olup 
Zifona köyünde oturan Alacaoğullarından Yu
sufoğlu Mustafa Güney'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/121) 

56. - Şirvan'm Hesko köyünden Abdülve
habo~lu Cafer Argun 'un ölüm cezaama çarptı
niması hakkında Raşvekfi.let tezkeresine dair 
(3/45) 

57. - Tatvan kazaın Reşadiye nahiyesinin 
Pinganes köyünden Mehioğlu Ağıt Baran'ın 

ölüm cezasmn çarptırtlması haklanda Bııtveki.
lt' t tezkereııiııc dair (3/23) 

58. - Teınyir: :Mahkemesi te.,ıd!Atına dair 
1221 sayılı kanunun 2 nci maddesinin defijtiril-

kabul edilmiştir. 

12 . vn . 1944 tarihinde 1428 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

27 . ili . 1944 tarihinde 1384 sayılı karar olarak 
knhtıl edilmiştir. 

22. ili. 1944 tarihinde 1880 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

ınesi hakkmda kanun 1Ayiha81Da dair (1/178) 6 . ill . 1944 tarihinde Encllmeııe iade ediJmittir. 
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S9.- Torbalı'nın ÇalOTbeyli köyünden Meh

medotln Osman Ünal"m öli.'m cezasına çarptı
rılm88! hakkmda BB§Vekalet tezkeresine dair 
(3/144) 

60. - 'l'orbalı'nın Çaybaş! köyünden Hüse
,yinoğlu 1327 do~u Hasan Fehmi Siper'in ö
liim cezasına çaıı$rılınası b.akkıı:ı,da BaşvekA1et 
tozkeresine dair (3/134) 

61. - Turgutlu 'nun Alımedi nalıiyesinin Ka
ra köyünden Sanahatoğlu Mehmet lsa Ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkmdn Başveklilet 
tezkeresine dair (3/24) 

62.- Urfa'nın Barpetelyahya köyünden 
Bamdooğlu Hamet Ergene'nin ölüm cezasına 

çarptırılmasr hakkında Başveklilet tezlrrresine 
dair (3/1S9) 

63.- Vezirköprü'nün Toprakkale mahalle
sinden Şükrüoğlu Kemal Güney'in ölüm ceza
sına çarptırılıııası hakkında Başveklilet tezk(>
rl.' ine dıür (3/167) 

64. - Yedeksubay ve aske;-i memurlar hak
londaki 1076 sayılı kanunun 25 nci maddesinin 
6 ncı fıkrasının tefsirine dair Baoşveklilet tezke
resi hakkında (3/160) 

65. - l!l6 nci .Alay 1 nci bölük erierinden 
Üııeyli ~fnstafaogıu lsmaH Alçay'ın ölüm ceza-
81na qarptırrlması hakkında Başvekiilet tt~zkere
ine dair (3/93) 

15 . V . 1944 tarihinde 1399 sayılı karar olarak 
Kabul edilmiştir. 

:{O. VI. 1944 tarihinde 1410 sayılı karar olarak 
kabul edilıniJtjr. 

26 . 1 . 1944 ta.rilıinde 1394: aayılı karar olarak 
kabul edilıni§tir. 

17 . vn. 1944 tarihinde 1427 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

11 . vn . 1944 taribinde 1428 sayılı brar olarak 
kabul edilmi§tir. 

12 . II . 1944 tarihinde 1424 sayılı karar olarak 
kabul edilmi,tir. 

19 . V 1 . 1944 tarillınde 1405 sayılı karar olarak 
k ııhnl edilmiş1ir . 

Arzuhal Encümeninden gelen ına.cbatalar 

ı. - Aııtııl.ra m bu latı liikıu.el 'l'w·hıııı 
Oağlıoğlu ve Tayfur ökınen 'in, .Auulınl En('Ü 
mcniİıiıı 6 . ı~· . 1943 tıııihli Ha.ftalık kaı ar ec._t
vcliııdcki 53 sayılı karaıın Umumi llt'yct.te mü~ 

zakeı-e. ine dıı.ir tıı.krirleri hakkında (4/ 12, 13) t:ı . xn . 1!ı.t3 toı:ilı.iııilc ku.bul cJilııı.i~iı- . 

2. - Bingöl 1ı!ebu ·;u Feridun Fikri Düşüıı

·el'iu J.rzulıal Eueümcuinin 2 . Vl . 1!14.!1 tarilıli 
Haftalık karar cet-ı-eliııdeki 326 sa.nlı .l.ırraruı 

emumi Heyett müzııJ,eresine dair takriLi hak-
kuıda ( 10) 20 . .XII . lll~ 3 tarihinde kabul edilmiştir. 
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Bütçe Encümeninden gelen ma.zbllltala.r 

l. - Aıtkara Yiik~ck Ziruut En~-tiıüsü F'u
ı, iii t clı• ı.·i ıııı paralı ve ,vutıl ı. taJcbe ıılınnıHsınıı i! u i ı· 
kanun l fı~'ihıısı hakkında ( 1/33~) l !i .iX.. 1944 lıırihilldc -lö6f:i sı~)'!lı kanun olaı-ak 

k ıı b'ııl edilm i ştir. 

:.!. - .A.ııtalya, 'l'ra.bzon ve Malut.ru Elektrik 
imtiyoıının kaldırılın:ısı ltalıkı.nrla kanun l.ft~· i

lıasına dn.ir (1/175) 21 . \"1 . 1944 tarihind .!:)96 ~'III kılnun olıımk 
1 k o lnıl cdilm.iştit. 

:t - Aı1tırma, l<:ksiltıuc ve Ihale Kanununun 
fıi nri maddesini' lıir fıkı·a iliıve.~ine tla.ir kunun 
hi.,vihıısı hakimıda ( J/ 162) 

4. - ~\.slı.cri ınctuurlar hakkuıdakl 14;i5 sa
yılı kn.nwuı -!296 sııyılı kanunla eklenen muvak
kııt nııırldoniıı (C) [ık.r:ı.sınuı değiştirilm~sinr da ir 
kanun lilyihası hakkında (1/170) 

;;, - Askeri ve ~Iülki Tckiıüt Kanuuuuwı 7 
nf•i maddesinin tc fsiri lwkkmda Başv<>kiılet tcz
kıon·~iııc· claiı· (3/ 125) 

6. - ANkeri v~ :uülki 'l'ekaüt Kauıuıuııuu 46 
ncı ınaddesiııiu t.cfsiri lu:ıkkındıı Bıışvek8.1et tcz
IH•ı·esiııe daiı· ( 3/54) 

i . - .A.skııri vıı .ı\lülki 'I'elruüt Kauunumuı 
:!!{60 sayılı kanwıla değiı;;tirileu 3 n<ıii madde i
uc bir fıkm ('kl eııııı c,gi n <' dair kanun liil;tıası htık
lwıdıı (1/ 222) 

• • ' L 

8. - 13aıJmla.r \ 'C Dev lot ıııüeııscselel'i ıncn1Ul'• 
hll'l aylıklarının ıovlıit 1·e teadülü hakk:ıudak:i 

:1Ş59 sayllı kannnun bazı maddelerinin değiştıiciJ. 
nıe.sine ve bu kanuna bazı maddeler ek.lenmesinc 
ılair kanun lityibaın hakkuıda (1/281 ) 

!J. - Dıl.\l '' okıllet Teşkilatı hakkındaki 444;3 sa
yılı kanuna ek kanuu l ay iJıasına dair (1/229) 

10. - Bazı zimmetlerin af.fr hıı.kkında kaııun 
Iayihasr ile mücbir ve zaruri sebeplel' dolayısiyle 
takip ve tahsiline i.mkin görülemeyen borçlarm 
terkinine dair Ba.şvekAlet tezke~ hakkında 

(1/90, 3/21) 

11. - Beden Terbiyesi Umum Mildürlüğü 

,_ 

17 . IV .1044 taıihiııdc Mi47 sarıiı kanwı olııruk 
kabul edilmiştir. 

1:.! . lY • 194.4 tarilı.iuuc 4545 sayılı l«ı.ııwı ulaı•ak 
kahul editm.i~'tir. 

12 .lV . 1944 Uırihinı.le 

' k :ı lml ed ilm iştir. 
ıa .o ı<ay ılı knıır olRı'llk 

17 . 1 \' . 1944 taı•ilıiııde 4546 say1h kaııtıı1 ohu'llk 
kıılml edilmiştiı'. 

18 . \II . 1944· tarihiııde i\fuvakkal EMilm u 
lın"alo edilmiştir. 

17 . V ll . 194ll l.arilıind 4621 81\yılı kanun olarak 
kalıul odilmiştir. 

ı~ . VI . 1944. taı•ilurıde 4:>89 kıt;~• ılı kılnun olıırıık 

kabııl-edilmiftir. 

22 . XI • 1943 tarihinde 1356 sayılı karar olarak 

kablll edlJi.niith. 
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. 1944 mali yılr Bütçe Kımunu lsyihası: hakkında 

(1/202) 

12. - Bilfunum askeri maliillerin terfihine 
ait 551 sayılı kanunun ll nci maddeııine bağlı 
emraz cetvelinin S' nci derece mSlüliyeUeri arasnın 
bir fıkra ilavesi hakkında kanun layiliasma dair 
(1/ 53) 

13. - 1943 mali yılı Muvazenei Umunıiye 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde d eğiı}i klik 

yapı:lm.ası: hakkında kanun lll.yihasına dair 
(1/220) 

14. - 1943 mali yılı Muvazenei wnumiye 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapı:lm.ası: hakkında kanun liıyihasiyle İdare He
yetinin, Büyük iMllet Meclisi ve Riyaseti Cum
hur 1943 maU yılı büwelerinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi hakkında (1/236, 2/40) 

15. - 1943maU yılı Muvazcnei Umuılliye. Ka
nununa bağlı (A) işaretli <retvelde değişiklik ya
pılması hakkmda kanun lll.yihasma dair (1/231) 

16. - 1943 mali yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A) işaı•etli cetvelin Milli Müdaina 
Veklileti kısmına !evkalide talısisat vçerilınesi 

hakkında kanun layiluısma dair (1/177) 

17. -1943 mali yılı Muvazenei Umumiye Kıı · 

~ununa bağlı (A) işaretli cetvelin Milli Müdnfaa 
VekJlleti kısmına !evkalade tahsisat verilmesi 
hakkındaki 4424 sayılı kanuna ek kanun Uiyiha
sma dair (1/227) 

18. - 1943 maU yılı Mnvazenei Umumiyc 
Kanunuııcı hıığlı cetvellerde değiı}iklik yapılma

sı haklanda kanun lil.yihasiyl.e İdare Heyetinin, 
Büyük Millet Ueclisi ve Riyaseticumhur 1943 
mail yılı bütçelerinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun tekliflcıri hakkında (1/161, 2./21,22, 
27,30,33,34) 

1!). - 19-W ınnli yılr Muvn zenei Umumiy;ı 
Kanunu li\yihası lıakkuıdn (1/201) 

20. - 19-W mali yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değ~iklik 

' 

5 . V . 1944 taribillde 4557 sayılı kaııuıı olarak 
kabul edilmiştir. 

6 • III . 1344 tarihinde 4526 sayılı ktınıın olarak 
kabul edilmiştir. 

24 . III . 1944 tarihinde 4531 sayı"lı kanun olarak 
kabul edilm.iştir. 

24 . IV . 1944 tarihinde 4551 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12 . V . 1944 tarihinde 4561 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiıJtir. 

27 . XII . 1943 tariliinde 4505 sayılı kanım olarak 
kabul edilmiştir. 

sı . m . 1944 tarihinde 4537 sayılı kanun olarak 
kabul edilı:niştir. 

19 . I. 194.4 tarilıindo 4510 sayılı kanun olarak 
kabul edilııı.iştir. 

~9 . V. 19-14 tarilıiuıle 46GG sııyılı kanun olara'k 
kabul emlmiştir. 
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yapılması hakkında kanun liiyihasma dair 
(1./ a.t-6) 4 . X . 1!144 tarihinde 4672 sayı! kanun olarak 

kabul edilmişt.il'. 
21. - Dahili~·c Vckii.leti Merkez teşkilatı ve 

var.ifelcri hakkındaki kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde-
1 P ı' eklenııı~sinc da ir kantın layihıısr hakkında 

(1/ 263) 

22. - nl'miryollar ve limanlar inşaatr ıçıri 
~p)rı·~k ~· ıll n ra :.!'<'<:iri hıahhiitlerc girişilmesi 

hakkında l'anıın liiyihıısııın ılair (1/ 313) 

~,1 . - Deniz JıPdil<li ~ııbn~·larrnm tıı.hsisatı 

frvkali\c1 rlHiııP ~·Hpıi:H'ak zııın haklandaki 4140 
sn~· ılı knııunıı t•l< kıııııın lıl ~·ih n~ınA ıiair (1/ 155) 

24. - Dıwll't D!'miryolları \'C J,imanları !da
rri T fıııumiyesiııiıı t.<'şkil:it ve vaıı:ifelerine daiı· 

olıııı 1042 sayılı kanunla hu kanunun ek ve tıı

clill('t;ndc ıiı,i{işil<likleı· yapı lmasına ' 'c bu l<amı
na yt' rıi haıı hiikiiml rı· P.klenmcsine dair kaııun 
ln,vihn:n hıık1nnda (1/ 26!'i) 

25. - n rvlet nc.ıııirynlları ve Limanları İş
lrtnır l 'ııııını )Tiidiirliiğii 1!)43 mali yılı bütı;e

siııcl·· ıl d!işiklik ."nııı lmn~ı hakkında kanun la.yi
lın~ınr <lair (1/156, 171 ) 

26. - Drvlı>t Drmirynlları ve T,inıanları lş

letmr tTmtım Miidürliiğii Hl43 ınııli yılr bütçc
ııin clı' d eğiş i klik ~'ATnlmıısı hakkında kanun Hiyi-

12. VII . 19-1-1 taribipde 4618 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . VJJT . 1944 tarihinde 4643 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6 . III. 1944 tarihinde 4527 sayılr kanun olarak 
kabul E'dilmiştir. 

31 . V . 1944 tarihinde 4577 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 . r . 1944 tarihinde 4506 sayılı kanun olarak 
kahıtl Pd.ilmiştir. 

hasına dair (1/ 193) 24. 1. 1944 tarihinde 4514 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

~7 . - Dcvkt D~miryollnı vr l,imnnları lş
ll'tın c Umnm )Jü<liidiiğü 1944 mali yılı Bütı;c 

Kanunıı l»yilı 3sı lıukkrnitn fl / 203 \ 

2H. - Ocvlet Demiryolları ve Liınıınlarr Tş
l !'tmı· LJnmm )fii (llidiiğii mcnıurlnrr Teknüt ııau
ılığ ı hakkıııdaki 2454 ve 290-! sa.vrlı knnunlarıı 

hazr hiikiiıııleı· rklennwsint• ve lın kanunların 

b~ı ınadit rl<'ı iııiıı d ('ğişl irilnı!':ıinc dair olan 4001 
sayıl ı kanuna hi ı · ınııvakk:ıt nı:ı.dde ı•klerunl' ·i hak
kında kanıın lii~·ihnsnıa nair (1/300) 

:!!1. u vll•t nenıiryollı.m. ve r,imauları lş-
lt'tllıl' 1 ' Lllnnı Miidül'löğü memur \ ' l' rııiiııtalhlcııı 
ll'lin in ücretlerine dair olan kanunun bazr mad
delerini değiştiren 3173 sayılı kanuna yeni bo zı 

30 . V . 1944 tııri lı intl.e +572 s.-ı;~-,lı kanun nlllrak 
l< nhııl edilmi~t i ı· . 

2. \Ili. J94 1 tal'ihindı• 4640 '<~~.nh kanun olııı·:ı k 

kıılıul ed il nıi~til'. 
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hükiimler eklenmesi hakkında kanun layihasma 
daiı; {lfl.64) 

30. - Devlet Demiryolları ve Limıı.nları 1 ~
letme mum ~!üdürlüğü memur ve müst.ahdenı 

lerinin ücretleı-ine dair olan kanunun bazı mad
delerlniıı değiştirilmesi hakkındaki 3173 sıı;nlı 

kanuna ek laıl\un layihii8Uııt dl\ir (1/297 ) 

31. - Devlet Demiryolları >C Limanları ts
let~ıo Umuın lfüdürlüğünün ıınuhtclii ihtiyaçla~ 
i<_:in gelecek yı!Jıı:ra g\\gici ~atlcre girişilmesi 
v bono ihracıııa salAhiyct veı:ilııı i Jıaklqnda 
kanun layilıasına dair (1/176) 

32. - Del'let Denizyol).a,:rr ve Limanları lş
letnıc Uronın Müdürlüğü 1943 ~i yılı Batçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli rctvı>lrle dc~şiklik 

ynpılmasr hııkkında kanun lfiyihnsma dair (l/23~) 

33. - Devltıt Denizyolları ve Limaulaı·ı İşlet
me Umum lllüdürlüğü 1943 mali yrh Bütc:e Ka
nununa bAtlı (A) işaretli c ·tvelde dcğişi}tlik 
yapılması hıı.kkmda kanun H)yiluısuın. dair 
(1/250) 

34. - Devlet Denizyollan ve Limanları 1,
letınc Uınum :Müdürlüğü 1944 mali yılı Büt r,P 
:Kanunu liiyibasr hakkında (1/204) 

35. - Devlete ait bazı liman ve iskelcierin 
Devlet DemiryoUarı ve Limanlan İşletmo Umum 
::'ı!üdürliiğüne devri ve mezkfu Umnm Müdürlük
çe işletilmesi baldonda kanun lAyiha.~ına. dair 

:.ıı . V . 19-14 t.arihlndı: 4578 sayılı kanun ola.rıtk 
kabul edilmiştir. 

17 . V ll . 1!!44 tarilıindl' 4620 sayılı kanun olarak 
kubul edilmiştir. 

2J . 1 . 1944 ladhindc 4515 Ye 4516 ııa)·ılı kıı.ııuıı 

olarttk kabul cuilmi~tir. 

24, . lY . J !1-l:l tarihinıle .ı :;:,o sıı."ılı kanun olnmk 
kabul edilmiştir. 

30 . . 1944 tarihinde 4567 sıı.yılı kımun olarak 
kıtbol cdilınişJir. 

30 . V . 19-!4 tuı:ilıindc .J ;}7J sayılı kıınım olaı·uk 

kıı!Ju1 edilıni ştiı·. 

(1/258) 10 . VIJ. 1944 tarihinde Dahiliye ~:nriimenine 

ha.vale edilmiştir. 

31). - Devlete ait matbaaların birleştirilmesi 
hakkındaki 355 sayı lı kımtma ~ brınn l!yihası-
na dııir (1/252) 2 . VIJI . 1944 to..riltind 4628 sayılı kıuıuu olaı·ıık 

37.- Devlet Havayollan Uronın M:iidürlüğü 
1943 mali yılı Bütçe Kamımma ba~h (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması lıakJandıı kanllii lit-

' kabul t>dilmi.-,tir. 

yihasına dair (1/195) 26. I. 1944 t.al'ihind•' 4!123 sayılı kıınnn olaı·ak 
' knhııl ı>i!ilıniştir. 

38. - Devlet Havayolları Umnm :M:üdürlü-
ğli 1944 ınııli yrlı Rü~ lmnunu lfıyihnsı hııkkın-
da (1/205) j . y . ın-ı-ı taı·ihinil > .J!i ~ı ·ı~· ılı kanwı ulııı'ftk 

kabul edilmiştir. 
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39. - Devlet Limanlan !şletme Umum Mü
dürlüğü te.,'lkilatının liiğviyle vazifelerinin Dev
let Denizyolları İşletme Umnm Müdürlüğüne 
devr-i hakkında kanun layihasına dair (1/150) 

40. - Devlet memurlan aylıklannın tevhit 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna hağlı 
(1) sayılı cetvelin Adliye Vekiileti kısmında de
ğişiklik y~ pıJmasına dair kanun li\.dhnsı hakkın

da (1/164) 

41. - Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve 
teadiilii !ın k kındaki 3656 Rayılı knnuna bağlı (1) 

ııayılı rrh·elin Adliye Vrkaleti kısmınila neğiş:ik
lik ~·apılmmıına dair kanun layiha~ı hnkkıııda 

(1/283) 

42. - n~vlet memurları aylıklannın tevhit 
\·c teııdülüııc daiı· olan 3656 sa:·ılı knnnna bağlı 
(l) sayılı rctvc1in Adiiye Vekiil~ti kısmında de
ğişiklik ~'~pılma."' hakkında kanun liıyihasma 

dair (1/270) 

43. - Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı ka
nunlara hağlı cetvelierin Dabiliye Vekaleti kıs
mınila deği~iklik yapılmasına· dair 4446 sayılı 
kıınnnıı bağlı (II) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun layihaema dair (1/302) 

44.- Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve 
tendülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetv~lilc değişiklik yapılmasına ve Gümrük 

ve fnhi si rlar Vckllleti Teşkilat ve Vazifeleri hak
kındaki 2A25 sayılı kanuna bir rnadd~ eklenmesi
ll<' dair kanun liiyibası hakkında (1,1225) 

45. - Devlet memurları aylıklannın tevhit ve 
teadüli.inl' dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Hariciye Vekiiletine ait kısmının 
ve Hariciyc Vcknleti Teşkilat Kanımuna bağlı 

(2) sayılr cetvelin değiştirilmesine dair kanun 
lilyihnsı hakkında (1/278) 

46. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülii h11kkmdaki 3656 ve 3888 sayılı kanun
lııra bağlı (I) sayılı cetvellerin Maıu·if Veki\Jeti 
kısmınila i!ı>ğişiklik ynpılmosr hakkında kanun 
lilyihaRınıı dair (1 /291) 

24 . J . 1944 tarihinde 4517 sayılı kanun olara!< 
kabul edilmiştir. 

6. III. 1944 tarihindeAdliye Encümcnine havale 
edilmiştir. 

7 . VIII . 1944 tarihinde 4653 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . VIII . 1944 tarihinde 4-629 ııayıh kanım ol:ırak 
kabul edilmiştir. 

2 . vm . 1944 tarihinde 4638 sayılı kanun olarak 
kabul edilmi,tir. 

10 . VII . 1944 tarihinde 4607 sayılı kannn olarak 
kabul edilmiştir. 

ll . rx . 1944 tarihinde 4665 ve 4666 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

18 . vn . 1944 tarihinde 4624 sayılı kanun ola
rak kabul edilı:nittir. 
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47. -.Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülii hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 
sayılı kanunlara bağlı katlro cetvellerinin Maa
rif Vekilliği kısımlarında değişiklik yapılmasına 
dair kanun liıyihası hakkında (1/347) 

48. - Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ye teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) saydı cetvelin Tapu ve Kndnstro Umum Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılnın~ıııa dair 
kanLuı liiyihnsı hakkında (J / 284) 

49. - Devlet memurları aylıklannın tevhit ve 
teadülline dair olan 3656 sayılı kıımuıa hağh ( 1) 
sayılı CE'tvelin ?.iraat Vekaleti kısmında değişik
Hk yapılması hakkında k.nnnn liiyihnRınn dair 
(1/301) 

50. - Devlet mE'murları aylıklarının tevhit. 
ve tendülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek )m
ının liiyihası hnkkıiıdıı (1/275) 

51. - Devlet memurları aylıklarının t.evhit 
ve teadülüne dair olan · 3656 sayılı kanunda de 
ğişiklik yapılması ve. hn kanuna bazı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun layihnsınıı dair 
(1/269) 

52. - Devlet ın<'ırıurlm·ı aylıkinı-ının tevhit 
ve tendülüne dair olun kunuimn 'bazı maddeleri
nin değiştirilmesi vo bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 'kanunun 6, 7 
ve !) ncn moddı>len hükmünün Posta, Telgraf vr 
Telefon başmü1·ezzi ve hat haşbalnrılanyle mü
vezzi ve hat. bakıcılarınıı teşmiline dair kanun 
liişihıı..'IT hakkında (1/336) 

53. - Devlet memnrları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 18 
nııi maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
layihasma daiı- (1/239) 

54. - Diyanet İşleri Rei liği TeŞkilat ve va
zircleri hakkındaki 2 00 . ayılı kanunun 3655 sa
yılı kanu.nla değiştirilen 3 nııü maddesinin taeli
line dair kanun liiyihası hakkında (1/244) 

55. - Diyarbakır Mebıısn Ol. Kiazım Sevük
tekin ve iki arkad141ının, Subay ve askeri me

murların maaşlarma dair olan 3661 sayılı ka-

4 . X . 1944 tarihinde 4673 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . Vlii . 1944 tarihinde 4630 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 . Vlli . l944 tarihinde 4651 sayılı kanun ola. 
rnk kııbul edilmiştir. 

2. VIII . 1944 tarihinde 4634 sayılı kanun olarak 
ltrıhul edilmiştir. 

21. VI. 1944 tarihinde 45!l8 sayılı lmnun olar.ı.k 

'k:ııbul edilın iştir. 

~ . X . 1!?-l-! tarihinde 4671 sayılı kanun olarak 
'kabul erulrııiştir. 

10 . VII. 194-! tarihinde <1609 sa:,•1Jı kanun olarilik 
•k:ı.bul l'tlilmiştir. 

2. VIII . 1944 tarihind 4631 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesineo dair olan 
4600 sayili kanuııun 2 nci maddesiııin dcğiştiril
ın <'s i hakkında kanun teklifine dair (2/ 47 ) 

56. - Diyarhakır ve Elazığ ista~yonlarından 
· I rak ve Jran hudutianna <kadar yapılacak de
rn.iryollnrının inşıı.sr için isti'kraz altdinc dair 
olan 4057 sayılı kanuna ek kanun layihasr hak
kında (1/318) 

57. - Eskişehir Mebuım !zzet Arukan'm, 
~:l ı> t kı-ik lşlrri J~tüd İdaresi teşkiline dair 2819 
sn y ılı kaııuııuıı 17 nci maddesinin değiştirilmesi 
hııkkıııdn kıınun tcklifine dair (2/23) 

58. - Fevkalade hallerin devamı müddetince 
memur ve müstahdemlere yapılacak yardnn hak
kında 1/ 271 ve Fevkalade hallerin dııvamı müd
detince 3661 sayılı kanuna tabi subay ve askeri 
ıııt•ınurlarn yapılacak yardım hakkında lj287 
sayılı kaıiıın layihasına dair 

59. - Fevkalade vaziyet dolayıs iyle b a zı 

Yergi ve resimlere zam icrasma dair olan 3828, 
4040, 4226 ve 4437 sayılı kımunlara ek kanun 
l ayihası hakkında (1/225) 

60. - Oedikli erba.,larm maaşlarının tevhıt 
ve teadülüne dair olan 3779 sa.yılı kanunun bazı 
ıııııddeler i nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ııı ııdde eklenmesi hakkında kanun layihasma 

dair (1/ 288) 

61. - Giresun Mebuııu İsmail Sabuncu 'nun, 
Kazan~ Vergisi Kanununun 3840 sayılı kanunla 
ıııu ıı ddel 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının de
ğişt irilmes i hakkında kanun teklifine dair (2/8) 

62. - Gümrük muhafa ve muamele ımııfı 

memurları teşkilatı hakkındaki kanunda deği

şiklik yapılmasma dair kanun layih881 hakkın
da (1/ 212) 

63. - Gümrük Tarile Kanununa bağlı giriş 
umumi tarifesinin 695 nci numaraımırn (C) ve 
(D) fıkralarrnın değiştirilmesine dair kanun 1!
yi hası bakkrnda (1/259) 

2 . VIII . 1944 tarihinde 4639 sayılı kanun olarak 
kahul edilmiştir. 

18. VII . 1944 tarihinde 4625 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6 . III . 1944 taTibinde 4528 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 . VI . 1944 tarihinde 4599 sayılı kanun olarak 
kııbul edilmi~tit'. 

17 . V . 1944 taribillde 4565 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 . VI . 1944 tarihinde 4601 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10 . I . 1944 tarihinde 4508 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . VIII . 1944 tarihinde 4632 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 . VII . 1944 taribinde 4605 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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64.- Hatay'ın illıakı dolayısiyle açıkta kalan 

tekaüde tiıbi memurlara verilecek tazıninat hak
kında kantın liı.yihasına dair (1/166) 

65. - Havadan indirıne ve denizden çıkarma.. 
laı-a karşı mücadele hakkında kanun layilıasına 
dair (1/319) 

66. - Hudut ve Sahmer Sılthat Umum Mü
dürlüğü 1943 mali yılı bütçesine bağlı (.A) işa-

retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka.. 
nun fayilıasrna dair (1/232) 

67. - Hudut ve Sahiller Sıhhat Uınuro Mü
dürlüğü 1944 mali yılı Bütçe Kanunu lüyihasına 
dair (1/206) 

68. - Hudut ve Salıiller Sılıhat Unıum Mü
dürlüğü 1944 mali yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl-

10. IV. 1944 tarihinde 4540 sayılı kantın olarak 
' kabul edilmiştir. 

7 . VIII . 1944 tarihinde 4654 sayılı kanun olarak 
' kabul edilmiştir. 

19. IV. 1944 tarihinde 4548 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24. IV. 1944 tarilıinde 4552 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ması hakkında kanun layihasına dair (1/351) 4 . X. 1944 tarihinde 4674 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştiı·. 

69. - İdare Ilcyct.inin, Büyük Millet Meclisi 
üzasının tahsisat ve harcırahları bakltındaki 1613 
numaralı kanunun 1 nci maddesini mnaddil 1757 
sayılı kanuna ek kanun tcklifine dair (2/44) 

70. - İdare Heyetinin, Büyük Millet Mec
lisi 1943 mali yılı bütçesinde münakale yapılma
sına dair kanun teklifi hakkında (2/43) 

71. - İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1944 mali yılı bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun teklifine dair (2/45) 

72. - İdare Heyetinin, 2507 sayılı kanuna 
ek kanun teklifi hakkında (2/46) 

73. - lnhisarlar Umum Müdürlüğü 1943 
mali yılı Bütçe Kanununa bağlı (.A) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması hakltında kanun 
inyilıasma dair (1/191) 

74. - lnhisarlar Umunı Müdürlüğü 1943 
mall yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun li\yihasma dair (1/268) 

21 . VI. 1944 tarihinde 4602 sayılı kanun olarak 
' knbtıl edilmiştir. 

30. V. 1944 tarihinde 4568 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 . VI . 1944 tarihinde 4591 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 . VI . 1944 tarihinde 4603 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24 . I . 1944 tarihinde 4513 sayılı 'kanun olarak 
kabul. edilm.iştir. 

30. V. 1944 tarihinde 4569 sayılı kanun olarak 
ka bul ed..i.lmiştir. 
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75. - İııbisarlar Urouro Müdürlüğü 19H 

mail yılı Bütçe Kanunu layiha.sı hakkında 

(1/207) 

76. - lnhisarlar Umuın Müdürlüğü müted.l
vil sermayesinin arttırılınası hakkında kanun 
layihasına dair (1/190) 

77. - İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında 
kanun Iayihasına dair· (1/279) 

78. - lstik.l8.1 harbi ~Ullerine verilecek pa
ra müka.fatı h"akkında kanun layihasına dair 
(1/304) 

• - · 79. - lzmlr Suları Türk Anonim Şirketinin 
satın alınmasına ve devrine dair kanun layiha.sı 
hakkında (1/182) 

80. - Kibrit ve Çakmak İnhisarı İşletme im
tiyazınm kaldırılmasına ve bu imtiyazın işletil

mesi için muvakkat bir idare kurulmasma dair 
olan 4426 sayılı kanuna ek kanun layihası hak
kmda (1/223) 

81. - Konya Mebusu Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 'm, İstanbul Şehremaneti ve Belediyesinde 
zabitai belediye hizmetini üa eden memurların 
evvelce ücretle geçen hizmet müddetlerinin teka.
ütlükleri hesalımda sayılınasma dair kanun tek
lifiyle Devlet memurları aylıklarmın tevbit ve~ 
adülü haklandaki 3656 sayılı kanuna ek kanun 
layihasma dair (2/5, 1/115) 

82. - Konya Mebusu Şevki E rgun 'un, Bele
diye ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler 
Baııkası memurlan Tekaüt sandığı teşkiline dair 
olan kanunun nıuvakkat ikinci maddesindeki müd
detin iki ay dııha uzatı:lıruısı hakk:mda kanun tek
iliine dair (2/29) 

83. - Kurs görmek için veya muvakkat bir 
vazüe ile yabancı memleketlere gönderilecek olan 
erata harçlık verilmesi hakkında kanun liyihası
na dair (1/214) 

84. - Kütalıya Mebuslan Dr. Ali Süha Delil
başı ve Salihaddin Kutman 'm, İspirto ve İspir
tolu içkiler iııh.isarı hakkındaki 4250 sayılı kanu
nun 21 nci maddesinin değiştirilmesi bakirmdA 

10 . V . 1944 tarihinde 4560 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26 . I . 1944 tarihinde 4524 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12 . VII . 1944 tarihinde 4619 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17 . VII . 1944 tarihinde 4622 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 . VI . 1944 tarihinde 4583 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 . V . 1944 tarihinde 4556 sayılı kanun olarak 
kabul edilm.i.gtir. 

3 . VIll . 1944 tarihinde 4644 sayılı kanun olarak 
kabul edilm.iştir. 

19 . VI . 1944 tarihinde 4594 sayılı kanun olarak 
kabul edilmi§tir. 

2 . vın . 1944 tarihinde 4636 sayılı kanun olartık 
kabul edilmiştir. 
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kanun teklüine dair (2/19) 

85. - Maarif V ekAletine bağlı yüksek, orta 
ve teknik öğretim kurumlarmda çalışacak yaban
cı profesör, öğretmen, mütehassıs ve ustalarin 
ı;ıoelecek senelere geçici mukaveleler akdi haklnnda 
kanun la!iJıa.s:ına dair (1/272) 

86. Maaş Kanununa ek 4161 sayılı kanunun 
hazı maddeleı-iııi değiştiren 4811 sayılı kanunun 
1 nci madde. inin tefsirine dair Bil4vek8.1.et tez
keresine dair (3/95) 

87. - 1ı1:ep:ıuı· meskenlel"i inşası hakkında ka
nun liiyihasına dair (1/324) 

88. - Muamele Vergisi Kanununun 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lfı

yiluısı hakkında {1/180) 

89. - - Muayyen tarifeli na)ı:il vasıtalariylc se· 
yahat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi 
lıaldmıdak:i 2030 sayılı kanwıa ek kanıın liiyiha
sına dair (1/158) 

90.- Muhıısebei Um um iye Kanununun 77 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanıııı liı.vih8!1J 

ha~da (1/317) 

91. - Muvnzzui subay \"C askeı-i memuı·lara 

verilecek elbise ve teçhizat hakkında kanun Hiyi
Jınqına dair (1/ 245) 

92. - übadele ve telfiz işlerinin kati taıı

fi.vcsi ve intacı hakkındaki 1771 sayı lı kanunu 
ek kanun liiyihıısına dair {1/ 79) 

93. - Mücbir ve ?.aru ı· i sebepler dolayısiyle 
takip vo tahsilin imkan görülemeyen OOJ"!Iarın 

terkinint- dair Başvekiüet te?.kei"Mi hakkında 

(3/97) 

94. -Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 snyılı 
kamlna ek knnun liyilıasınn dair (1/321) 

95. - Ordu İkramiycsi Kanununun 269 sa
yılı kanunla değiştirilen 1 noi maddesinin t.adili 
hakkında kanun layihasma dair (1/153) 

4 . IX . 1944 tl'orihinde 4658 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 o vm o 1944 tarihinde 4635 sayılı kanun olaı-ak 
kabul edilmiştir. 

5. VII .1944 tarihindE'. 1416 sayılı kurar olarak 
kabul cd.ilmiştir. 

18. VII. 1944 tarihinde 4626 sayılı knnıın olarnk 
k n hul edilmiştir .. 

2. Vlll.l944 tarihindl' 4641 sıı~·ılı kaııuıı oluı ·ıık 

kabul edilmiştir. 

5. VI. 1944 t.aı·ihiııde 4581 . sayılı kamın olarak 
ka bul e dil ıııişti r. 

15. IX. 1944 taıilıindl' 4669 sayılı kanun olaı-ak 
· kabul cdilıniştir. 

10 . Vll. 1944 tarihinde 41\08 ııııyıb kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26. I . 1944 tarihind · Adliye, Büt<,:l' ,.1' Maliye 
Enoiimenlerinden mürekkep l\fnlıtclit Tineümenc 
hı\\•oll' odilmi~ir. 

3. IV. 1944 tarihinde ı a87 sayılı karar olarak 
kabul edi.lnriştir. 

24. I . 1944 tarihinde 4667 snyılı knnwı olarak 
kabul edilmiştir. 

14 . VI. 1944 tarihiııd 4511 ııııyılı kanun olnı-ak 

kabul edihxı.iftir. 
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96. - Ordu uc;aklıı.rında lıulundıuulaco.k dc

ınirba~ ,viyccck hakkında . .kanun lfı.yiluısınıı dair 
(1/197) 

97.- Ordu ve Jandarmaya ıneJL~uıı zfibitlcrle 
efrıı.dın \ 'C sair binek hakkı olanların kendi malı 
bineklerinin ve orduya alınan ahali nakliye va
sıtalannın ödenme.<rine daiı· olan 1471 sayılr ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkınıla 

1-!. VI . 1944 taıiJıindc ~590 ~nyılı kanını olıırak 
kabul edilmiştir. 

kanun liiyihnsmıı dair (1/ 274) 4' n::. 1944 taribinde 4657 sayılı kanun olaı'llk 

kabul edilmiştir. 
98. - Orman Umurn Miidürlüğii 1943 mali 

yılı Biitçc Kanununa bağlı (A) işUJ·ctli c!'lveldı• 

d<'ğişiklik yapılması hakkınıla kamın li1.v ihnsııın 

dair (1 / 260) 12 . V. 1944 taı:ilıiudo 4562 sayılı kanun olaı·ak 

trebul edilnıiı,ttir. 

!!9. - Orman Unıum Mürliil'liiğü 1943 nıııli 

y ılı lıiilçE"1indc rlcğiı;ıiklik ,\·aııılnınMı lıııkkınrla 

knnıın liiyihıL<ıınn ılair ·(1/ 153) , 3 . 1. 19-H tarihinde 4507 sayılı kanuıı ularak 

100. - Onnaıı Uıııum llfüılürliiği.i 1943 nıı.ıli 

yılı lıiit~ c:;i ntlr ıleğişiklik yapılına.<:ı lınkkınclıı kıı 

ıınn liıyihulamın ılııiı· ( 1/ 185, 186) 

101. - Orımın Cıııuın l\liiclül'lüğii 1!)44 ıııııli 

,\'llı 13iit~~ Kıınııııu la.vi lıası hakkında (1 /20~ ) 

HI:!. Oı·ı a Üı!;retiın Okullarıııdu .vıııı:lıııırı 
iiğret ınrıı ~ıı lı ~tll'll nııısı hukkınclaki 2624 sayılı 

kanunun nıüdrlctiniıı beş yıl daha ur.ııtılnıııs."ıııa 

"~ ikiıı!'i nıaddNtiniıı dcğiştiı·ilınc~iııe dııiı· kanun 
liı ,\· ilın ' ı lınkl;m,Ja (1 / 174) 

JO:ı . Oyun kağıtları inhüıııı-ı hakkındaki 

1 1 J 8 "ı.nl ı kıııımıuıı 2 nci maddesinin değiştiril
mt-s int• daiı· kıuıuıı lfi~·ihnsı lıııkkında (1 / 261) 

10-t. - Posta. 'l\•lgrııf \ ' l ' 'J'clefon Kanuuları 

ım ek 2721 V!\ 2722 sa,vılı knnuııların iki ve üc:ün
ı•ü ınnrldell'riniıı dcğiştirilın<'Si hakiundu kanıın 

liı.vihıı~ına daiı· ( 1/253) 

10.>. - l'osln, Tclıı;raf ve Tl'lefon Unıuın Mü
ılü.ı-lüğii l!l43 nıııli yıb bütt; siııd~ değişiklik .vıı 
pılnııısı lınJ1kıııdıı kanun lıiyilıulnrımı da.ir ( 1/ 1 ':t, 
1!'16 ) 

106. - Postn, Telgı·of ve Telefon nıııııı l\lü
dürlüğii 1943 ııuıli yılı büt~ iııdc d tişikl ik ya-

kabul edilmiştir. 

26 . I . 194-t t_arihind~ı 4fı21 sııyılı kanun olaruk 
kahııl edilmiştir. 

8. \ r .1944 tarihinde 4!159 sayılı kalilm olarak 
kabul edilmiştir. 

27 . XII. 1943 tarihinde 4504 ı;ayılı kanun ulaı·ak 
kııbul edilmiştir. 

:ı . YI . Hl-14 turihind!' 45l:H ~ayılı kanun olaı·nk 

kııbul <'dilmiştir. 

3 . V lll . 194-l taı-iJıiııde ~t:H6 ,. • -Ui-17 ııa~·ılı ka 
nun olurak kabııl ı•dilımiştiı·. 

2(1 . ı . 19-H la.ı-ilıiııl • -1525 ~ayılı karnın olornk 
kubul edilmiştir. 
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pılıııası JuıJ;kıııdu kanun lilyilıasma dair ( 1/221) 

107. - Posta, Telgraf ve Telefon 1 şlct.nı c 
liıııum 1\lüdüı-lüğü 1944 mali y ılı Bütcıc Ku ııunu 

l fiyi lıas ı h akkıııdn ( 1/ 209) 

108.- ılıha t Ye !~ timai l\Iunveııet .Vckrueti 
T11~il iit ' 'c 1\fı> nıııı·in .Kıııı ununıın bazı maddele
ri nin dcği~tirilnıesinc ve bu kanuna bazı nıaddch~r 

<'Jdeııuı csinc dair olan 4258 sayılı ıkanıma bağlı 

kadı·o cct ve l i ııd e tl eği ş iklik yııpıhııa.~ ı h ıı kkınc'l ıı 

lm ııtın l iıyi lı as ı ııa dair (1 / 306) 

109. - Subay ve askeri memurların maaşla
rınıı dRir olan 3661 sayılı kanumm 1 nci madde
~i ni n deji:i ştirilnıesi ve bu kanuna bazı maddeler 
ııklenmesi hakkında kanun layihasına dair 
(1/289) 

1 LO. - Şeker ve glikoz resimlerinin indiril
ınesi hakkınıla t/136. §eker ve glikoz istihlAk 
vergisi hakkındaki 4385 sayı!ı kanuna ek 1/172 
sayılı kanun 15yihaların dair 

111. - Teınyiz Mahkemesi teşkilatma dair 
1221 sayılı kanunun 2 nci maddesinin deği,tiril
mesi hakkında kanun layibasma dair (1/178) 

1 12. - Trabzon ?.rebusu Faik Ahmed Barut
cu 'uun, Veraııet ve !ntikal Vergisi Kanununun 
1836 sayılı kanunla değiştiritmiş olan ikinci 
ınaddesinJ l>ir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lif i lı akkmdn (2/26) 

113. - Türkiye Zirai Donabm Kurumu Ka
nunu l ii yih ası hakkında (1/198) 

114. - Türk Parası Kıymetini Koruma Kanu
nuna ek kanun layihası hakkında (1/181) 

115. - Vakıflar Umum Müdilrlüfii 1943 mall 
yılı Butçe Kanununa bağlı (A)'işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkmda kanun llyihası

na. dair (1/192) 

116. - V akrflar ·Umtim Müdürlüğii 1943 
mali yılı Bütçe Kanununa bağlı (A.) işaretli 

cetvelde değişiklik yapilmasına dair kanun 1!
yilı:ı ı hn'kkında (1/251) 

24 . lll . 1944 tarihinde 4532 sayı lı kanun olarak 
kabul edilmi ştir. 

17 . V . 1!)44 ta ıi hi nde 4564 ııayıl ı kanun olarak 
kabul cdilnıiştil' . 

3 . VIII . 1!)44 tarihinde 4645 sayı lı kanun olarak 
kııbul edil m i~ti r. 

2L . VI . 1944 tarihinde 4600 sayİlı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 . VI . 1944 tarihinde 4597 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6. lll . I !J.U tıırih in d(• Adiiye ~n<·ÜnJPıtiııc ha\'a -
1!! edihniştir. 

10 . I . 1944 tarih inde 4509 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26 . VI . 1944 tarihinde 4604 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24 . I . 1944 t arihinde 4512 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26 . I . 1944 tarihinde 4522 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28 . IV . 1944 tarihinde 4555 sayılı kanun ola.
rak kabul ediln:ıiftir. 



- 89 -
117. - Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 mal! 

yılı Hiit~r Kanunu Hlyihıtsı hakkında (l/210) 

IIR. Ynkıflnr Unıuın Müdiirlüğü 1944 ma-
li .'·ı lı Tiiit~ı' Knnnnıına hağlı ( A) ve (B) i~nretli 
,. , .,, . ~Jirrol(• rlı>ği~iklik ~-nprlmıısına c'lııir knnıııı 

;~o . V . 1944 tarihinde 4570 sayılı kanun olarak 
knbul edilmi~tir. 

ı:ı ,,· i ha s ı lınkkrndıı (1 /~Wl) ·1 . X . 1944 tarihinde -1675 sayı lı kanun olarak 
~ kahul edilmiştir. 

1 l!l . · 'l:ı ha rı rr nıı>ınl~kctlPrle ıııııvakkat ma
lı iyPttr tiearct nnlıı~ın11l:ın ve morliis"ivendilrr 
·ıl<ıliıır 1 r lıu ıılarııı ~iinml!inr giren maddelerin 
., ii ın !'ii k rr,iııı lrri rırlr rleği~iklikler yapılmasına 

n :ınb~ııı:ıy;ı ~·nnn~ıııı~·nn nrvlı-tl~r ınuvnredııtı -

ıı:ı l; ar~ı ı .. ,Jhidrı· alınııı:ısınn St>lfilıiyrt verilrnesi
ııt• ol;ıir l<anın ı lil~ · ihnsı hakkında (1 1178) 

120. -- Yrrlcksubny vr askeri memurlar hak
lund aki 107ôı "ayılı l;:ııııııııın 25 nci ınıındi'sinin 
ôı ıwr fıha~ınırı trfsirin r (lıı ir Rıı~Yekillet tezke
r · ·~i lı>~kkııın.ı ( :lllfıO) 

ı:ıı. Yı•nirl <'ıı 16 kn zn tP~kilinr c'l ~i r l<nnıııı 

j . vr . 19-1-l taı·ihiııdr 4582 sayılr kannn olarak 
kahul ~tlilmiştir. 

12 . vn . 19-14 tarihinde 1424 sayılı kartır olarak 
kabul edilmiştir. 

l:iyih:ı~ı lıakkınnn ( l,t.!!361 :ı . Vlll . 1944 tarihinele 464.2 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ı:ı:ı . - Y<'n inrn 10 milyon liralık madeni u
r: ı ldıl< para o l :ı rhı lıakkm<la kanun liiyihnımın da 
i l' ( J /:12:1\ 

123.- Yeniden ı-adyo istııs:vonlan kurıılmıı~ı 

nıı d ai ı · kanım lli.yihıısı hnkkmdıı. (1 /341) 

124. - Yeniden ynprla<'.ak ı.u işleri için gel<'
enk scnC'lPre ııeı:ici taahhüt İcrasına mezuniyet YP

rilmesi hakkındaki 3132 ııayrlr kanuna ek kannıı 
l;i~'İhn81na dair (1/314) 

i . VII . 1944 tarihinde 4606 sayılr kanun olarak 
kııhnl l'rlilmiştir. 

15 . IX . 19-1-1 tarihinde .ı670 s:ı~· ılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 . Vlll . 1944 tarihinde 4649 sayılı kanun olaralt 
kabul cdilıııiştir. 

Dıı.hlliye Encfuneninden gelen nıa.&be.t&la.r 

1. - Aııtal,}-a, Trabzon ve Malatya Elektrik 
imtiyazlarının kaldırılması hakkmda kanun lii 
:vihıısına dair (l/l75) 

2. - Belediye kanuııunun, 127 n<'i ııındil P~ i ııe 
•·k k:ın11n liıyihıı~ı hakkında (1;'299 ) 

3. - Belediye Kanunıuıun 152 nl'i nınıldesi 
uin (D) Ilkrasının değiştirilmesi hnkkmda kanun 

21 . VI , 1944 tarihinde ~96 sayılı karınn oltırnk 
kabul edilmiştir. 

12 . VII. 1944 tnrihindıı 4617 ıuı,v ılı knnıuı ulııı·nk 

ka lı ul edilm.iştir. 
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layiliasma dair ( 1/230) 

4. - Belediye yapı ve Yollar Kanununun 
bazı maddelerinin ve Ebuiye Kanununun 43 ncü 
ve Baleiye Kanununun 114 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi ha.kkmda kanun lfıyihasrna dair 
(1/211) 

ı 5. - Bingöl Mebusu Feridun l~ikri Düşünsel 
ve Kocaeli Mcbusu Salalı Yargı'nın Tapu Ka
nunun 6 ncı maadesinin tcfsirinc dair takı·iri 

hakkında (4/21) 

6. - Dahiliye Vckaleti Merkez tcşkili<tı ve 
vazifeleri lmk.knıdaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanmıa bazı JTUlddel~ı· Pk
lcnmesinc dair kanun Jayihası hakkında (1/W:l) 

7.- Devlete ait bazı liman ve iıskclelcı·in 

Devlet Demiryolları ve Limanları İ~lolnıe 
Umnm Müdürlüğüne devri ve mekzfir Umıun 
l\Iüdürlükçe işletilmesi lınkkmda kanun liıyihas ı 

na dair (1/258) 

8. - Devlet memurları aylıklarının tcvhit 
ve teadülüne dair olan 3656 ve 388 sayılı kn
nmılara bağlı eetvellerin Dahiliye Vekaleti kıs

mında değişiklik yapılmasma dair 4446 sayılı 

kanmıa bağlı (II) sayılr cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında: kanun layihasma da.ir (1/ 302) 

!). - Havadan iııclit'llıc vr denizelen ~;rkal'llıa

lııı-a karşı nıiirııdclr hııkkında kıtnun lfıyihasına 

dair (1/dl9) 

10. - İzmir Suları Tüık Anonim Şirketinin 
satın alınmasına ve devrine d11ir kanun layihası 
hııkkında (1/182) 

11. - Jandarma Erat Kımununun 10 ncu 
ıruııidcırinin değiştirilmesi ha'klı:md11 kanun lfiyi. 
lıasına dair (1/152) 

12. - Konya Mehusu Şevki Ergun 'un Bel&
diyc ve lınnlara bağlı müesseseler ve Beledi
yeler Bankası mrnınrları Tekaüt sıındığı teşki

line dair olıı.n kanunun muvakkat ikinci mad· 
desindeki müddctin iki ay daha uzatılması hak
kında kanun tcklifine d11ir (2/29) 

31 . V . 1944 tarihinde 4573 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12 . VI . 1944 tarihinde 458fi sayılı kanun olnı·ak 
kabul edilmiştir. 

8 . V . 1944 tarihinde U2 sayılı tcfsit· olarak 
kabul edilmi.ştir. 

12 . VII . 1944 tarihinde 4618 snyrlı kanun ola ı·uk 
kabul edilmi,tir. 

JO . Vll . 19~~ l ı ıı·ihiııdı • lliil<:(· l·:ııdinwııinr hıt· 

va[(' c<.lil mişt iı·. 

2 . Vlll . 1944 tarihinde 4638 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7 . \'lll. l!H4 tarihinde 465.J. sayılı kanım olarak 
kabul edilmiştir. 

5. VI. 1944 tarihinde 45 3 sayılı kamuı olarak 
kabu1 edilmi.,tir. 

26. I . 1944 tarihinde .J-519 sayılı kanun olarıik 
kabul edilmiştir. 

19 . VI . 1944 tarihinde 4694 sayılı kıııııın olıır.ık 

kabul edilmittir. 
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13 .- Konya "Mcbusu Dr. Osman Şevki Ulu

dağ'ın. lstaııhul Şehremaneti ve Belediyesinc1c 
zııl ııtni helediye hizmetini ifıı eden memurların 

evvelcc ücretle geçen hizmet müddetlerinin tekıı
iitlükleri hesabında sayılmasına dair kanun telc. 
lifi hakkında (2/ 5) 

14. - Mardin Mebusu Edib Ergin 'in , Bel~>

diye Kanununun 27 nci maddesinin değiştirilm~

si hakkında knmııı teklifine dair (2/28) 

15. - Ordu ve jandarmaya mensup zabitlcr
le efradın ve sair binek hakkı olanların kendi 
malı bineklerinin ve orduya alman alıali nak
liye vasıtalarının ödenmesine dair olan 1471 sa
yılı kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmC9i 

hakkında kanım layilınsma dair (1/274) 

16. - Pazarcık kazasının 

bnğlanmnsı hn.kkrııdn kanım 

(l/188) 

Maraş vilayetine 
lfıyihnsına dair 

17. - ::-; i1·as ~Jehusu Abdurı·ıılıı~ıın :\u<·i ]),•. 
mi ı·ağ' ın, B<• lcdiyc lstimliik Kanununun 9 ncu ' 
mnldc~iniıı dl'ğiştiı-ilm~si h ıı kknıda kıınun tckl i-

:~ . VIII . 19-H tarihinde 4644 sayılı kanunla bir
leştiı·il c rck kalıni l'dilmiştir. 

26. I . 19-!4 tarihinde 4520 soyılı kanun olarıık . 
kabul edilmiştil'. 

4 . IX. 1944 tarihinde 4657 sayılı kanun olarıu 
kabul edilııriştil'. 

6. ur . U)-!4 tn ı ·ihind e -!52!1 sayılı kanun olaı·a:t 

kllihul edilmiştir. 

fine fla ir (2/41 ) 2 . Vlii . 1944tnrih indc 4633 say ılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

JH. - ~elıiı· ve kıısabıı larda malınlle ınuhtıır 

ve ihti~·aı· heyetleri tcşkili hakkında. kanun liıyi

husına daiı· (1/25) 

Hl. - Yl·ııiden 16 kaza lı:şkiliııc dair kaııuıı 
lftyihası h ııkkında (1/296) 

10 . lV . 1944 tnrih i111 lc 4fi4l sayılı kanun ol:ırak 
kabul edilmiştir. 

2 . VIII . 1944 tadlıindc 4642 sayılı kanun olıırıık 
kabul edilmiştir. 

biva.ru Muhasebat Encümen.inden gelen mazba.ta.la.r 

J. - HJ·Itl ~-ılı ~!illi korunma biliııı~o~u
ııuıı 1-(iiııtlerildii(i hakkında B:ışvckiıl<'l t<'zkcı· .... iıı~ 
llıtiı· (:ljHG) 

2. - Biriıwikiuıuıı 1H3!l : Şubat J 940 ıı~·lıt• 
rrıııı nit rapoı·un Rııııuldu~'tlllll dair Divıını ;\lu· 
lıaselıııt Riyll.';cti tezkcrcsi (fuıponııt :; nei fık· 

rası lıııkkındıı) (3j8G) 

31 . V . 1944 tarihinde 457H ııııyılı knnun olarak 
kabul cclilmiştiı:. 

5 . Yl! . 1944 tarllıind 1415 sn~·ılı knı-nı· olıırnk 
kabul cdilıniştir. 

·-' 
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3. -- Milll Piyan,go idaresinin l!Hil · ıııııli ,nlı 

lıil:iıı~os ııııuıı göııdeı·ildiğiııc dair H:ı.~vckii ll'l tez-
hı·csi lıakkınua (3/178) !1 . \'1 . l!l++ ııır ilıiıı dı • okuıııııu~ıur. 

-! . - )[ü!ga Kibrit ve ~'akmak lııhisadaı·ı 

Ida resin in ilgasıııd:m n·1·elki zamarın \ 'C tas fiye 
Dcvrı•sin ait lıı'saplarıu sunulduğuna dııir B:ı ~-

I'CI' kiıl ct tezkcn·'i lıakkıııdıı (il/132) :J I . lll .. 104+ l ttrilıiıı dı' + ~. : ; .~·'"·'· ılı kanıııı ola
r:ık knlıul l'dilnıi ş tir . 

5. - Yıılova kaplıc~lıırı işll'tııı c iclnrl'~iııin 

J!).J.l mn li yılına ait bil iın~onun suııultlıı~unıı. da i ı· 
Divanı .\Julınsl' lııı t Riy:ıscti tczkcı·csi haldmıla 

(3/176) lG . VI . 1944 ta rihiıhl e 45!>3 sayılı k:ıııuıı olarak 
knhııl edilmiştir. 

Ctümrük ve tnhiııa.rlar Enetimeninden gelen nuısbatalar 

1. - Devlet memurları aylıklannın tevhit 
ve teadü!iine dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına ve 
C:ünırük ve lnlıisarlar Vekaleti Teşkilat ve Va
ıdfcleri hakkındaki 2825 saYılı kanuna bir road
ıle eklenm(•sinc doir kanun layibasr hakkınd ıı 

( 1/ 285) 

2. - Gürurük muhafaza ve muamelo sınıfı 
memurları te§kilAtı hakkındaki kanunda deği
şiklik yapılmasma dair kanun layihaaı hakkm
da (1/212) 

3. - Gümrük Tarifc Kanununa bağlı giriş 
uımımi tarifesinin 695 nci numarasının (C) ve 
(D) ükralarmm deği§tirilmesine dair kanun lil
yihası hakkında (1/259) 

4. - Kibrit ve Çakmak lnhislll'I İ4letme imti
yazının kaldrrılmasına ve bu imtiyazm işletilmesi 
i<}in muvııkkat bir idare kurnlmasına dair olan 
-14~6 snyılı kanuna ek kanun layihası hakkmda 
(3/22~} 

ı o . Vl r . 19H tarihi nil~ 4fi07 sayılı kanun ola
r ak knbnl cililmiştir. 

2 . VIII . 1944 tarihind~ 4632 sayılı knnun ola
rak kabnl edilmiştir. 

3 . \ ' il . 1944 tarihinde 4605 sayı h kanun ola
rak kabul cdilmi~tir. 

3 . V . 1944 tarihinde 4556 sııyılı kanun olarak 
knbnl edilmiştir. 

5. - Kütahya Mebuaları Dr . .Ali Süha Delil
başı vo Salahaddin Kutman'm, İspirto ve İspir
tolu içkil-er inhisarı hakkındaki 4250 sayılı kn
ııunuıı 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkm
da kanun teklifine dair (2/19) 4 . IX . 1944 t.arihinde 4658 sayılı knnun olıırak 

' kabul edilmiştir. 
6. - Türk kodekaine urgn.n olınıyan eoznyi 
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tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hakkında kıı
mın liiyibnsma dair (1/224) 

7.- Yabancı memleketlerle muvakkat mahi
yc t.te ticaret anlaşmaları ve Modüsvivendiler 
akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin 
gümrük re_simlerinde değişiklikler yapılmasma 

v~ anlaşmaya yanaşmıyan Devletler muvaredatı
nn karşı tedbirler alınmasına salahiyet verilme
sine dair kanun layibası hakkında (1/178) 

24 . IV . 1944 tarihinde 4549 sayılı kanuu olu
rak kabul edilmiştir. 

5 . VI . 1944 tarihinde 4582 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

HariciyEl Encünıeııinden gelen mıı.zba.ta.lar 

l . - Alınan snnnyii tarafıudan Türkiye 'ye 
Hti ı l 1 J ' l'iiı·k liı·:L~ ı luLılrında 3 000 kilo alebı·iıı 

vı•rilm esi Vl' mukabilinde Alınanya'ya aynı kı_,._ 

ıııl• llı• 'l'iirk al'yoıııı ihra<: rdilmcsi hakkında tc~ti 
oluıınıı nwktup l :ıl'lıı kahııliin c.dnir kıınuıı lfıyilıa;,ı 

lı:ıkkınd:ı (1/ 114) 

:!. - Ankara Belediyesi taraiımlau 1svi~ · 
ı ·o \lcıt ınulııı.nın olunacak otobiislerc müt.eallik 
ıııt'ktubun fl nci ııunıara~1n<.la derpi~ olunan miid· 
dctin t omıliıli lınkkında kanun l fıyi hııııınn daiı· 

( l / 149) 

:J. Aııkara llcleiliycsi taralımlan l sviçrc '-
ıJ,•n sntın alınacuk otolıüslere müteallik mektuptıı 
ıııııka1·rlcnin akdi için tesbit olunan müddetin 
: ı ı . XIT . JH-t3 tnı·ihine kndnr uzatılınası hakkın -

lU. lV . 1944 tarihinde 4fl .ı..'3 sayılı kanı ın ol3rak 
kabul edilmiştir. 

J2. VI . J9-l4 tarihinde 4fl86 sayıl ı kanun o l nrıık 

kn hul C'rl ilnıiştir. 

,]n k rı ı ı ıııı l:'ı.1 · iha;;ınn d ai ı· (1/113) 12. VI . 194.4 tarihinde +587 sayılı kanun olarak 
' k:ılml cdilmi!i<tir. 

4. - Ba zı lsviçrc mamul mallımnın muay
yon bazı 'l'iirk ın:ıUnriylc mübadelesini tanzim 
nı:ıksadiyll' imza edilen Protokolun taı:dikına dnir 
k:ııııııı liıyih:ı •<ı hnlıkıııda (1/234) 10. Vll. 1944 tarilıinde 4610 sayılı kanım olaruk 

kubul edilmi tir. 

:i. - lJcvlet. ıueınuı·lnrı aylıklarının tevhit I' C 

IPn diiliine dııir olan 36fl6 sayılı kanuna bağlı (1) 
~n.yılı cotv(:) in ITariciye Vekfıletine nit kısmının 
ve Hnrieiyc \'ukiılcti Tcşkilfıt Kanımuna bağlı 

(!.!) sayılı cetvelin ılcğişti'rilınesino <.lair kanun 
lıi~· ilın~r lıı\kkınıla (1/278) ll.1X. Hl-H. tarihinde 4665 ve -lti6G sayıl ı kıınuu 

6. - Romanya'dan 70 vagon ve 3270 varil 
nlmnıası ve bedellerinin kısmen muayyen mallar 

' ıılaı·nk kabul edilmiştir. 
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kısm n dıı ley olarak ödenmı-si hususunda yapı 
lan .A.ıılaşmamn ta~dilnna daiı· kımtın lılyihnsı 

h;~kkıncln (l/23G) 

7. - 'l'asüye hıiliııue bulunan (A) hesıılıı 

hakkında 17. Xli. 1940 tarihli mcktuba bağlı 

2 nıunaraJı listede yazılı kontenjanların dc~

tiı·ilınesi hususunda Tüı·kiyc - Alınanya arasında 
teati olunan m ktııpların tasdikma dair kanun 
hlyilınsı hakkıııda (1/1.20) 

S. - 'I'üı·kiyc ile Almanya arasında 18 ni
san 1943 tarihinde imza edilen Ticari mübade
leterin ve tediyelcrin tanzimine dair Anlaşma 
ile bu .ı\nlıı.şmaları.ı bağlı protokol ve mektup
ların tasdikr lınkkındn kanun Hlyihasına dair 
(l/103) 

9. - Tüııkiye - .Almanya arasında mevcut 
'l'icaret ve Terliye Anlaşmasının (I .A) listesin
deki kontenjana. ınunza.m kontenjanın kabulü 
hususunda teat i olunan mektupların ta di kı lıak
kındıı kanun la.vihnsma dair (1/218) 

10. - Türkiye ilc .Almanya arasında miin
akit 25 . VII . 1940 tarihli Hususi .Anlıışınaya 

bağlı (A ve B ) listeleı·inde de~ilclik yapılması 

hakkında kanun luyihasına. dair (1/102) 

11. - '!'ürkiye ilc Almanya arasında Ticari 
ınübadolelere ,.e Tediyelerin tanzimine mütedair 
Anlaşma esasları diıbilinde Almanlar tarafından 
5 tane tayyare verilmesi ve mukabilinde muı!y
yen Türk ınallarınm ilıt·acı için Alınan Sefareti 
ilc teati olunan mektuplarm tasclikma dair ka
nun layihası haklanda (1/254) 

12. - Türkiye ile Almaeya aı-iısmda Ticari 
mübadeleler ve Tcdiyclerin tanzimine mütcdair 
Anla~nya bağlı Il nci listeye 14 milyon lirahk 
munzam bir ·kontenjan ilavesine, incir ve üzüın 
kontenjanlarındıı münakale yapılmasma dair 
teati olunatı mektupların tasdi1u ha1dnnda b
nun layihasmn dair (1/241) 

13. - Türkiy - FinlUılruya Ticaret ve Te
diye Anl!llinıa mm tcmdidi lırıkkında kanun l~ri
Jınsma dair (1/295) 

lU . Vll. 1944 t.ı.ı·ıhiııdo 46U sayılı kanun olarak 
kahııl edilmiştir. 

:l9. lll. 1944 taı·ilıindo 4534 snyıJı kanun olarak 
kabul cdilıniştir. 

29 . lll. 1944 tarihinde 4536 Rayılı kanun olarak 
' kahul edilmiştir. · 

l-l. VI. 1944 tarihiııdc 4592 sayılı kanun olarılk 

kabul edilmiştir . 

29 . lll. 19~ tarihinde 4535 sayılı kanun olarak 
knhnl edilıniştir. 

10 . Vll . 19-14 tarihinde 4613 sayılı kanun olaruk 
kabul edilmiştir. 

10 . Vll. 194-i tarihinde 4612 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4. lX. 1!.14-! tarihinde 4660 sayılr kanun olarak 
knbnl edilmiştir. 
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1-ı. - Türkiye ile !S\·içro arasında Ticari 

nıiilıadelelcrin ve Tediyclerin tıınzimine dair im
za olunan Anlaşma ilc merbutu protokol ve 
nırktııplllrın tıı~ilikıııa clııir kanun lilyihası hak-
hıııılı.ı (1/ 154) 12. Yl. Ht-H tarihinde 41'ifl snyılı kaının olar.ık 

kahul t>dilnıiştir. 

1:i. - 'rüı·ki_,.<' • hviı;ı·r Tit·nrct Anlaşması
nın ııuıtılıııa~ı hnkkıııdn kmıun lfıyihasma dair 
!1 / 104) 

Hi. -- Tiiı·ki,,·r il<' 1\[ıl.l'ııı·istnn nrnsıııila imz:ı 

l'rlilı·ıı Tir•ıırı•t n •r('(liyc . \.ıılaşnı:ıhıı·iyl<' merhnt
laı·rııın tn~ılilo hııl;krrıda ·lııınnıı liwilıa~ına dnir 
! 1 l :lOil ) 

l i .- Tül'ld.\'r ilı · :'ılııı·aı· i stıııı ıır-:ısınila. mrY· 
ı·ııl Tiı·al'İ ıııiih:ıdı·lt · lı·r·ı• ,.,. Tl'rli,,· ı•lı•riıı tıııı~irniıw 

nı ii tı·clair .\ nlıı~ııııı lııı ·la ııh•ı·lıııtlıı ı· ın ııı :31 ma.ns 
lfiH tnı· i hiııl' l;ı11lar u zııtılııı:ı~ı hakkırırin knıııııı 

10. IV . HJU tarihindı· 454-J. sayılı kanun olaı·ck 

kabul edilmiştir. 

.ı. 1 X . l!.l+ı tarihine! ·l661 sayılı kıınun olıırak 

lwhııl edilmiştir. 

l ıi yihasııııı ılnir ( 1/ :!-17 ) HI . \'ll . 1!1-14 tnı ·ilıinck 4614 ı;a~· ılı l<nntın ola
ral; kabul ı•<lilmiştir. 

li' . 'l'iiı·ki_,, . i lı• Hrırnıınyn aı·asıııdn imza. 
lıınıııı Tasl'i~·" pı ·otokoluıınn tnstlikınn d :ıiı· kıınuıı 

liıyihıı~ı hakkınrlıı (1/ 1!1-1) !O . \ 'll 1!144 tıırilıiııdc 4615 sıt~'llı knııuıı olıı 

rnk kabul cdilmi~tir. 

ı~ - - 'l'iirkiye i ir Romanya arasında inı1.a 

olıııı:ııı 'l'i<' : ıt'<'l \'<' Tcdi_,·r Aııln~ııınsı ilr• ım•rbnt
l:tl'ınııı I:L~dikı lıakkııı<la kanım lfı,,· ilııL-;ıı ı ıı dair 
( lmı ) 

20. - Tiirki.\'c ilc Hoınan,,·ıı ıım~ıııılıı mevcut 
Ticarı• t \ 'C 1'<'di .vı· Anlu.5malariyle ıru•rlıutlarmııı 

leıııdidi hakkında trııti olunan ııı<!ktuplaı·ın tus-

4 . JX . l!l-14 tııı·ihiııdı · 466:~ ""~· ılı kıııııııı ohıı·;ık 

kıılıııl l'dilıııiştir . 

dikıııa dııir kaının liıy i hıı~i hakkında (1 / 310 ) 4 . LX . l!J-14 taıihiıırlt• 466~ ~a~• ılı kıınnn olııı·nk 

lnıhul <>tlilnıiştir. 

2l. - Türkiye ilc Roıııuııyıı aı·ılliında. Ticari 
nıülnıdl'l!'!e rc ve T~-di.wlnin tanzimine mütedair 
Anlnşıııalııl'lıı mı•rbutlal'llırn iki n.'· t~ındidi hıık

kındıı ıcuti oltııınn mektupların tıısdikıııa dair kıı-
ıııın liı~· ihıı.~ı lıııkkındıı (1/ 267 ) 10 . VII . 194-l tıırihind~ 46lli '1/ıyılı kıınun ola

nık kıtbul l'dilmiştir. 

~2 . - Yabuıı~ı ııı cınlı•ketlnlc nım·akkııt nıahi

~···lte ticaret ıınla.~nııılnı· ı ve )lodiisvivı·ııdiler ak
dine w lıuıılarııı şiiıııulüne giren mml<lı'lcrin 

giimı·iik ı·t•simlrri ıırl ı• d •ğişildiklrr yupıluııısınıı 

vr aıılıı~ıııııyıı yııııaı;ıınıya n Devlet lı• ı· nı u ' ' ll ı ·cılnt ın :ı 
k n''~-' t ı 'tl hi I'L .· ı· ulııııııusı ıııı s;ı liıh i~ ı•t n · ı· il ını·Ninı· 
dııiı · k;ııııııı l iıyilııısı lıııkkındn (l j 17~ ) ,-, , \ ' 1 I!I.J..I t:ırilıiııtlı • 4:iH:! S}l,\'llt kılllllll ııJ;ıı-ıı l; 

k:ılıııl t•ılilııı i ı;tiı ·. 
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lktisat Encümeninden gelen mtW!bataJar 

ı. - .Alman sanayii tarafından Türkiye'ye 
861 lll Türk lirBBI tutarmda 3 000 kilo atebrin 
verilmeısİ ve mukabilinde Alınanya 'ya aynı lrıy
mette Türk afyonu ihraç edilme.si hakkında teati 
olunan mektuplarm kabulüne dair kanun liıyiha
ı:n hakkında (1/114) 

2. - Ankara Belediyesi tarafmdan İsviçre'
den mubayaa olunacak otobfudere müteallik mek
tubun 5 nci numarasında derpiş olunan müdde
tİn temdidi haklrn:ıda kanun layihasma dair 
(1/118) 

3. - Bazı İsviçre mamul mallannın muayyon 
bazı Türk maliariyle mübadelesini tanzim mak
sadiyle imza, edilen Protokolün tasclikma dair 
kanun lll.yihast hakkında (1/234) 

4. - Fevkalade va.ziyet dolaytsiyle bazı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair olan 3828, 4040, 
4226, ve 4437 saytlı kanunlara ek kanun layjhası 
hakkında (1/225) • 

5. - Giresun Mebuım İsmail Sabuncu 'nun, 
Kazanç Vergisi Kanununun 3840 saytlı kanunla 
muaddel 13 ncü maddesinin (D) fıkrasının oe
ğiştİl'ilmesi hakkında kanun tcklifine dail' ('l./ ) 

6. - Romanya 'dan 70 vagon ve 3270 vadl 
alınmasr ve bedellerinin kı:smen muayyen mallar 
krsmen de ley olarak ödenmesi hususunda yapılan 
Anlll.\lmanm tasdikma da.İl' kanun Iayibas:ı hak
londa (1/285) 

7.- Şeker ve glikoz resimlerinin indirilmesi 
haklanda 1/136; şeker ve glikoz istihlak vergisi 
haldandaki 4385 saytir kanuna ek 1/ 172 sayılı 
kanun lô.yihalarma daİl' · 

8. - Tasfiye halinde bulu:ıı.ıln (A) hesabı 
haklanda ı 7 . XII . 1940 tarihli mektuba bağlı 2 
numaralı listede yazılı kontenjanlarm değiştiril

ınesi hususunda Türkiye - Almanya arasmda tc
ati olunan mektuplarm tasoikma dair kanun lil 
yjhiiSl hakkında (1/120) 

9. - Türkiye ile Alınanya arasmda mün
akit 2-5 . vn . ı94() tarihli Husus! Anlıışmaya 

10 . IV . 1944 tarihinde 4.543 sayılı kanun olarak 
kabul edi.l.ıniştir. 

12 . VI . 1944 ta.rih.inde 4586 sayılı kam.uı olarak 
kabul edilmiştir. 

10 . VII . . 1944 tarihinde 4610 >!llyrlı kanun olııruJ< 
kabul edilmi.ştir. 

17 . V . 1944 tarihinde 4565 sayılı kanun olıırıık 

kabul edilmiştir. 

10 . I . 1944 tarihinde 450~ ;;ay ılı kaııun ol~ ı·Hk 

kabul edilmiştİl'. 

10 . VII . 1944 tariliinde 4611 sa.yrlı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 . VI . 1944 tarihinde 4597 saplı kantın olarak 
kabul edilıniştir. 

29. lll. 1944 t,a.ribinde 4534 Nn,vılı knmın ohıl';ık 
kabul edilıırlştir. 
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bağlı (A ve B) listelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun Jayihasma dair (1/102) 

10. - Türkiye ile .A.lmanyı. t.rasında 18 Ni
san 1943 tarihinde imza edilen Tirı.ri mübade
lelerin ve tediyelerin tanzimine dair Anlaşma 

ile hu Anlaşmalara bağlı protokol ve mektup
larm tnsdikı hakkında kanun layihasına dair 
{1/103) 

ll. - Türkiye - İsviçre Ticaret Anlaşması
nın uzattiması hakkında kanun layihasına dair 
(1 / 104) 

12. - Türk Parası Kıymetini Koruma Kanu
nuna ek kanun liiyihası hakkında (1/181) 

13. - Yabnncr memleketlerle muvnkkat ma
hiyrttr ticnret anla.~malan ve modüsvivendiler 
akdinr ve hnnlımn şi.imnlüne giren maddelerin 
giimrük resimlerinde değişiklikler yapılmasma 

ve anlaşmaya yanaşmıyan Devletler muvareda
tmıı karşı redbirler almmasma salfi.hiyet verilme
sine rlnir kantın layilıası hakkında (1/178) 

29 . III . 1944 tarihinde 4535 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 . III . 1944 tarihinde 4536 sayılı kanun olarak 
kabtıl edilmiştir. 

1 O . rv . 1944 tarihinde 4544 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24 . I . 1944 tarihinde 4512 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 . VI . 1944 tarihinde 4582 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Maarif Encümeninden gelen mazbatalar 

1. - Devlete ait matbaaların birleştirilmesi 
hakkındaki 3558 sp.yılr kanuna ek kanun layih~ 
Rrnıı dair (1/252) 

2. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
tradülü hakkındaki 3656 ve 3888 sayılı kanun
lara bağlı (1) sayılr cetvellerin Maarif Vekaleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkmda kanun 
l ı1yilı asına dair (1/291) 

3. - Devlet memurları aylrklarmın tevhit 
ve teadiliii hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 
sa~·ılr kanunlara bağlı kadro cetvellerinin Maa
rif Vekilliği kısmılarmda değişiklik yapılmasına 
dair kanun liiyihası hakkmda (1/347) 

4. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek k~ 
ııun liıyihası hakkında (1/275) 

2 . VIII . 1944 tarihinde 4628 sayılr kanun o~ 
rak kabul edilmiştir. 

18 . vn . 1944 tarihinde 4624 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 . X . 1944 tarihinde 4673 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . VIII . 1944 tarihinde 4634 sa,yı)ı kanun oJa. 
rak kabul ec:lilmi§tir. 
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5. - Devlet memurları aylıklarrnm tevhit ve 
teadjiliin "' dııir olan 3a56 · ..sa.Y'!lı kanunun 18 · 
ııri marldesinin değiştirilmesi haklanda:. kanun 
liiyihasına dair (1/ 2.'39) 

6. - İstanbul 1'cknik Üniversitesi hakkında 
kanun li1yihasınıı dair (1/ 279) 

7. - Maarifi ır ~kii.lotine. bağh ~kııek, orta 
ve teknik öğı·ctim kunımlıll'mda çalışMak ya. • 
haııcr profesör, öğı·etıneıı , ıııütehııssıs ve ustn
larla gcll'cek senelerr g-l'çici mukavelelrr ııkdi 

hakkrnd ,kanııı,ılflırihaxınıı dair CV272~ 

8. - Orta öğretim okullaı,nda yardımcı 

öğretm l t çalıştll'ılnıaıır hakkındaki ·2624 sayılr 
kıınuııun ınüdıl ct i nin beş yıl daha uzatılmasıııH 
\' C ikinci nıııdılc~itıin deği.,tirilmesine dair ka· 
nun lıi ,Y ihıı~ı h akkında (1/ 174) 

1 O . VII . 19+1: tarihindc, 4.600 sayılı kanun. ola
rak kabul ıQdilmiştir 

ı :ı . VTI . 19H taıı·ihin.de ı4619 sayılı .-kanun~ ola
rak kabul edilmiştir -ı 

2 . V lll . l944 tarihinde 4635 saY'Jlı kanun olarak 
lıahıı l cll i lmiştir . . 

~7 . X ll . 1943 tarihiniile 4504 B~Y'Jiı kanun· ola
ra k kabul edilmi§tir .... · 

l'ılaliye Encümenind ım • gelen ma.zba.ta.J.a.r 

1. - Arttırma, Eksillme ve İlıale Kanununun 
57 nci maddesine bir fıkra ilavesine da ir kanun 
lıi.yihası ha.kkıJ!da (1/162) 

2. - Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 7 
nci maddesinin tefsiri hakkında Ba.,vckiUet tcr.
keresine dair (3/125) 

3. - Askeri ve Mülki Tekaüt Kauumuıuıı 
46 ncı maddesinin tcfsiri hakkında Başvekalet 

tezkeresine dair (3/54) 

4. - .Askeri '<C Mülki • .l'eka.üt Kanununun , 
3360 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü.;n.addesW.o. 
bir fıkra eldenmesine air kanun layihaııı hakkmda 

17 . IV. 1944 tarihinde 4547 BaY'Jh kanun olarak 
kabul edilıniştir. 

12 . IV . 1944 tarihinde 1389 BaY'Jlı karıı.r olarak 
kabul edilmiştir. 

17 . IV . 1944 taniünde 4M-6 sayılı kanun .ol ıı rak 

kabul edilııı.iştir; .• 

(1/222) 1~ . \ ' Il . l!JH uı r i lı iu.dr }luvakkıı l l>:lld imuu•' 
hava le I!Uilıni şt ir. ·' 

5. - Bingöl Mebusu Feridun E'ikri Düşünıscl 
ve Koca.eli,..Mcbu.au Sal&Jı. , .. Y a.rgı 'ru.u. Tapu 1\:11.
nununun 6 ncı maddesinin tefsirine dair takriri , 
haklpnda (4/21) 

6. - Birinııı.Jıı .1939 ' Şuba 1.940 ~n~'l-

8 . V . 1944 tarihlıı 
kabul edilınittie.nır 

nıı ait raporun sunulduğuna dair Dinını -Millı -. ·ı :1 

.,,242 ~ılı · tefsiı· olarak 
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bat Riyııseti tezkeresi 
hakkında) (3/86) 

(Raporun 5 nci fıkrııııı 

7. ~Devlet Demiryolları ve Limo.nları !şlet
me Umum Müdürlüğü memurları tekaüt sandığı 
hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı 
hükümler eklenmesine ve bu kanunların bazı 

5 . VH . 1944 tarihinde l4:15 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

: .. , · ınuı.ddelerinin: de~tirilmesine dair olan .4001 sa
yılı kanuna bir muvnkka-t madde eklenınc..cıi hak
kında kanun layihasma dair (1/300) 2 Vllıh..I94!Uatihinde ·~40 ılnyılı kanun olarak 

' ı. ı kabıılı edi.lmiştir. 

8. - Diyarbakır ve ElAziğ istasyonlarından 

L.~.u.. hak .w ll:ran hudutlarıtı.aıı: kadar yapılacak de-
. miryollarmm inşası için istikraz nkdine dair olan 

4057 sayılı kanuna ek kanun layihası hakkında 
. (1/318) 

!l. - 1-'cvkıılıidt' vaziyct dolayısiyle bazı vcr
!{i ve ı·csimlen• zııııı icı·asınıı daiı· olan 3828, 4040 

-l~26 \ 'e 44~7 sayılı kaımnlııra ı·k kanwı luyihusı 

18. VIL. 1944-tarihin.Cle 4625 sa.yıkkanun olarak 
kabul edi Imiştir. 

• lıakkrndı• (1/225) 17 . V . 194-! .tarihinde 4565 sıı~'llı(J(mıurı olarak 
kabu l edilmiştir . 

10. - <lircsıın .\[ehu.-.ı.l l arnail ~abmwu'ııuıı. 
Kazıın~ Veı-!{isi Kııııunuıınn 3840 say ılı kanunla 
nıuaddcl 13 ncü maddesinin (D ) l'ıkrnsmm dı•

ğıiştirilııwııi hakkmda kaninf taklifine dair (2/8) 

l 1. - (lüınrük 'l'ııriic Kanununa bağlı giriş 

umuıni tarifL·siııin G!l5 ııci nuınıırıısının (C) vıı 

( D) fıkmlıı l'llırıı dıığiştiı~bıı ı:-~i ıı e du it· kanuıı l:i
yi lı ası lıakkıııdıı (l /25!)) 

J2. - llutn,v 'uı illıakı dola~'ısiyl.ı u<;ıktn kalan 
tekııüde tııhi ııı~ıııurlanı \'C rilccck tuzıninııt hıık

k nıl ıı kMınııı l fıyihH~ııııı dair ( l / 166 ) 

13.- Konya Mchnsu Şt:\'kİ Eı·gun 'un, Beit-di
ye \'<' lıunlııra bıığlı müesseseler ve Bel diycleı· 
Bankası ıntlllıurları 'l'ekaüt sandığı teşkiline dair 
olan kıunınun muvııkknt ikinci marlde ·inılcki müd
d!'lin iki ay 1la.hı~ uıatıhna. ı hnkkındıı kanun tek
I i finr dair (2/29) 

14. - .Kütıı.lıya lehuslal'l Dr. Ali i.iha Delil
bı~ı ve Sııllıhııdlin Kutnıan 'ın 1 lsp iı·tn \ 'C' l ııp ir
tolu i~kileı· inhi-.ıı·ı hakkındaki 4250 sayılı kanu
nun 21 nci nıaddt1siıı iıı d ğişıirilnıcsi lı:ıkkıııılıL 

kuıııııı tcklifin!' dair (2/13) 

10 .. 1 1944 t.a.lihiı\de 4508 sayılı ıkantın olarak 
kahul edilmiştir. 

3 . VII . 194-! taı·ilıinılc 4605 sayılı kanun olarak 
kııbu1 edilmiştir. 

10 . JV . 1944 tarihiııtle 464-0.!Illyılı kanlin olıu-ıık 
kabul <'d.ilnıişt ir. 

19 . VI . 1944 tarihinde 459-! sayılr ıkaııun olarak 

kabul edilmiştir. 

4 . IX . 19-H taı·ihindc 465 sayılı kıınun olaı·a.k 

kııhul dilmiştir. 
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J!l.- ~[naş Kuuuııuıııı l'k 4161 sayılı knnııntııı 

bazı ıııaılde lcı ·i ni dei?işlil'on -!31 J sayı lı kımunun 

J ıwi ıııııudl·s iıı i ıı tdsiı ·iııc dair naşwkfı l r t f('7. 

kı• J'('si hakkııırln ( 3/!15) 

16. - 1\luaınclc ' 'erg-isi Kanununun 10 ncu 
mııddesin c bi ı· frkı·n ek lı·nıncsine dair k'anun la
yi lııı sı hakkınıla (1/ 180) 

1 7.. - Muyayyen rtarifeli nakil vasitalariyle 
seyahat eden yolculardan almacak nakliyat res
mi haklandaki 2030 sayılı kanuna ek kanun 
layibasma dair (1/158) 

' 18. - Muhıısebei Umumiye Kanununun 77 
nci maddesiniı:ı değiştirilmesine dair kanun 18.
yihası hakkında (1/317) 

19. - Mübadele ve teffiz işlerinin kati tas
fiyesi ve intacı bakkındaki 1771 sayılı kanuna 
ek kantın liiyihasına dair (1/79) 

20 - Oyun kağıtları inhisan hakkındaki 

1118 sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
ınesine dair kanun layihası hakkında (1/261) 

21. - Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkında kanun layi
hasına dair (1/25) 

22. - Şeker ve glikoz resimlerinin indiril
mesi hakkında 1/136, §eker ve glikoz istihlik ver
gisi hakkmdaki 4385 sayılı kanuna ek 1/172 sa-

fi . \'lll . 19H Lıırilıindc 1416 sayılı kıınıııı ola
ı·ı.ık kabul clilıniştir. 

2 .. VIII . 19-H tarihinde 4641 sayılı kıınun ola, 
rak kabul edilmiştir. 

5 . VI . 1944 taribinde 4581 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 . IX . 1944 tarihinde 4669 sayılı kanun olarak 
kahul edilmiştir. 

26 . I . 1944 taribinde Adliye, Bütçe ve Maliye 
Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encfunene 
havale edilmiştir. 

5 . VI . 1944 tarihinde 4584 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10 . IV . 1944 tarihinde 4541 sayılı kanun olarak 
kabul edilıniştir. 

yılı kanun layihasma dair 21 . VI . 1944 tarihinde 4597 sayılı kanun olarak 

23. - Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barut
cn'nun, Veraset ve !ntikal Vergisi Kanununun 
1836 sayılı kanunla değiştirilıniş olan ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi hakkında (2/26) 

24. - Türkiye Zirai Donatnn Kurumu Ka
nun layihası hakkında ( 1/198) 

25. - Türk Parası Kıymetini Koruma Kanu
nuna ek kanun liyihası haklanda (1/181) 

26.- Yabancı memleketlerle muvakkat ma
hiyette ticaret anlaşmalan ve Modüsvivendiler 

kabul edilmiştir. 

10 . I . 1944 tarihinde 4509 aayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26 . VI . 1944 tarihinde 4604 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24 . I . 1944 tarihinde 4512 sayılı kanun olarak 
kabul odilıniştir. 
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nkdinc ve bıınlarm şümulüne giren maddelerin 
gümrük resimlerinde değişiklikler yapilmasma 
ve anlaşmaya yanaşmıyan Devletler mu varedatı
na karşı tedbirler alınınasma salahiyet verilme
sine dair kanun liiyibası hakkında (1/178) 

27. - Yeniden 10 milyon liralık madeni u
faklı k para dar bı bakkrnda kanun lftyihasnın 

dair (1/323) 

5 . VI . 1944 tarihinde 4582 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7 o vn o 1944 tarihinde 4606 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiJJtir. 

Meclis Hesaplannın Tetklla Encümeninden gelen mazba.ta.la.r 

1. Büyü k Millet Meclisi 1943 mali yılı 

Şubat ,-c Maı·t ayları hesabı hakkında (5/13) 
2. - Biiyük Millet Meclisi 1943 ıruı.li yılı 

Nisan ve 1\f~yıs ııylnn hesabı hnıkkmdn (5/14) 
~- - Biiyiik Millı•t Meclisi 1943 mali yılı 

Haziran, 'J'rmınıız vC' Ağustos ayları hesabı hak
kında (5/15) 

4. - Büyük Millet Meclisi 1943 mali yılr 

Eylftl, Birinci ve !kinciteşrin ayları hesabı hak
kınon (5/17) 

5. - Büyük Millet Meclisi 1943 yılı Birinci
kanun, 1944 yılı İkincikanun ve Şnbat ayları 
hesabı hakkında (5/18) 

6. - Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur 
ve Divam Muhasebat 1942 mali yılı hesabı kati
leri hakkında (5/16) 

7. - Biiyük Millet Meclisi ve müştemililtı 

ilc ınilll saraylar ve köşklerdeki eşya hakkında 
(5/12) 

8. - Büyük Millet Meclisi ve mü.ştemili.tr ile 
milli saraylar vı> köşklerdeki eşya hakkmda 
(5/21) 

24 . XI. 1943 tarihinde okunmuştur. 

27. lll . 1944 tarihinde okunmuştur. 

27 o nı o 1944 tarihinde okunmuştur. 

2-! . TV . l 944 tarihinde ok-unmuştur. 

31 . V . 1944 tarihinde okunmuştur. 

Hazine hesabı katisine ithal edilmek üzere Hü
kümete tevdiine 14 . IV. 1944 ları'lıinde karar 
veril.ııı.iştir. 

15 . XI . 1943 tarihinde okunmuştur. 

8 . IX . 1944 tarihinde okunmuştur. 

Milli Müda.faa EnailmeDinden gelen ın.asba.tala.r 

1.- ARkt:>ri Cezn Kanununun 35 ve 153 ncü 
madJciel'inin değişt.irilmt>si bakinnda kanun lfı-
yihasınıı dair (1/168) 10 .lV .1944 tarilıinJc 4542 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
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2. - Askeri memurlar hakkındaki 1455 sa

yılı kanuna 4296 sayılı kanunla eklenen muvak
kat maddenin (C) fıkrasının değiştirilmesine da-
ir kanun liiyiha.~ı·hıı1rkmda (1/170) ı. 12 .TV. il944 tarihinlle 4f'H.!'i sayılı kımun olaralt 

1 · • ka'hnl • edilmi~tir. 

3. - Askeri Memurlar .Kanu.nnruı. 'bazı road
drlPr ililvcsinr w 2fi05 sa~,]ı kanunun 6 ve 7 
ııci maddelerinin ilgasına dair olan 3280 sayılr 

lamunun l mmrıtmaddesin.in • (B)· ilkrasirun de-
ğiştirilmesi hakkında kanun ı.:UylhMma dair 
(1/298) 

4. - Askeri l\fuhakeme Usulü Kanununun 30 
ucu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lilyilınsııııı. dai i/290) 

5. - ASkeri Mnlıakcme Usulü Kanununun 
31, 31 • 138 ve 155 Jlci maddelerinin değiştiril-

2 . \!lll . 194! tarihinde 4637 sayılı kanun olarak 
kabul Pdilmiştir. 

l . \'1JIL.l!lı!4 tanhiıillr -Ui50 sayılı kanun olara.lt 
kabul edilmiştir. 

ıııc>si hakkınıla kıımııı layiba ma dair (1/169) • 17 . V. J94Q; tarihinde 4563 sayılı kanun olarak 
kabul .edilmiştir. 

6. - \skeı1 Mulıakenıc Urulü Kanununun 
108 nci maddesinin te:fsiri hakkında Başveka.let 

leııkeı· ine dair (3/105) 7. lV. 1944 tarihinde 1388 sayılı karar olarak 

· "-='ı kabul ~iştir. 
7. - Askeri ve Mülki 

7 nciı J!Ulddcsinin tefsiri 
tc1.keresine dair (3/125) 

Tekaüt Kanununun 
hakkında BaşvekAlet 

8. - Aslreı·i· ve' · Miilki Teksüt Kanuııwıun 
46 ncı maddesinin tefRiı·i hakkında Başvekillet 

tezkeresine dair (3/54) 

9. ·- Askerlik Kanununun 4152 sayılr kanun
la değiştirilen 39 ncu maddesinin 'tcfsirine dair 
Başveknlet teızkeresi hakkında (3/128) 

,• 

10. - Bilfunnm .Asker1 malilllerin terfibine 
ait 551 sayılı kanunun ll nci maddesine bağlı 
em.rar cetvelinin 5 nci derece- 'ıııal.QJ:iyetleri ara

sına bir fıkra ilAvesi hakkında kanun lAyiliasma 
dair (1/53) 

ll. -Deniz Gedikli ımbaylarrnm tahsisatı 

fevkal&delerine yapılacak lıakkmdaki 4140 

12. J V. 1944 tarihinde 138!! snyıh karar olarak 
kabul' edilmiştir. 

17. I\T . 1!1!4 lnrihind 4~1 Myılt kanun olarak 
ka'bnl ('dilmiştir. 

17 . 'V' . 1944 tarihinde 1401 sayılı karar ve 31 . 
V . 1944·tarih.in8e 4575· sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6 . m . 1944 tarihinde 4526 sayılı kanun olarak 
kabul edilıniştir. 

sayılı kanuna ek kanun layiliasma dair (1/155) 6 . III . 1944 tarihinde 4527 sayılı kanun olarak 
i • .kabul ·.edilmiştir. 

1 

ı 

12. - Diyarbakır Meb\1811 Gl. Kinımı Sevü.k- .. ; 
t:ekin. ve ilı:i arkaaa.mın, -r 'Subay ve .askeri me-
murların m.ıuışlarma dair elaa 3661- st.yılı kanu-
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nun 1 nci maddesinin değiştü:ilnıeslua v bu ka
nuna bazı maddeler eklcnmesine dair olaıı 4600 ı 

sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifine dair (2/47) 2 . VIII. 1944. tarihinde 4639 sayılı kımwı olarak 
kabul edilmiştir. 

13. - Gedikli erbll.§larm maaşlarııuıı tevhit 
ve teadülüne dair olan 3779 sayılı kauunuu bıı.zı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuıııı bir 
maddo ekltınmesi -:hakkında :kmıun layihrumıa dai ı · 

(1/288) 

14. -Genellrnrmay Başkanlığının vıızifc ve 
salahlyetleri hakkında kanun Iayihasına dair 
(1/233) 

21 • V I . 1944 tarihinde 4601 sayılı kanun olarak 
kabul~. ırı 

5 . VI . 1944 tarihinde 4580 sayılı kanun olaı-ak 
kabul edi.Imiştir. 

15. - Havadan indirme vo denizden çıkaıınıa, • 
!ara karşı mücadele haklanda kanun Iayi lıasına 
dair (1/319) 7 . VIU . J.944 tıı.rihinde 4654 sayılı kırnun olarak 

kabul edi~tir. 

16. - Jandarma Erat ·Kanununun 10 ıı cıı 

maddesinin değiştirilmesi haklun da kanun • layi
hasına dair (1/152) 26 . I . 1944 tarihinde 4519 sayılr kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
1 i. - Kuı-s ;.ı i irıııck ı~ııı Yr.nı munık:kat hir 

Ynıife ile yRh.ıncr meınlckctlcre gönderilecek o
laıı cı·ata harçlık Vl'ı·ilnıl'si hnkkrnda kıırlun- lii
.rilıo~ııın dair (1/214) 

18. - (Küçük sılıhat) v~ (Hayvan sağlık) 
okulinı-ı mezunlarının erbıış ve gedikli olarak 
kııllan·ılııbilınel!'ri hakkında kanurı •lilyibasmıı.- • 

2 . VITI . 1944 tarihinde 4636 sayılı kanun olarak 
kabul cdilınişbir. • 

dair (1/ 107) 27. nr . 1944 tarihinde 4533 sayılı kanun olarak 
kabul · edilmiıı ir. 

l !1 . - ~Lunı1.zaf subay ve askrri menıurlara 
' 'eri!Pcck t>lhisc ve te<:hizat hakkrnda kanun Iayi
hasııııt ılıtir (1/ 245 ) 10 . VH. 1944 t8rihind 4608 sayilı kımunolarak 

kabul edilmiştir; • 
20. - Ordu lltramiy si Konununun 2698 sa

yılı knnııııln değiştirilen birinci maddesinin ta-
rlili lıaHındıı kaıııın layihasına dair (1/153) U . I . 1944 tiU'ihiııoe 4511 !layılt kanun- olarak 

kılbul edHmittir. 
21. - Ordu u~nklnt·ında bulundurulacak de

nıirha.~ yiyoc<'k lıakkında kanun lilyihasma da
ir (1 / 197) 3 . \'I . 1944 tuı·ilıiııdc .+590 sayılı kanun olarak 

kabul edilıniştir, 

22. - Ordu ve ,J:ınflnrnıayıı meııımp ziihitlerle 
<'frarlm ve sair binek hakkı olanlarm kendi malı ı 

binPkleriniıı ve orduya olman ahali nakliye va
sıtıılarınm ödenmeijine dair olan 1471 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın-
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da kanun layihasına dair (1/274) 

23.- Subaylar heyetine mahsus Terfi Kanu
ıııııı hiı·iıu:i nıadd>sinin (A ) fıkrasının dcğL1ti

rilıııcsi hakkında kanun H1yihasına dair (1/217) 

24. - Subaylar heyetine mahsus Terfi Kaııu
ııunnu ll nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kıınıın lityilın ı hakkında (1/2~) 

25. - Suhay V<' askeri mcmurlann maa.şlan
ıııı dair olan 3661 sayılı kanunun 1 nci madde
sini n dcğiştiı-ilın<'si V<' bu kanuna bazı maddeler 
ı•kleıımesi hakkında kanun layihasına dair 
(J/289) 

26. - Yedeksubay ve askeri memurlar hak
kındaki 10i6 sayılı kanunun 25 nci maddesinin 
6 ncı fıkrasınııı tefsirine dair Başvekiilet tezke
re~i hakkında (3/160) 

4 . IX . 1944 tarihinde 4657 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. · 

3 . IV . 1944 tarihinde 4539 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir.· 

28 .lV. 1944 tarihinde 4554 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 . \' 1 . 1944 tarihinde 4600 ~a~· ılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12. V li. 1944 tarihinde 142-! sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

Mibıaıka.l&t Encümeııin den gelen mubata.ıa.r 

l. - Adli evrakm, Posta, Telgraf ve Tele
on 1dm·csi vasıtasiyle tebli~ne dair olan 3460 
sayılı kanuna bir muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun layihasma dair (1/179) 

2. - Devlet Demiryollan ve Limanlan İda
ni Umumiyesinin teşkilat ve vazifelerine dair 
olan 1042 sayılr kanunla bu kanunun ek ve ta
dillerinde. d ğişiklikler yapılmasma ve bu kanu
na yeni bazı hükümler ck]enmesinc dair kanun 
la~'ilıa ı hakkında (1/365 

3. - Devlet Demiryollan ve Limanlan İş
letme Umum M:üdüı·lüğü memurları tekaüt snn
dı~r hakkındaki 2454 Ye 2904 sayılı kanunlara 
l1nzı hiikümler e klenmesine ve bu kanunlarm ba
zı nıııddelerinin deği~tirilmesine dııir olan 4001 
sa:ı-·ılı konuna bir nıuvııkkat madde eklenmesi 
hakkuıda kanoıı liıyihasma dair (l/300) 

4. - Devlet Demiryollan ve Linnınlan İş
l<'tme UınuıP Müdürlü~ü memur ve müstabdcm
lerinin ücı·etlerine dair olan kanunun bazı mad-

31 . V . 1944 tarihinde 4574 snyrlı kanun olarak · 
kabul edilmiştir. 

31 . V . 1944 tarihinde 4577 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2. VIII. 1944 tarihinde 4640 sayılı kanun olarak 
kabuJ edilmiştir. 
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elelerini dc~i,tiren 3173 sayılı kanuna yeni barı 
hükümler eklenme i hakkında kanun liiyihasına 
dair (1/264) 

rı . - Do\"let Demiryolları ''C Limanları f&. 
!etme Unuım Müclürlü~finün muhtelif ihtiya~
l ıtrı için gelecek yıllara ~~ici taahhütlere giri
şilmesi ve bono ihraoma saliihiyet vrrilmesi 
lınkkındn knnıın Hl:vihasına dair (1/176) 

6. - Devlete ait bazı liman ve iskeieierin 
nevJet Demiryolları ,.c T"imanları İşletme Umuın 
Müdürlüğüne devri vr m~zktir Umum Müdür
lükı;c işletilmr~i haklnnoa kanun lnyihnsma do
ir (1/258) 

7. - Devlet Limanları İşletme Umum Mii
oürliiğii lr~kill\tmm ln~viyle vazifelPrinin Dev
lrt DPrıizyoll :m t~letm e Unıunı Miidiirlü~ün!' 
,JrYri lınkkınfla kıınıın lil~.-iha.Rınn flnir (1/150) 

8. - Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve tcadiilüne dair olan kanunun bazı maddeleri
nin dd~istirilmesi ve hu kanuna hazı madt'!~ler 
f'ldennıesi hakkındaki 4598 sayılı kanunun 6, 7 
'"E' 9 nf'n marldl'leri hükmünün Po!rta . Telın-af "" 
'l'l'lcfnn haşmüvı>r.zi ve hat başbakıeılariyle mü
Y('?.?.i ve hat hakıeılarına tPşmiline dair kıınıın 

. ... !o 

31 . Y . 1944 taı·ihindc 4578 sayılı kanun olarak 
knhul rdilmi~ir. 

24 . T . 1!)44 tarihind<! 4515 ,.c 4516 sayılı kantın 
olarak kabul roilmi~tir . 

10 . \"Il . l!JH tarihinde Dahiliye Eııcünıcuiııc 
havalc edilmiştir. 

~4. I .1944 tarihinde 4517 sayılı kanuıı olarak 
knhul cdilmi~tir. 

lnyihmıı hakkını'In (1/336) 4 . :X . 1944 tarihimk 4671 sayılı kanun olarak 

9. - Posta, Tlegraf ve Telefon Kanunlannil 
E'k 2721 ve 2722 sayıh kanunların iki ve üçiincii 
maddelerinin de~iRtiril.m~si hakkında kanun Jft . 

' knhııl edilmiştir. 

>·ihıısnın dair (1./253) 3. VIII . 1944 tarihinde 4646 ve 4.647 tıayıh ka-
' mın olarale kabul edilmiştir. 

Na.tıa. Encü.meninden gelen nıa.zba.ta.la.r 

1. - Antalya, Trabzon ve Malatya Elektrik 
i ıntiyazlarıuııı kııldırılmn.~ı hakkında kıınıın ]fı . 

~·ihıısına ılııir (1/175) 

2. - Belediye Yapı ve Yollaı· Kanununun 
lıazı ınaıltlclcrinin ve Ebniyc Kanıınuntm 43 ncii 
H BeledyE' Kanımunun 114 neü roaddesnin cll'-
1-tiı;ıtirilıııN<i h11kkmda kanun liiyihıunnl\ ılair 

(1/211) 

21 . VI . 1944 tarilı.i.ı:ıde 4596 sıı~·ıJı kanım olıı.ı·ak 

kııbul edilmiştir. 

12. \'1 . 1944 tarihinde 45 5 ayı-lı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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3. - Demiryollar ve limanlar inşaatı için 

.gelecek yıllara geçici taahhtitlere girişilmesi 

hakkında..kamın . lilY,ihMma dair (1/31<3) 

4. - Eskişehir Mebusu hzet Anıkan'm, 
T-:Joktrik İşleri Etüd İdaresi teşkiUne dair 2819 
sayılı kanunun 17 nci' maddesinin değiştirilıne:;i 
hakkmdtı kanun teklifine dnir (2/23) 

's. - lznıir suları Tiirk Anonim Şirketinin 
satın alınmasına ve dt>vı-i1H' dair kanun lii.yihnsı 
hakkında (1/182) 

6. - Memuı- ıneskenleri inşası hakkınıla kıı

.ımıı layihasına dair (1/3;ı4) 

7. - Sivas MebtlBU Abdurrahman Nnci De
mi·rağ'ın, Belediye İstiınliik Kanununun 9 n!'n 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tck
li'fine: dair (2/41) 

8.- Yeniden radyo istasyonlan kıırulmnsına 
dai1· kıı.nun lüyibası lıakkuıda (l/341) 

9. - Yeniden yapılacak su işleri için gele
cek srnelcre ge<;ici taahhüt icrasıııa mc:r.uniyct 
verilımesi hakkındaki 3132 sayılı kanuna ek 
kııııun lii~rilııısma ılııir (1/314) 

2. Vlll . 1944 taı·ilıind c 4643 sayı lı kantın olarak 
kabul edilmiştir. 

G. lll. l!JH tıı.ı•ihiıtdc 4528 ııııy ılı l<nnıın olımık 

kabul edilmiştir. 

5. VI . 19J..! taı·ilıinıle .J58:3 sayılı kuııuıı olnrak 
kabul euilıniştir. 

18 . VLJ . lH44 tııı·ihindc 4626 sayılı l<anıın olartık 
knbul edilmişt.iı ·. 

2. VUJ .1944 taı· ilıiııdı• ~G :33 snyılı lıaıııırı olu-rak 
kabııl euilnıiştil'. 

15 .JX . 1!)44. tarilıiıı<l<' -ıH/0 sa,,· ılr kaıııııı ıılııı ·ak 

kabul edilmi'ltir. 

3 . VIII . 1944 taribillle 4649 sayılı kunıııı oh~rıık 
kabul edilmi ştir, 

Sıiıha.ı . ve lgUma.t Muavene\· !lncümeıUnden gelen mazbata.la'r 

1. - Bililmtım askeri milfillerin terfibine 
:ı.it 551 sayılı kanumın ll U('i maddesine bağlı 
cmraz Ct!tvdiniıı (i nci derece matfiliyetleri arıı
sına bir fıkra ilfıvcsi hakkında kıı.nnn Hiyilıasma 

dair (1/53) 

2. - (Kü~iik :sıhhat) ve (Hayvan Sağlık) 
okullın:ı mCZUDlarınuı erbaş :ve gedikli olarak-kul. 
larulabilmclcri hakkında kantın liiyihıı.suıa dair 
(JV157) 

3. - Sıhhat ve İçtimai 1\luuvenet Y k.~leti 
Teşkilat ve 'M<'mmin Kanununun bazı maddeleri 
nin değiştirilıııcsin6 ve ·bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesille dair olan 4258 sayılı kanuna bağlı 

6 . III . 194-! tıırilıinde 4526 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27 . III . 1944 tııııihi.nde 4533 sayılı kı.nun olarak 
kabul cdilıniştir. 
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kadı'O cetvelinde değişiklik pıp ılmnsı hakkında 

kanun rnyihasıııa dııir (1/306) 

•4. - Tüıık kodeksille u~·guıı olnııymı ccıayi 

tıbbiye ve kimycviyenin ithallcı-i hakkmda lmnıın 
luyihasınıı dair (1/224) 

;~ . Vlll . 1944 tarihiııdc 4&l1i sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24. TV. 1944 tarihinde 454!) sayılr kanun oln11tk 
kabul edilmİştir. 

'l'eııkilô.tı Esasiye Encümeninden gelen m.a.ııbatala.r 

1. - .Mardin Mebunı Ndip Ergi u 'iıı, kanun 
maddelerindeki ıuatlapların kanıın ·metninden sa
yılmadığının ve metinden sa.yılmayan bu mnt
lapların Resıni Gazetede kaııun metniyle birlikte 
neşredilmiyeccğiniıı karara bağlanııı.ası hakkıtıda 
takririnc dair (4/11) 

2. - Türk harfleriyle hastmlncak alım pa
ranın şekli hakkında Başvckiilet tezkeresine dair 
(3/168) 

i. - Alınan sanayii tara.fı:ndan Türkiye 'ye 
861 lll Türk lirası tutarında 3 000 kilo atebrin 
verilmesi ve mukabilinde Almanya 'ya aynı kty
nrette 'I!ürk afyonu ihnı.(} edilinesi hakkında teati 
olunan mektupların kabulüne dair kanun Iliyi
lıası hakkında (1/114) 

2. - Ankara Belediyesi tarafindan İsviQ
r~ 'den mubayııa olunacak otobüslere mütcnllik 
mektubwı 5 nci nnmanı.smda derpiş ohfnnn nıüt1-
dctin ternilini hıı.kkındıı 'kanun liyihıısıııa dnir 
(1/ 113) 

3. - Ankara Belediyesi taraimdnn 1sviç. 
re'deıı satın almacak otobüslere milteailik mflk
tuptıı mukavelenin oıkdi için tasbit blunan müd
detin 31 . XII . 1943 tarihine kadar uv.ntrlmoın 
hakkında kanun lil.yihasrna dair (1/149) 

26 . ı . il944 tarihinde 1367 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

12 . V . 1944 tarihinde 1B97 sayılı karar olıırnk 
lrobul edilıni,tir. 

10 . IV . 1944 tarihindP 4543 sa.yılı kanun olarak 
kilbul edilınittir. 

12 . VI. 1!144 taı·ihinde 4586 sayılı kanun olarak 
kabul edilmi,ti:r. 

12 . VI . 1944 tarihinde 4587 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiıftir. - - -- ........J 
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4. - Bazı İsviçre mamul mallarının nıu

~ycn bazı Türk maliariyle mübadelesini tau
zinı nıuksadiyle imza edilen Protokolüu tasdikı
na dai r kanun lll.yiha.sr hakkında (1/234) 

5. - Fevkıı.lıide vaziyat dolayısiyle bazı ver
gi ve resimlere zam ierasma dair olan 3828, 4040, 
4226 ve 4437 sayılı kanunlara ek k~un lAyihası 
bakinnda (1/225) 

• . 1 

6. - Güruriik Tarife Kanununa bağlı giriş 

umumi tarifesinin 695 nci numarasının (C) ve 
(D) fıkralarının değiştirilinesine dair kanun la
yihası hakikmda (1/259) 

7. - Romanya'dan 70 vagon ve 3 270 varil 
almması ..;e bedellerinin kısmen muayyen mallar 
kısmen de ley olarak ödenmesi hususunda yapı
lan Anlaşmanın tasdilona dair kanım layihası 

htı.lcla.nda (1/235) 

8. - 'l'asfiye halinde bulunan (A) hesalıı 

hakkında 17 . XII . 1940 tarihli mektuba bağlı 
2 numaralı listede yazılı llı:ontenjanlarm değiş

tirilmesi hususunda Türkiye - Almanya arasmd:ı 
teati olunan mektuplarm tasd.ikma dair kanun 
liıyiltası hakkında (1/120) 

!l. - Türkiye ilc Alınanya ar.asında ıs Ni
san 1943 tarihinde inıza edilen Ticari roübnde
lel~rin ve tediyelerin tanzimine dair Anlaşma 

ilc bu Anlaşmalara bağlı protokol ve mektup
lann tasdikı lıakkındn k::ınnn liiyilınsına rlair 
(1/103) 

10. ·- l'üı·kiye - .Umruıya arasında mevcut 
Ti('aret ve Tediye Anlaşmasının (I A) listesin
deki kontenjaua ınunzıım kontenjonm kabulü 
husnsıuıda teati nlım aıı mektupların tnsdikı lın'K

kmda k:ınnn liıyihasına dair (1/218) 

ll. - Türkiye ile Alına.uya arasmda nıiiu
ııkit 25 . VII . 1!>40 tarihli Husıısi Anlaşmayıı 

bağlı (A ve B ) listelerinde dl'ğişiklik yııpılmnsı 
hakkında kırnun li\yihasınn dni_r (1/102) 

1~. - Tiil'kiyc ilc Almanya arasmda Ticari 
mübadelelcrıı ve Tediyelerin truızimiue mütedair 
Anlaşma esasları dô.lıilinde Alınanlar tarafından 

S tnol' tanar verilmesi ve mukabilinde muar,-

10 . \'ll . l!J*! Lariliinde 4ô10 sayılı ka.nıın olarak 
kabul edilmiştir. 

17 . V . 19H tarihinde .J.565 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

3 . vn . 10-!4 tarihinde 4605 sayılı kanun olıırıı.k 

kabul edilmiştir. 

10. V ll .19-!4 tarihinde 4611 sayılı kıınun olarilk 
kahnl edilmiştir. 

2!) . İif . l!l·H laı·ilıindı• -!G:34 sııyılı kanun olıırnk 
kabul edilmiştir. 

29. III. 1944 tarihinde 4536 sayılı kanun olarak 
knlıııl edilmiştir. 

1-1. \ '1. i!l4-1 turihiudc 4.592 sayılı kanun olark 
kalıııl edilmiştir. 

29 . ll I . 19+! t.aribiıu.lc -!535 sııyılı lı.aııuıı olarak 
luılınl edilmiştir. 
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yen Türk ıııallarınm ihracı için Alman Sefaı·~ıi 
ı le LcaLi oluuan mekLu.ııların ıa.s<likwıı. dau· ka
uıııı l <ıyilı~ı hakkında (1/ı54) 

1~. - 'l'üı·kiyc ile Almııııyıı arlll!llida Ticari 
uıülrudeleler ve '1'edlyelerin tanzimine mütedair 
Aıı laşınayıı. oağlı H nci listeye 14 ınilyoıı liralık 
ıııunzaııı bir koııLenjan iliivesine, incir ve üzüm 
konlenjaıılarında ınünakahı yapılmasına daiı· 

Leııti oluııaıı mektuplarm tasdikı hakkında ka· 
uun layihasına dair (1/241) 

14. -- '!'ürkiye - .lt'iliwdiya '!'icaret ve Te
diye Anlıışmasuım temdidi hakkında kanun layi
lıasma dair (1/295) 

15. - '!'ürkiye ile lsviçı·e arasmda 'ficari 
mülıadclclcrin ve 'fediyelerin tanzimine dair im
za oluııaıı Anlaşma ile merbutu protokol ve 
mektupların Lasdikına dair kanun layihası hak
kında (1/ 154) 

16. - '!'ürkiye - lsviçre '!'icaret ..A.ıılaı;nıasıııın 
uzatılınası lıa.kkmda kanun illyihasma dair 
,{1/104) 

- j- 1 

17. - '!'ürkiye ile Macaristan arasında imza 
edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle merbut
larınuı tasdikı hakkında kanun IAyihasma dair 
(1/309) 

18. - '!'ürkiye ilc Macaristan arasında mev
cut '!'icari mübadelelere ve Tediyelerin ta.nzinıi 

ne mütedair Anlaşmalarla merbutlıırmın 31 ma
yıs 1944 tarihine kadar uzatılınası hakkında ka
ıııın Iayihasına dair (1/247) 

19. - Türkiye ile Rmnanya arasmda imzala
nan '!'asliye protokoliinün tasdikma dair kanun 

10. \ 'll . Hl-14 tarilıindıı -llil~ say ılı kıuıuıı olars:, 
kabul edilmiştir. • 

10 . V H . 1944 tarihinde 4612 sayılı bnun olarak 
kabul edilmiştir. 

4 . IX: . 1944 tarihinde 4660 sayılı kanun olarak 
kabul edilmi%Jtir. 

12 . VI . 1944 laı·ihinde 4588 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10 . 1\ . 1944 tarihinde 4544 sayılı kanun olaruk 
kabul edilmiştir. 

4 . IX . 1944 tarihinde 4661 sayılı kanun olııı·ak 
kabul edilmiştir. 

10 . vn . 1944 tarihinde 4614 sayılı kaııun olarak 
kabul edilmiştir. 

lı'ıyihası hakkında (1/194) . 10 . vn . 1944 tarihinde 4615 sayılı kanun olarak 

:.ıo. - 'fürkiye ile Romanyıl arasmda imza 
olunan Ticaret ve Tediye Anlaşması ile merbut
larmın tasdikt haklanda kanun lAyi.hasma dair 
(1/311) 

21. - Türkiye ile Roın.anya arasında mevcut 
Ticaret ve Tediye Anlaş.mnlariyle merbutlarının 
temdidi haklanda teati olunan mektuplann tu-

kabul edil.miştir. 

4 . IX • 1944 tarihinde 4615 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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<1lkma dair kanun layihıısı hııkkmdn (1/310) 

22. - Türkiye ile Romanya aı'8.8Illda Ticari 
mübadelelere ve Ted.iyelerrn. tanzimine mütedair 
.AnlaJiınalarla mcı·buLiarııun iki n~r tcmdiJi hak
kında teati olunan mektuplarm tasdikma dair 
kanun lilyihası hakkında (1/267) 

23. - Türlciye Zirai donatım kuı'Uillu Kanu
ııu lilyihası hakkında (1/198) 

4 . IX . 1944 tarihinde 4662 sayılı kanun olarak 
kabul edilmİEJtir. 

10 . VII • 1944 tarihinde 4616 sayılı kanmı olarale 
kabul-cililmiştir. 

26 . VI . 1944 tarihinde4604 sayılı kanun olaralt 
kabul edilmiştir. 

24. - Türk Parası Kıymetini Kornma Kanu- :. -~i: · 
ııunıı ek kanun lii~·ibası hakkında (l/181) 24 . I . 1D44 tarihinde 4512 sayılı kanun olarale 

kabul edilmiştıir . 
. 25. - Yabıı.necı ıneınlcketlerle ı muvukkat ma

hiyette tionret anlaşmalan ve .l\l.odü:sv:ivendilcr 
akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin 
gümı-ük resimlerinde değişiklikler yapılmasına 

ve anlaşmaya yonaşnııyan Devletler muvaredatr
na karşı tedbirler alınmasına salii.hiyet verilme
~ıine daiı· kanun Jfıyiha.crr !ıakkmda (1/178) 5 . VI . 1944 taı-ihiude 4582 sayılı kanun olarnk 

kabul edilmiştir. 

~t Enoil.meninden geİ.en ınaaiıatalıı.r ·-

1. - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakül
teleı·ine paralı ve ya.tılı talebe alıımıasma dair 
kanun lii.yihıı.sı hakkında (l/338) 

2. - Devlet memurlan aylıklarmuı tevhlt ve 
teadilliine dair olan 3656 sayılı kanuna bnğlı (1 ) 
sayılı cetvelin Ziraat V ekiileti ku ınında değişik· 

lik yapılması hakkında .Jronıın lilyihasma .dair 
(1/301) 

3. - (Küçük Sılıhat) ve (Hayvllll Sağlık) 
okulları mezuıılm=m eı-baş ve goedikli olarak 
kullaııılobilnıeleri lıakkmdn kunun layihaıuna 

dair ('l/157) . -
4. - Türkiye Zirai Donntmı Kurumu Kanmnı 

JU.yihtıSı hakkuıda (1/19 ) 

15 . IX . 1944 tarihinde 4668 sayılı kanun olarak 
kabul ~tir. 

4 . VIII . 1944 tarihinde 4651 sayılı kanun olartık 
kabul edilmiştir. 

27. lli. 1944 toıibindc .r533 ~ayı! ı kanun olnrıık 
kubnl edilnıiştir . 

2G. VI . 1944 tıu·ilıindı.> 4604 ııayılı ktıııtuı olornk 
ltabul edilmi~tir. 
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B) ."ı!UHTELIT VE MUVA.KKA.T ENCfJMENLER 

Adiiye ve Da.hlliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümenden gelen mazbatala.r 

1. - Devlet Şılrasında r.çık bulunan iizalrk 
iı;iıı srt;inı yapılması hakkında Başvekalet tez
keresine dnir (3/1 70) 

2. - D<',·let Şiırasmda aC}ık bulunan azalık 
i~iıı S<'~inı yaptiması hakkında Başvekalet tez
kı•rcsiııc dair (3/169) 
' 

2J . VI . 1944 tarihinde 1406 sayılr karar olarak 
kabul edilmşti ıı. 

JO. VTI . 1944 tarihinde 1421 sayılı karar olarak 
kabul edilmtşir. 

Bütçe, Diıvanı Muhaseba.t ve Maliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümenden gelen 
ma.zba talar 

J . - Divan ı Muhasebatta açık bulıman bir 
ılııiı-ı • ı·cisliği ilc bir 5.zahk i~in s~im yapdmıısı 
hakkında Divnm Uuhasebat Riyaseti tezkeresi
ne nair (::l / 118) 

2. - Dh· ıını Muhascbatta açık bulunan bir 
azıılık için SC<:im yapılması hakkında Divaru Mu
hn~('bnt Ri;vaseti tezkeresine dair (3/140) 

17 . :X TT .• 1943 ta rj lı inde 1365 sayılı karar olarak 
kahııl edilmiştir. 

31 . V . 1944 tarihinde 1403 sayılı karar olarak 
kab u ı edilmiştir. 

Teşkilatı Es~e ve Adiiye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümenden gelen maıbatalar 

1. - Ankara Mebusu Falih Rıfkı tay, Bur
sa Mebusu Atıf Akgüç ve İstanbul :Mebusu Hü
seyin Calıit Yalçın'ın teşrii masuniyc.>tlerinin 
kaldırılmast hakkında BaşYekalrt tezkeresine 
dair (3/129) 

2. - (.'onıın ~Iebusu Dır. ( 'cııuıl AJpcr ' iıı teş • 

ril nıasuni.vctiniıı kaldııılıoıısı hııkkmdıı Rıışv(l

kiilet ı.-zkl'ı-esiııe ilnir (3/78) 

3. (.'o nını :HcLu.su İsın t. Eker'in tc:;~·ii ıııa-
ıı ıı.iyHinin kaldıı·ılması lıakkmdıı Rııı:wc.kfilPt trz

kt>ı't'Sirw clair (3/ 184) 

24. IV. 1944 tarihione 1390 sayılı karar olarak 
knhnl edilmiştir. 

10 . Til . 1944 tııl'ihiııde 13'74 AAyılı karnr olın·nk 
kııhul c.>dilnıişth·. 

.J. . YI U . 194-l tııı·ihimh: 143'J s.uyılı ka ı-ar olurılk 
' knlınl ediİmiştir. 
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4. - Denizli Mebusn Nıılli Küçük'a'nm teş
ri\ rnasuniyctinin kaldınlması hnkkmdıı. Bıı..~·c

kiilet tezker~ne dııir (3/87) 

!l. - Diyarbakır Mebusu Kemal Şedele'nin. 
teşri1 masuniy<'tinin kaldınlması hııkknıdıı: Bn~

vekulct tcıken>sinc dair (3/108) 

fi. - İstanbul Mebnsı.ı Hüseyin Calıit Yal
~ın 'ın tr~ di ması.ıniyetiniıı kaldıMlmnsı hn'kkında. 

10 . III. 1944 tarihim'le 1~7!1 AA,vılı kıırnr olar~ k 
knhııl <'dilmi~tir. 

10. TTT. 1!344 tarihinrlı• ı:ı7fi sıı~·ılı knr"r olıırnk 
kahııl cdilnıi~Hr.. 

Raşvekftlet tezkeresine dnir (3/110) 8. III. 19H tıırihindc 1~70 sa;vılı lmı·ar olar;ı!c 

kabul edilmiştir. 
7. - İstanbul Mcbusu Hüseyin Cahit Yal

çın'ın, teşrii masuniyctinin kaldırılması hakkın -. 

ila Ba.'F"ckalct teıkrre.'!ine dair (3/ 89) 

8. - tzmir Mehuırn Dr. Hüseyin Hfılki Cura'-
n ın tl'şrii rnnsuni.vetinin kaldı rı lrnıı.~ı hakkında 

Başvekfilct tezkeresine dair (3/111) 

10 . III. 1944 tarihinde 
' kabul edilmiştir. 

1 ~7.7 sa.vılı kurar olıırıık 

8. TTT. 1!)44 tıırihinrlı· 1!372 sayılı karnı · ol aı·ak 

' kahnl cdilıni~tir. 
9. - Kocaeli l\fchıısu Ali Dlkmcn'nin , teşrii 

masuni:vetinin kaldırılmn•ı hııkl<ındıı Rll.\'nkfılpf 

tezkeresine d~iı· (3/16) fl. TIT . 1944 tıırihinil~' 1!37:! •;u .v ı lı k~ı·or . ol~rnk 

.ı 1 lmhııl rrlilmi:rtir 
10. - Kiitnhyn. 1\frhn~u Resim Ataln.v'ın, ' 

l!'şri1 rn~~uniy!'tinin knlrlırılmnsı hakkında Baş

v~ktılet te?Jmresinı> dair (3/113) 

ll.- Kütahyn Mebusu Besim Atalay'ın, teş
ri? ma.'runiyetinin kııldırılmıı.sı hakkında B~JiVC· 

kı\l ct tezkeresine dair (3/131) 

,. 
12. - Kütahya Mebusıı Dr. Alj Sülıa Delil

hıt.':ll'nın, !!'şrii mıısımiyetiniıı kaldırılması hıtk
kında Başvekôll.'t tezkrresine dair (3/102) 

R .l!I . 19-14 tıırihiıırl<' 1~7:1 ':ı.nlı k:ıı·:ıı· ·>lııı;ıl; 

' Joılınl cılilıııi~:tiı·. 

24 . IV. 1 !J4-!: tı:ırihiııclc n!ll ~ayı h kal'ıır olnnık 

' kabul edilıniştir. 

1-i. Tl [. l!l+J. turihiııdc ı : l(i!l ~:ı.vıl ı lwrıır olanı k 

kalıtıl <'dilrni~tir. 

13'. -Mardin 1\lebusu Dr . .Aziz Urıuı'ın, t.eş

rii masaniyetinin kalrlırılmasr haklanda Ba.şve-
kiılct tezkeresine dair (3/90) 2 . VI. HlJ4 tarihinde 140~ ıı~·ılı lıamr olaı~ık 

kııhııl edilnıi~'tir. 

J4. - Mardin Mcbu~u Dr. A1iz Uras'm, t.eı · 
rii ınastuıiy tinin kaldırılnıa.'!ı bnkkında Bıışvckiı-
lct tezkere.~inc dair (3/120) 4. VIII . 1944 Mrihiııdc 1433 .·nyılı kanır olıırıık 

lmhul edilmiştir. 
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A:dliye, Bütçe, Dalıiliye, İktisat, Malıiıye, Milli Müda.fa:a., Ticaret ve Ziraat l:ncümenlerinden seçilen 

ıs er üyeden miirelcltep Muvakkat Encümenden gelen nuı.zbata. 

ı . - ?lfi ll i Koruruııa Kı.munttnun bıızı mad
•lderinin dPğiştirilmı:sil1!' dair olan 4180 sıı.nlı 

karnuıun 30 ııcu maddesiııiıı (1) numı.ırruı fıkı·:ı.

sının değL~t..irilrııcsi lıal•kında l / 189 YP Mill! Ko
rıınnıa 1\a.nununıuı lıa~.ı nıadrh•lcrinin o leii;iştiril-

ıırcsin ve ok n ı addeiHinin çıka.rı l nıaıııno 

l/294 sıırı h ltıı ı ıun lfıyilırılııı·ı hakkında 

dair 
3. V I ll . l!JH trırilıi ı ıdc ·Hi<h~ ~ıı.rılı kmıu ıı ulıırak 

kfthtı l t'dilınişt.ir. 

Adliye, Büt çe, Dahiliye, İkıtisat, Maliye, Ticaret ve Ziraat Encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mü
rekkep Muvakkat Enciimenden gelen ma.zbıı.ta 

1. - 'l'o pı·;ık ıııulıstıll ('r i vrq~isi lıakkııHla k<J 
ıııın lil ,,·ihıı"ııa daiı· (1/ 226) 26. n· .. 194-l tıırilıiıı\lt• 4: ı::>3 ~ayı lı kanı.ııı obrıık 

kıılıul ı•ılilmi~1ir. 

Adliyc, Bütçe, Dahiliye, Mlılli Müdafa.a ve Münıı.kalit Encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mü
rekkep Muva.kkat Enciimenden gelen mazbıı.tıı.lıır 

1. ,,Jiiırnlwl iı t Vekıllct.iuiıı Lazaı·d t~ :·;ıp.ııııık-

ta olfluğn ınünııkal e, muhabere ve ınürasPic i~h·

rinin umumi vryıı Jn;ıııi ~efcı·brl'lik hnlin<lı· 1·r 
frl'kalfıde hııllenlc ne sure ti (' ifa l'<lilc<'eğiıw clıoir· 

ka ıııırı liı.1·ihı"ı hakkırtı'lu (1 /334-) 7. Y il I. ı !l4-4- tal'ilıiiııll' 4-6~ii sıı.nlı kaıınıı olaı·ıık 

kahu l <'clilnıi~tir. 

2. - . ' il'il balkın muvuklwt tıılıli ,,· ... ~i 'iıııkkııı 

ıl:ı l<anıııı liı.' ilııı31llll ı'lııir· ( l/331l 7. V H I. l fl·H larllıimlo -16'1fi ~·ı~·ılı l<anuıı ula,·ıık 
kMlııtl ('rlihııi~t.ir. 

Ad.liye, Bütçe, Dahiliye, Nafm ve Sıhhat ve İçtiına.i Mua.venet Enoümenlerind~n mürekkep Muvakkat 
Encümenden gelen mazbat alar 

1. - - Uoprıııue karı;ıı alma~ık tcrlbirler hak
kında kanıırı lfıyill!tMrnn dair (1/ 255) 18 . VII. 194-l: toı·ihindc 4623 ~~~~·ılı kunun olarak 

kııhtıl edilmiştir. 

Adliye, Bütçe, İktisat, Mıı.li.ye ve Ticaret Encümenlerinden ııeçilen 5 er üyeden miireldiep Muvn.kkaıt 
Enoümenden gelen mazbat a 

1.- 'Tadık ve ı ~i..-ıi lıııkkııı<ln lranıııı lilyih ı ı s ııı:ı 
tlııir ( ı ~ı !lı 15 . U I. UJH t.ıwihiııd .ı;ıao ı.:ıyılı kıunut o!(lttık 

lnıhııl ('dihni.ştir. 
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Adliye, Bütçe, Maliye ve Ziraat Encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkep Muvakkat Encü. 
menden gelen ma.zbata 

1. - İstanbul Mebusu Gl. Kilzun Karabckir 
ve üç arkada.•,ının, 1942 _yllı mabsul horçlaı ·ını 

ödeyemiyenlerin malıkumiyetleriniıı ııifı hakkında 

kamm teklifine dair (2/32) 26. I. 1944. tarihinde 4518 ~a.VJ iı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

BÜtçe, Dahiliye, İktısat, Maliye, Ticaret ve Ziraat Encümenlerinden seçilen 4 er üyeden mürekkep 
Muvakkat Encümenden: gelen mazba.ta 

1. - Toprak malısulleri vergisi knnunıına l'k 
kanım l ilyihası hakkında (1/ 160) 6. XII .194:! taı-ilıitıd e 4503 ·nyılı lwııuıı ularıık 

knhul 1·dilmiştir. 

Bütçe, lktısa.t, Maliye ve 'l'icaret Encümeıilerinden seçilen 5 er üyeden mürekkep Muvakkat Encü
menden gelen mazbata. 

1. - Bilecik Mebu u Kasmı Gülclt'in serma
yesinin tamamı Devlet tarafındmı veı-ilmek sure
tiyle kurulan lktisudi l t\~('.kkü llcrin tcşkilittiylı• 
idare ve muraka.beleri lıakkmdııki 3460 sayılr 

kronmun 5 nci rpaddesinin değiştirilmesine dair 
kanım teklifi hukkmda (2/24) 29 . :XI . 194:3 tarihinde 4502 sayılı kanuıı ol anık 

kabul edilmiştir. 



4. Heyeti. Umumiyenin kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

Heyeti Umumiye, Birinci lçtima zarfmda 
174 kanun ile 1 tefsir ve 79 karar kabul et-

~ir. Bunla.rm numaraları ile tarihleri ve 
başlikları a§ağıda.ki cetvelde' gösterilmiştir : 

No. 

45'()2 

.4508 
4504 

Ko.nunla.r 

Serlevha 

Sermayesillin tamamı Devlet tarafından vn'ilmek suretiyle kurulan İktisadi 
Teşekküllerin teşkilatiyle idare ve ınurakabcleri hakkındaki 3460 sayılı kanu
nun beşinci maddesinin değiştirilmesine da r kırnun 
'J'oprak :\ lalısulleri Vergisi Kanununa ek k< nun 
Oı'ta öğretim okullarmda yardımcı öğretimen çalıştırılması haklandaki 2624 
sayılr kanunun müddeti·nin uzatılmooı ve ikinci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun 

4505 1943 mali yılı Muvazenei Umuıniye Kanunununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Milli Müdafaa Vekilieti kısmına f.cvkalade talısisat verilmesi hakkındaki 4424 

Tarih 

20. XI .1943 
6. XII .1943 

21. xn .1943 

sayılı kanuna ek kanun 27 . XII . 1942 
4506 Devlet Demiryolları ve Limanları İşl etme Umum Müdürlüğü 1943 mali yılı 

4507 

4508 
4509 

4510 

4511 

4512 
.ı:-.ı:ı 

4:il:i 

45.17 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka-
nun 
Orman Umum Müdürlüğü 1943 mali yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (D) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
Kazanç Vergisi Kanınıunun bazı Jıükümleriİıin değiştiri1ınesi hakkında kanun 
Veraset ve 1 ntikııl Vergisi Kanununun 1836 sayılı kanunla dcğiştirilıniş olan 
ikinci maddesine bir :fıkra eldenmesine dair kanun 
1943 mali yılı Muvazenei Uınumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılınası hakkında kanun 
Ordu !kraıniyesi Kanununun 26!)8 sayı]ı kanunla değişen birinci maddesinin 
taellline dair kanun 
Türk parasının kıymetini koruma lıaklnnduki kanuna ek kanun 
lnhisarlar Umnın Müdürlüğü 1943 mali · yıh Bütçe Kanununa bıığh (A) işıı
ı·ctli cetvelde değişikl ik yapılnııısr hakkında kantın 

De\"l~t Demiryolları ve TJimanları tşletıne Uınıım Müdürlüğü 1943 mail yılı 
hiit~csinde değişiklik yapılmasma tlaiı· ka nun 
Devlet De nı iryollım ve Limanları lşlet ıııe Uınuuı. Müdürlüğünün muhteHf 
ilıtiyıı~hın i«in gelecıık yıllara geçici tııııhhütloı•e girişilmesi ve bono ihra
cıııa sulu hiyet veriilmesi hakkında kaııuıı 
ncvlPt Demiryolları ve Limanları t.,lctınc Umum Müdürlüğünce Hazine 
kofalct.iyle çıkarılacak bono.lar Jıul<l<ıııdn kanun 
Devlet Limanları lşlctnıc 'Gıııuın 1füıliiı·liiğüniin kııldtrı1ıııaın ve vazifeleri
nin Devlet Denizyolları vo Limmılaı·ı l şl<'tmc Umuııı Müdürlüğüne veril
ınesi hııkkmda kanun 

451 Mill1 Konınma ranunu lıükünıleriııo göre 1942 yılı hububat borçlarını öde-

3. I . 1944 

3. I .1944 
10. I . 1944 

ıo . ı . 1944 

19. I .1944 

24. I .1944 
24. I .1944 

24. I . 1944 

24 . I . 1944 

24 . 1 . 1944 

24. I . 1944 

24 . I .1944 

yememiş olanlarm affına dair kamm 26. l .1944 
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No. Serlevhn 

• -!fil9 ,Jaııdarnııı Bfradı Knnuııu.nu 10 cu ruaddesiııiıı rlı>ği~tirilmesr hakkında 

luı.nun 

-l5:!0 Bel diye Kıınuııuutm 27 nci maddesirı.iıt değiştiı·ilıneısi lıııkkındn kanun 

4521 Oı·nııııı UıHunı Müdüdüğii 1943 mali yılı Hüt~o Kanununa bağlı (A) işaretli 

cetvelde değişikli·k yapılınası hakkında kanun 
4522 Vakıflaı· Umunı Müdürlüğü 1943 mali yılı Büt~e Kanunuıla bağlı (A), işıı

ret]j cetvelde değişiklik yapılınası hakkında kaıııın 
4523 Devlet Hıı.vayolları Umum Müdürlüğü 1943 mali Yl'h Bütçe Kıınunıına bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasi hakkında kanun 
4524 1n!ıisarlar Umum Müdürlüğünün mütedavil sermayesinin arttmlması bak-

kında kanun · . 
4525 Posta, Telgraf ve Telefon Um um Miidürlütii 1943 mali · yılı Bütçe kanununa 

baglı cetvellerde değişiklik yapılınası hakim da kanun 
4526 Biliimunt askeri m!hU!erin .torfibiııe ıı.it 551 sayilı kanunun ll nci madde

sine bağlı emraz cetveline bir iıkra iliivesi hakkında kanun 
452'7 Gedikli subaylar lıa.kkmdaki -!140 . :ı yrlr kilnuna ek kanun 

•1528 Elektrik İşleri Etüd İdaresi tcışkili n c dair 2819 sayılı kannnıın 17 nci mad-
desini değiştiren kanun 

4529 Pazarcık kazasının Maraş \'iliıyetiue bağlanması hakkında kanun 

4530 Varlık Vergi ·i bakayasmrn t rkiniıı clııir l;;ı nıın 

4531 1943 mali yılı Muvazenei UmunıiyC> Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılıhasma dalı· kanun -

4532 Posta, Telgraf ve Telefon İŞletme Umurn :Müdürlüğü Hl43 mali yılı Bütçe 
Kanununa bağlı {.A.) işaı•etli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 

4533 Küçük Sılı.lıat ve Hayvan Sağlık Okulla.l'r ınczuulal'ınm erbıı.' v<ı gedikli ol~ 

bilıneleri hakkında kanun 
4534 Tasfiye halinde btılunan (A.) lıesabı lıııkkıııcla Alınan Sefaretiyle · teati olu

nan mektuba bağlı 2 nnınaralı listeılt> ~'a7.ılı koııtenjanlıırın deği~tirilmesi hu
srumndaki mektuplarla yaprlan Aıılm~'ln:tnın tıı!tdikı haklanda kanun · 

4535 Hususi Türk- .A.lnıiuı Aıilnşmn~ınıı hağlı (A) vıı (B) listelerinde yrtzrlı darı, 
. bakla "e nohut, kepek ve ·küspc nrpa kontenjanları lıakiyeleriıiilı yağlı tohlim
larla değiştıi:rllmeSi hıikkmdiıki Anlaşmnhıtı tasdik ma dair kan1ın 

.ırı : ı ı 'f1iil'ldy ile Ahııaııya 'arasında 'l' icııl'i .Millıııdelelm·in ,.~ 'l'cdiyelerin tnıı ?.itııi 
lıakkındıı Ankara'da iııı.za olnııaıı iki Aııl~U;~mn ile l>ul\ıılnşnıalarıı hağlı ııro
tokol YI' ıııektupluı·ın tnsı.lilmaı daiı· kııınııı 

ıı~:li J 94~ milli yılı Mnvo.zeuei 'ınuıııiy K:ımıııuna bağlı (.\.) i aı·ctli cetvelin 
Milli Miidııfıın Vekaleti kısnıınıı f!'Yitalftdc fııhsisat vcı·ilmesi hakkındaki 
4424 .· ayılı kıuıuua ek knnun 

.ı:-,:::R Mülga Kilıı·it ve Ç11kmıı.k lnlıis:ıı· lcl:ıı·r~iııiııilgasmdnıı evl'clld f.ruıı:ııııı v tıt~
iiye devreıri.ıı ait hilfıtı<;o)ıınn tns<likı hnkkındn kanun 

41!39 , ubııylııı· heyetin malıstı,· 4:.!73 ıııınıanılı Teı·fi 'Kıınnnunnıı. hiriıııı• i nıııdd<'
sinin (.ll) ftkı•asıtım ıleğiştiı·iltııcsi hııkkrndn kanun 

4.140 ffatny'm ilhakı llolnyLiiylc aı;ıkta knlnn menuı rlııt·ıt 'cl'ilcc·(1k tckııüt. aylığı 

ve tıızıninat lıııkkıudıı kanun 
-ıı>.ıı ehir \' <' k.nsıılııılnrdn malıııllc ınnlıtıır ve ilıtiyu.ı· 1ıeyl.'tleı·i tcı,ıkiline dair 

kanun 
~:>4:.! _\. keı·i Ceza Knmumuun 3· re lv3 ııcii mııddclerirti deği tireıı kıuıuıı 

Tıı.rih 

26. I . 1.944 
:lG . I . 1944 

26. I . 1944 

2(i. . 1~44 

26 . I . 1944 

26. I . HJ44 

26. I .1944 

6 _ III .1944 
6. Ili . 194.4 

6- lll .1944 
6. Ili . 1944 

ı5 . ın . 194.4 

:u. lll - 1!1·1~ 

u . IJ! . 1!144 

27 . III . ]!14-1 

29 . TTI . 1944 

29 . T!T . 1!144 

29. m . 19.J..l. 

31. m . 1944 

31 . m . 1944 

:ı. IV . 1!144 

10. IV . ]!14+ 

10. IV . 194+ 
10. IV . 1944 
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-l:i-1 :1 .ı\lııınn s~ııa~·ii tnı•afındnn 'rürkiyc'ye 61 ı ll Tüı·k liı·ası lutarrıırlıı 3 000 
kilo ntebriıı wı·ilnıPsi ' 'e ınııknhilintiP Almaıı~·a'yu ııynı kiymcttc Türk af
yonn ihra1: ~>rlihnesi hakkıJHln teııti olunan ııı ııkhıplnı-lıı yupılan Anlaşmn-

nın kabul ve tasılikımı (Jaiı· kıınuıı 10. IV . 19-1-1 
4:;-14 'l'iiı·kiyt• i lt• J sviçrı· aı ·nsında ınevıml 2K i\Lnrt ] 942 lnrilıli Ticari A nlaı,ıınıınm 

31 Temmuz 1943 tarihine kadııı- tenıcl ; ıli hakkıntlıı. kanun 10 . lY . 1944. 
4fı-Hi Askeı·i ıııı•rrıurlııı· hakkındaki lmnuıııı 4296 sayılı l<anunla eklenen nıuvak

kat ıııııılrlcnin (f') fıkrmıının değiştirilmi'sine dair kanun 
454!i .\skrı·i \' e Mülki '1\•k:ıüt Kıııııınııınııı .ır; ıwı ııııııldl'sini 1leğiştiren kanun 

.ı:ı.ı7 Aı·ttll'lıın n• F.kHiltıııı> \'t• lhalr K:ıınmıııınn .)7 nci mııdde ·inin dt•ğiştirilnıe~i 

hnkkıudı.ı kanun 
-l~ı-IS Hudut n Snhill~ı· f>ıhhııl Pıııuııı lllüdürlüğü 194:'1 ıııali yılı hiitr;esiııc bağlı 

J2. lV .1944. 
17. IV . 1944 

17. IV . 19+1 

( A ) işııı·ı•tli eel\'t'•lıle dl'j!işiklik yııpılııın'iıııı rlaiı· kanun J9. IV . 19+1 
-l~ı<l!l Tliı·k kı)ı)pk.,iıı~ uyı.:un olnııyoıı tılılıi N'zıı ,.,. kiınyıı ıııaddeleriııin ıııeınle-

kı-tı· i tlıııllt'ı-i lıt1kkıııda kıınun 24 . JY . 19-1-1 
.ı~, .-,o l>ı•v lı • t ll ı• ıı izrn llııı· ı ''~' Liııı ıınlıı ı·ı lşl~ııı"' l ' ıııııııı Müdiiı·l üğüııün 194!'1 ıııııli 

) ılı l\üt~ı· 1\ ıınmınııa hnğlı ( ,\ ) i~aı·rtli Pet n• ldı· ıll'ğişiklik ~-ıı pılnııısına rlniı
kıınıııı 

ı.>~· ı ın.ı :1 ııı11li yılı ~ıu,· ıııeııc·i L' ııııııııi.1·1' Kııııluııııııı lııığ-lı (A) i~ıll'rt l i eeh·l'hlı• 

dt·i(i~ildik yııpılııınsınn ılaiı· knıııııı 

.ı.-ı:)2 lltıtlııt ve 1'--tııhil lt•ı· ~ıhhnt Uınııııı ~fiiıliiı-liiğii l!l-14 ıııali ~-ılı Biit~ı· Kııııuıııı 

4:i:i:l Topı·:ık ~lıılı~ullı-ı ·; Yeı·gi~i 1\nııuııu 

.ı.; .-,ı Sıılııı~·iııı- ll !'yetiıı~ ııı:ı h~ııs 'l'rı ·fi Kıııııııııııııııı ll ııı·i ıııarldı·~iııin dcj{iştiı ·i l 

mesinl• ılnil' kunıın 

-ı :,:;~, \'akıfl:ıı· l'ııı11111 )iiidüı·lüf::ü Jfi.J:J ıııııli yılı lllit c:<' 1\ııınıınıııa lııı ~lı (A) işıı

rC'tli <'l'tVt>lde ıh·ği~ildil; yııpılıııa~ııın dair kanım 
ı.-ı~ıti 1\ilıı-it ''" ~;-ııkııı:ık i ıılı i~nı·ı ill'tnıP iıııtiyıızıııııı k:ılılıı·ılııınsııııı \ 'P !m iıılıi~ııı-ııı 

i~lrtilnıP~i it:iıı ıılltYakkııt lıiı · idnı·1• kıınılnıa~ııııı ılııiı · olıııı 4421i ><ııyılı knnıı

ıın t•k kııı1ıırı 

-l ii~ı7 i: ('rlo•ıı 1'ı · ı ·lıi.nsi L1 ıııııuı Miidiiı-liii(ü ıfl.ı-t mali .vılı Bütı;c Knııuıııı 

-155!- Dı>Ylct TTıl\·nyollnı-ı V w mu lll iicliil'liiğü 1!1~-1 ınııli ),Ir Rüt~:ı· Kıııınııu 

4.15!.1 Oı· ıııon l lllillit 1\lihlüı·lüğü J94l ma ll yılı Biit<:l' !\anunu 

•l!lfıO lııh i<inı-l:ıı· l'ıııuııı ~liirlürlüğü 1944 mali yılı Bütçe Kanunu 

4:'lfı 1 1943 ııııılı yılı Muvıızeıwi U ınıınıiye Kıııııınıına bnğlı (A) işaret li cetvelde 
dl.'ğişiklik yapılması hakkıııda kamın 

4iiH~ 01'11uııı Umum Müdürlüğü 1!14:1 rnnli yıh Biil~t· Kııuuııunıı bağlı (A) işaretli 
cetveld<' dl'ğişiklik yapılmasma daiı· kımtın 

451i:l Askı•ı-i ~luhakeııı<' l :sutii Knnııııııııun ıll, 89, 13 w 155 n<·i nındd lerini de
ğiııtirı:ıt kanun 

4564 Posta, Telgraf ve Teleion İşletme Umuın :\rüdürlüğü 1944 maU yılı Bütçe 
Kanunu 

4565 l<'evkaliidc vaziyet dolayısiyle bazı vergi veı-esimlere zam icl'll!lma dair olan 
3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara ~)< kanun 

4566 1944 ınııli ·'T ılı :\[uvaıcnl.'i Fnıunıiye Knnunıı~ 
4567 Devlet Denieyollnn ve Limanlan İşletme 1 'munıil\Iüdürlüğü 1943 mail yılı 

Bütçe Kanunwıa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ~pılmasma dair ka
nun 

24. 

24 . 
24. 

26 . 

2 

2~. 

3. 
!), 

:i. 

R. 
ın. 

12. 

12. 

17 . 

17-

17. 
29. 

so. 

]\T . ı~~-~~ 

1\' . ı ~ı .ı ı 

JY . 1!!44 

1\' . ı!l4 ! 

IT . ı!J-l4 

1\' . Hl-1-1 

V . l!l-tı 
V . 1944 
y .194l 

V . 1944 

V .1944 

. 1!!-14 

V . 1fl44 

V . l!l-1-1 

V . Hl4-l 

V .1944 
V .194.-l 

V .1944 
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456~ Büyük Millet }feclisi 1943 mali yıl ı bütçesinden Milli .Müdafaa bütçesine 
münalı:ıılo yapılınası hakkında kanun 

4569 lnhisarlar Umum Müdürlüğü 1!J4::l mali ) ılı bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun 

4570 Valı:ıf.lar Umum Müdürlüğü 1944 mali yılı Bütçe Kanunu 

4571 Devlet Denizyolları ve Limanları lşletme Uıuuın Müdürlüğü 1944 mali yılı 
Bütçe kanunu 

4572 Devlet Demiryolları ve Limanları lj;Jetme Umum Müdürlüğü 1944 mali yı
lı Bütçe Kanunu 

4573 Belediye Kanununun 152 nci maddesinin (D) bendinin değiştirilmesi hak
kında kanun 

4574 Adli evrakm Posla, Telgra.f ve Telefon !tlaresi vasılasiyle tebliğine dair olan 
3560 sayılı kanuna ek kanun 

4575 Yedeksubay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa ek kanun 

4576 As)l:erlik Kanununun 61 nci maddesinin ttıdili bakkmda kanun 

4577 Devlet Demü·yoUarı ve Limanlal'l.Jdarei Uıııuuıiyesinin teşkilat ve vezaifine 
dair olan 1042 sayılı kanunla bu kamma ek ve tadillerinde değişikiilc ya
pılması ve bu kanuna yeni bazı hükümler eklenmesinc dair kanuıı 

4578 Devlet Demiryolları ve Limanları J şletme · Umunı Müdürlüğü memur ve müs
tahdenılerinin ücretlerine dair 2ı:;n sayılı kanuntın bazı maddelerini değişti

ren 3173 sayılı kanuııa yeni bazı Jıükünılel' rk lcnmesi hakkında kanuıı 
-l579 Milli Korunnın Knnunuııa tevrikıııı yapıJıııı~ nlıııı sar·fiynta ait 1!140 tak

ritn yılı biliuı~osunun tasdikı hakkında kanun 
4580 Uenelkurmııy llaşkanlığınıu vazife ve salahiyetler·i hakkında kanun 
4G 1 :\luayyen tarifeli ııııkil vasıtalariylc seyahat eden yoletılar<l~n alınncak nak

liyat resmi haklandaki 2030 ııurn aralr kanuna ek kanun 
45 2 Yabancı memleketlerlc muvakkat mahiyette 'Pi<·nret Anlaşmaları ve Modüsvi

\"endiler akdinc ve bunların şüınulüne gireıı mad<lelerin güınrill< resinıle

ı·inJe değişiltlildeı· yapılmasına \'C Anlaşmaya .vıınaşnııyan Devletler muva
ridııtına karşı tedbirler alıııwasına salilhiyet verilm eııi hakkında kanun 

45 :l !zmir Sulan Türk ı\norum Şirketinin satm alınınaRınn ve devrine c~air kantın 
4584 Oyun kii.ğrtlarr inhisarı hakkındaki 1118 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 

değiştiı-ilmesine dair kanun 
4585 Belediye Yapı ve Yollar Kanunuııun bazı macldolerinin değiştirilmesine 

dair kanuıı 
4586 Ankara nalediyesi için ts,•içre'dcn ~nt m nlmncak otohüslere müteallik Anlaş

mayıı esas olan mektupların 5 nci numarasında derpiş olunan müdcletin 30 
Ilaziran 1943 tarihine kadar nz:ıtıln1ası ·bakkmda kanuıı 

4:JSi Aukıı.r:ı Belediyesi tarafından İsviçre'den ınubayaa oluna<>ak otobüslere 
mütcallil< mektupta ııııtl. ıweleniıı akdi i~in tesbit olunan miiddetin 31.XJT. 
19-l::l tarihine kadar teındidi hakkmda kanun 

.J.:>~S 'l'iirkiyt' ilr İsvi<:r arasındıı 4 Ağustos 1913 1at'ilıindc 13ern 'di' inııa. olunaıı 
1'ieari l\liibadelelerin ve Tediyelcrin tarıziınine nit .Anlaşma ile ınerbutu pro
toltol ye ıııel hıplaı·ın tıısdikına dah· kuının 

4fi89 DıışYeknJct, 1'eşki1iLtı Jınkkındnki 4443 sayılı kauuııa ek kıınun 
.ı:>90 Orılu nçaklımnda bultırıdurnlacnk demirbaş );yeeek haklanda kaının 
4591 19'\l4 mııli yılı Muvazenei Uınuıuiye Kaııununa. bağlı (A) işaretli. cetvelde 

değişiklik yapılıni\Sl. haklanda kanun 

30. 

30. 
3'0. 

30. 

30. 

31. 

31. 
31. 

31. 

31. 

3l. 

31. 
fi. 

ri. 

5. 
5. 

5. 

12. 

12. 

12. 

12. 
14 . 
14. 

14. 

Tarih 

V .Hl44 

V .1944 
V .1944 

V .1944 

V .1944 

V .1944 

V .1944 
V .1944 

V . 1944 

V . 1944 

V .1944 

V . 1944 
Vf . J!l44 

YT . 1944 

VI . 1944 
VI .1944 

VI . ı !l.ı.l 

Vl , 19H 

VI .1944 

VT . 1944 

VI . 19.J4 
vr . 1944 
VI . 1944 

VI . 1944 
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4592 Almanya ile mevcut l R . JV. 194il tarihli 'l'icaret ve Terliye Anlaşmasının 1 
(A) listesindeki 40 milyon liralık kontcn,iııııa uıunzam 700 000 lirairk lwn
trnjanın kahnlü lıususuntlıı t~nti olunan rnekhıplarm tasdikı hakkındsı kıınıın 

4fi!l:ı Y'alova Kaplıraları 1 şlrtınr 1darcsiniıı J941 mali ~rılı hilıiıı<:rn>nnun tns<liln 
lıııkkmda kanun 

4594 Bcledb·clPr ve hunlaı·a lıni::lı ıııiirsR~sı>lrr ve 'RclE'diyelt>r Hanknsı memurları 
Teltni.it. Randığı teşki l ine dair olıı.n 4085 sayılr kanuna ek kamın 

4595 Öğrctırıf'n Mebruı-e Baykal 'ın malıkiını olduğu cezanın affınıı. d ai ı· kanun 

4596 Antnlya, 'l'rııhzon ve Malatya C'lektrik iıııtiynzlıırının ft•ıılıi hnkkmcla kıumn 
4597 Şel<cr ve glikoz istihlak vergisi lınkkmdaki 4::185 sayılı kanuna E'k kannıı 

4598 Devlet memurları ayhl{larıııın tcvhit ve teadülüne rlaiı· olnn 3fi!'i6 sayılı 

kanunun hnıı maddelerinin rlrğiştirilnwsi ve hn kımuna bazr nııı(l(l<'leı· t•k
lennıeı;i lıa ltkıniln karnın 

4!'i!l!l Fovkıılllcl<• halll'rin drvnnı ı ıııüncl<'finı><> ınrmur ve miistnh(lrmlt>rı> yapılıırak 
yardtm hakkındıı kanun 

4600 Suhny Ye ıı~k<'ı·i mcmurlann ınltllşlnrınn <'ln.ir 3661 snyılı kıı.nıımın birinri 
maddesiııin O('ğişiirilm~ine ve hıı kıımınıı har.ı maddel<'t' eldımınesin<' dıı.iı· 

kanun 
4601 Ge(likli edın~lann maıışlarının tevhit ve tl'aniilünr nair olon :'1779 numa

ralı kımıınun hnzı madrlrlrı·iııiıı ıle~iıştiı·ilınrı;i ve hıı kıınıınn hir mandEl ek
lenmesi hakkında knnnn 

4fi02 nüyiik :\fill<'t M<·cli~i AZilR111111 tahı;;i~nı \'(' hnrcırnhları hakkındaki 161il Sil· 

yılı lmnunıırı hiı·in·t·i ınndn<>sini <'lri!iştiı·f'n 17!'i7 ~nyılı kammn ek kanun 
160:~ 2!'i07 sayılı kanıma 1'1' kanun 

4604 'Piirkiy<' Ziı·ai Donnlrnı Knnıınıı K:ınıınıı 

460:> <lümı·ük Tnrifc Kannınına hağlı ıı;iı·iş umumi f'ı\l'if<>Sinin 605 nci nıınıaı·ıısı
nın (C) ve (Dl fıkl'ııl ıımıın dei!i~tirilnıesine daiı· kanun 

4606 Yeniden on milyon liralık nıadcnı ufaklık para ba!!llnıaı;ı hakkında knmın 

41i07 Dcvl('t mrınurlıırı nylıklıırınııı frvlıit ve tendiiliinc dair olan 3656 Rnyılr ka-
nuna hal!h (1) mimaralı ı>etwlde ocwşiklik yapılmn!!l "" Giimriik ve tnhi-
snrlıır V('killijH 'l'<>şki liit vr vnıı:ifeleıi hakkmrlnki 2R2fı sayılı kanuna iki 

14. VI .194·1 

16. vr . ı !)4-1 

ı!l. vr . 1!!44 
21 . VI . 194-ı 

21. vr . IH44 

21 . VI . 1944 

21. vr . ı !!44 

21. vr . Hl44 

21. vr . 1944 

21 . VJ . 1944 

21. VI . ı !l-14 
21. vr . 19-14 

26. VT . 1!144 

3. VTI . 1944 
1. vrr . ı!l-t4 

mnnn(' ekl<>nmC'si hııklnndıı lmmın 10. vrr .1!J44 
460R Muvazznf sn hay ve askeri nıemnrlara verilecek clhise ve teçhizat hakkında 

kanun 10 . VJT . 1944 
4609 D!'vl('t ını>mnrlıırı aylıklarımn t!'vlıit ,.e t••ıırliiliiıı<> 1lail' kımunun 18 n<'i mıul-

i!esinin il!'~iştirilnıPı<i hnkkmda kanun 10. VTT . 19·14 
4610 'Rıı7.ı fsyi~re mamul ıııallarının. muayyeıı lın1.1 'I'ii.rk rnnUırnylc ınübarlelı>-

sini tan?. im maksadi.vlı> Tılrkiye ilt> lıwi<:re arasında 9 BirincikAnun 1 !J42 
tanhint'le ııkit ve imza erlill'n pı·otokolun tasdila hnkkınnıı kanun 10. vn . 1!!44 

4611 Rommıyn'rlnn 70 vaırnn V(' ~270 denıir vııril ıılınnıMı v(' hl.'dellerinin kısm n 
mna.yyen mallaı· ve kısmen de lry olarak ötlı • ıım<>ı<i husmmntln Tiirkiyr ile 
Romıınya arnsın<la yapılım Anlaşmanın tnstlikı haklanda kanım 10. VTT . 1!l.ı4 

4612 'Piirkire il<> A lmımyn nm~ındıı Tirari ıniihant'lel('rt> w Te•UyL•l rin tunziıııine 
nıiitedair ıR . TV. 1943 tari lı li Aulıı.~mıılara ha~lı lT rıı-i li. t;oy,• 14 nıilyıııı li
ralık mıınv.am hir kımtenjıın iliı"eııirır, incir \O üziiıu ~onhmjnnlıırrnclıı ıııii 
nnllalc yapılmasına dair• Almıın Rt•farı · ıiyl<• t!l ~nlınt l!IH !Hrilıiıırltı f(•nti 
olurum mektupların 1 asılilan n ilah· kıınııu 10. VIT . 19·H 
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4613 Türkiye ile Almanya arasmda Ticari mübad.eelere ve Tediyelerin tanzi
mine mütedair 18 . IV . 1943 tarihli Anlaş ınıı esasları dahilinde Almanlar 
tarafından 5 aded layyare ''erilmesi ve mukahilinde ıuuayycn Türk malları
nın ihrııcı ic;in Alman Sefnrcti ile tenti olunan nıektuplnrın tn~oikınn cinir 
kanun 

4614 Tiirl< - Macaı• Ticaret ve Ted:iye Anla§ıuıılaı·lyl!' meı·.butlıınuın 22 Ma.rt 
'1944 tarihinden 31 Mııyıs 1944 tarihirıe karlar temelidi haltkmdn teati olu
uan ıııel<f up ların tasd:ikma dair· kanun 

4615 Romanya ile Türkiye arasmda 10 BidncikU.nurı 194:13 tariblnfh' Rükı·e~'

te imzalanan Tasfiye Protokolüniirı tasdikıua dair kanun 

4616 Türk - Rum en Ticaret. ve Tediye .A:nla§ıııalariyle . mel'butlarınııı 2 ay 
ınüddetle temelidi hakkında teati olunan ml.'ktupl.TI'ın tasdikın:ı dnir knmın 

4.617 Belecli.ı•ı• Raımnumın 127 nci ma.ddesine ek kannn 

.J.618 Dahiliye VekiHeti Merkez Teşkilat ve vaıil't'lt•ri hakkıııtlıtld 1624- sa
yılı kanuna bazı hükümler eklenmesine ve 4446 ~nyrilı kıınunıı bağlı cet
velde cleği~iklik yaprlınasınn clııjr kanun 

4619 !stanbul '!'eknik Üniversitesi lıalı:kında kanun 

4620 Dc>vlet Demiryolları ve LimanlArı t~Jetıne Umtuıı · Müdürlüğü memur ve 
rııkstıılıdemlet'inin iicı·etlerine dııir oları kıı.nuıiuıı ))azı ınaddell.'rini <lPğişti-
ı·en 3173 numaralı kanuna ek kanun · · 

1621 "Ranknlnr ve Devlet müesseseleri memurluı·ı ·aylıklrll'Jnrn tevhii ve teadii
lü hakkındaki 3659 s:ıyrlı kanunun bazı maclclelerinin rlr~iııtil'ilmesine ı•ı> 

hu kanuna bıızı maddeler- eklenmrsiııt> clair kanun ' 
4622 ! Rtiklill hnrbi milliillerine verilecek para rnükiifatı bakkınlls kanun 

4fi2.'J Y'ı>rsnrs1ntısından evvel ve sonra nlınncnk te<lhir1er hAltlmıdn kanun 

4624 Devlet ıtıemnrlıırı aylıklarının tevhit ve trııcliilürı~ dair olan 3656 sayılı 

kanunla eklı>rine bağlı cetvelierin Maarif Vekilliğ'i kı~nıılnrınila deği~iklik 

yapılmnsr hakkında kanun 
4625 Diynrhakn· vı- lillaıı:ığ ista.~yonJnrındnn Iı•ak w Jı.~n lıııılııtlaı•ma kndttr yapı

lncak demiryoUarınm inşa r iGin i~tikraz akilin(' i!niı· olan 40fi7 sayılı )(nnuna 
ek kanun t 

4fi26 1\feTmıv ıııe kenleri inşa.sr hakkında kanını 

4627 Razı suı:lardan mahkUm hnhmanlıırm nffınıı ve bn ~u<;lıtl'dnn mııııııın o
lanlar lı •ı l<krııdı t ~ kihat yapılmaın · sınq iluiı· kınıun 

462R Devlete nit matbııalarm birleştirilmesi hakkındnki 35!ifl nunınralı kanuna 
ek kanun 

4629 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olım 3656 sayılr k a
nuna bağlı (l) ·numaraJr cetvelin Adıiye \ 'l•kiilPti kı~mıııdıı değişikJik ys

rulma. ı haklanda kantın 

4630 D~vlet memurlıırr :ıylıklnrının tevhit ve tenclülüııe dail' olan 3656 sayılı lin-
ııımn bnğlı (J) nwn:ırnlı cet.veHn Tapu ve Knclnstı:o Umınn Mi.idürlilğii 

kısmmdtı cieği~iklik yapılmMı hnkkrnda kanım 
46~1 Diyanst l ·lc•ı·i &eisllği 'l'ı>~kil{it ve vıı11ife!eri bakltında.ki kanunda bazı de

ği. ikliJclel' yapılmn.~ına dair 3656 ııayıJr RıtnllıtUU iiı:nneÜ ınaclileRine bir fık

rn l'kll•ıınıl'si hakkında kıınıın 

4 ı:l2 .iinıı-iik ~hılıııfnza \'e fıtıl1Jte1c sıuıfı mcnıur[o~ı teşiklfıtı lıcıkkıııdaki 

3944 sn~·ılı kaııunnıı hnzı maddelerinin dt>ği;tirilm ·ine dair knnun 

Tarih 

10 . VII . 1944 

10. vn. 1!144 

10 . '{]I . l!l44 

10. vn .ı9« 
12 . vn . 1!J44 

12 . VII . J!JH 
12. VII. 1944 

17. VJT . 1944 

17 . VII . 194-ı 

17 . VII. 1944 

ııı . vrr . 1944 

lR . YIT . 1944 

18. vn. 1944 
18 . VII . 1944 

2. VII1. 1944 

2 . V1II . 1944 

2. vm. t944 

2. VIJT. 1944 

2. VTIT .1 944 

2. Vlll .1944 
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4G:ı;:: Belediye İstimliik K~ununun 9 ncu maddesini değiştiren kanun 
-!63-l: De1•lct memurları Rylıklarmm tcvhit ve teadülüne dair olmı 3656 s~yılı ka

nll!la ek kanun 
46:3.3 DcY ie1 iiğı·c1iııı kurıınılarıııda çnlı~tırılacak yalıanrı profcsöı·, öğrP1mcn, 

nıütchussıs ve ustalada ı,:elcccl\ yıllara gc~ir· i nıııl<aveleleı· ııkcli lıakkıııda ka
uun 

463() Muvakkat bir vaıife i],. ?alıa ı ıcı ıncıııll'l<ctlcl'c gönderilccek erııt::ı lıar~lık veril
mesine dııir kanun 

4637 Askeri 3fL·ıuurlar Kanununa hıw nı:ııl<ll'lı•ı· llilvcsiue ve 2305 ayılı lmuunll!l 
6 ve 7 nci maddelerinin ilgasıııa dair· olaıı 32 O sayılı kıuıuııun 1 nri madde
desinin (B) fıknmııın deği., tiı·ilınL·~i 1·c lı u fıltraya lıa7.ı lıülıüınlcr ilfive"i 
lıukkında kan mr 

-w;:s ll"' lt·1 ıııı·ıııııı·lııı·ı ııylıl<laı·ıııııı 1c1· lıit ve tcınliiJ[inc dair· olıııı 31l;ırı vr lnıııa 

l'k :~HHS "'·"ılı k;ırıııııl~ı·ııı 1:ıdili lıııld;ııırlnki -!4-!G sayılı kaııuıın lıal!:lı (:! ) 
sayılı t'<'1vt•lrlı• deği~iklik ~·ııpılnın.~ırı:ı tlııiı· kanun 

463!1 Sıılın.l' vı• n~kcri nıernıırlarııı ınıwşlarınıı dair kauıuıda değişiklik yapılması 

lı:ıl<lmırlııld 4600 sıı~·ıh kanumuı 2 nci nınddesiııc hiı· t'ıkm cklcnmesinc dair 

kantın 

~6 ·W Drdct ]) o •nıiı-yolliırı I'C Liınanhır·ı lşlC'tmc TTmuın .M'üdlirliiğii 'I'r·kaüt SandJ
ii;ı lıakkınıln.ki J;,111ıına C'k 4001 ~ııyılı k:ıııuııu bir nuıvuklnı.t maılde cklennıo
~inc (lair knnuıı 

·1611 \luanıl'lı• Yt·r~i;,i K:ınuıııııııı h~~ı fılunlııı· Pklıııınıc~i11e dair lwının 

4fl<t~ Yenidı · ıı Ili kaza iL'şkilim· l't' :l636 ~"yılı k:tıııuııı lıağ·lı ı:ct.nılilt• IU4~ ınııli .'ılı 

:\Invazenei lTınurniye Kanunıma hağlı (D ) I ' C (f.) i~nr,•tli ~<'twll<'nlc ilc;iişik

lik y:ıpılııın<ıın:ı Jair kannıı 
·Ili 1:1 llı·ıııiı·y ull'ar H Liıııııııl:ır irı~ııatr i~irı ı:ı:~lcct·k yıllıll'iı gı·~ici tııulılıütlerc giı·işil

nıcsi lıahkındn ltaııım 

~IHA l>cvh·1 ıııL•ııını·lan a,1•lrklarıııw tevhit ve teaıliilfuıl' dniı· olan 3(156 sııyılı ka
lltııııt ek kanun 

4().1.1 Sılılıat " '' fr: 1iınııi :\fuııYerıd Yı•l<fill'!i 'T'··~kililt ve ){eıumin Kııııunuııurı hıır.ı 
111Hil<ll'lı • riııiıı rlt'ği~lirilıuesinr· n• ·loıı. kmıunıı bazı maddeler l'klenıııesiııe rlııir· 

ıılan +~GR ,;:ıyılı k:ıı11ıntlıı dı·~i~iklik yapılınası hakkında kanuıı 

+6..Jti Pn"tıı Kııııııııuıııı vk ~721 sa)· ılı kıınııının h~zı ınuil.clelf'ı:inin dcğişthilıııc~i lıHk

kıtııl; ı. 1\ fl f\\lll 

4647 Tclgtaf v<' Telefon Kanununa <'k 2722 ııayrlr kanuntın bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun 

464R llfi111 Konınma KannnunUJı haı.r ıııaddl'lcrinin değiştirilmesine ve ek madde
l<'rin ~ıkarılmasnıa dair kanun 

464!! Yeniden yapılııcak sn işleri i~in gelecek scnelere ge~ki taahhüt jcrıısmıı. 

mcznniyot verilmeı<i hakknıdaki :1132 sayı:! ı vanuna ek kan<ın 
46150 Askeri Muhakc•me Usulii Kıı.nunıınıın ııo ncu mndil.ellinin de~iştirilmesi hak-

londn kanun rr 
46!'\1 ncvlrt mcmnrlıı.n :ıylıklnrınrıı tovlıit. VI' t\'ntlüliiııc dair olan 3656 sayılı lrıı.

nıına bağlı {l) sayılı cctv!'lin Zinı.at. VC'killeti kılımında değişiidik yapılmnıır 

hakkında kanun "' 
'ln!'\2 Hurp Okulu Bil'inei 'rrıhur 6 urı bölilke 1011 ııunııu·ııda mukayyct Uiiscı.viıı 

oğlu Mahmut Okay'm mahkum olduğu rrrııiı.ı.n affına dair kanun 
4653 Dcvlrt ..nıt'murları u,rlıklıırmı·n tcvlıit ve t nrliilü hnkluııdnki 3656 snyıb kıı-

Tarili 

2 . VIll . 1944 

2. vnr .19H 

2 , VIII . 1944 

2. VIJI. 1944 

2. vur. 1944 

2 . ırın . ı !144 

2 . VI IJ. 19~4 

2. vrn. 194-1 
2. VTIT . l!J# 

2. VIll. J9+·l 

2.Vlll. HlH 

3 .vm .ın.u 

~.n n .19-H 

3 . VTTI . 19+! 

3 . V1JI . 194-! 

3 . VIII. 19-1-4 

3. VIU . 1944 

4. VUI . 19..J-t 

4.vm .1!144 

4. vnr . 19·H 
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nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adiiye Ycltiileti kısmrnda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun 

4654 Memleket içi düşmana karşı silıihlı müdaiua mükellefiyeti kanunu 

4655 Mü.nakalat VckB.letiııin lmzarda idare etınckto olduğu miinakale ve muhabero 
ve mürasele işlerinin umumi veya kısıııi ıs forherlik ba.lindo vo fevkalade 
halleıxle ne sur etle ifa edilcceğiııe daiı· kuuıuı 

4656 Şehir, kasaba ve köylerin lüzumundu tahliye veya scyrcklcştirilmcsi hakkında 
kanun 

4657 Ordu vo jandarmaya mensup subaylaı·la mıtm vo saix binek hakkı olanlıı.rm 

kendi mnlı bineklerinin ve orduya ıılııuııı abali nakliyo vasıtalarınm öden
mesine dair 1471 sayılı kanunun dördüıı ·ü maddesinin değiştirilmesi hakinn
da kanuun 

4658 İspirto ve ispiı:tolu içkiler hakkındaki 4250 sayılı kımunun 21 nci maddesinin 
~rilmesi hakkında kanun 

465!) A \ 'U katlık kaııuıııı ııııwııkkat :tJki;dnci ıııaddl'siııılc yazılı ıııüddct in ııwtıl

nıası hakkmda kanım 
4660 Tü ı·kiyc . Finlandiya 'l'ieu.ı:>t ve Tediy .\ıılııı:;ıııa~ııun 1 :\fıı yıs J!l.,hl taı·ihi

ııe kadar hir sene miiddetlc tt>ındidi lııı.kkındu kanun 
4661 'l'ürk ' - ) facııı· Ticıır t ve Tcui.re Aıılaı;.rnolariy l e ııll'rlıutlaı·ıııııı luılıul \ ' t' 

tusdikı hııkkında kanun 
4662 '1\fı•k • Rııınon 'J' icar t ve Tcdiyc Aıılıı~ıriııluı·iy l e ıııcrbut l uı·ıııı ıı 1 .i :\1ııyıs 

19-!4 tari hi ne luıdar teıııditleı:i hrıklauda tcıı-ti oh ınan ım•ktııpla mı kalml ,.c 
tasdilann dair lronun 

4663 Türk . Rum n 'l'ieaı·ct ve 'rediye Anlaşnıa~ı ilc ııı~rhutlaı·ıııın kabul Vl' tmı

dikı hakkında kamııı 

466-! Adli Sieil Kanunu 
4665 Devlrt meınııı·ları a.dıklarıııııı tt>vhit ve tcadiiliiıw clııir 36G6 sayılı k:ııınııa 

bağlı (1) sayılı rt'l\•('lin ve 19·H mali yılı .!\[nvu r.ı• ıll'i l i ııııımiyt• Kanuııuııu. 

kığl ı (L) i~aı·ctli cetvelin llari('iyc Vekfı l eti kısımlarıııııı LL'ğiştil'ilıııcsi hak

kında kanun 
4666 Hariciyo Yckfı lrti 'l'rşkiliUı hakkındaki 33 12 ~a.vılıl kunuııa h;ığlı (2) sıı.nlı 

eot,·clde ul'ğiı;ıildik ~·npılnıaSilla dair kanun 
4667 ı ald i vmııtu.lan hııkkıııclıtki 3827 sıı~.,Jı kanuna •k kuııun 

466 Ankara Yilksek Zinıııt l~nırtitiisü Fukültcleı·inı· paralı ve yınılı taldıt· alın· 

Tarili 

7 . VIII . 1944 
7. VIII .1944 

7. VHI. 194-! 

7. Vlll . 1944 

4. I - . 1944 

4. IX .1944 

-ı.. IX .1944 

-ı.. IX . 194-t 

·L IX .1!!44 

4. IX .1944 

.. ı, rx .1944 
6 . lX . l!l-H 

ıı . ıx .ı!l-ı+ 

ıı. rx . 19+-1 
11 . TX . 1944 

rrımııuu oniı• kanun Hi. 1.'\ . 194-l 
4669 )hthıL~cbri mumi:rc 1 mııınuııuıı 77 nei ınaddcsiııin dcğiı;;tit·ilmcsi lıukkıııda 

kımını 

4670 Yenidcı ı rad~·o istasyoıılıırr kurulınnsına dair kanuıı 
4671 Devlet 11ll'l11Ul'lıın n~'lıklnrının tcvhit ve tendülüne d:ı.iı· olan .W56 sayılı ka

nuıııın bazı mnudclerinin cleğiştirilme i ve bu kıınuuıı bazı maddeler echlcn
nı ~i hııkkmdaki 469 ııa.vıh kanunun 6, 7. y n ncu maddeleri hükmünün 
PO!!tı~. Telgrıı( ve 'l'cl l'foıı 13aştııih·C7.zi i ve bat lııışhalncılııl'iyl o nıiivezı.i ve 

hat lıııkıeılarma t~şmilinr dııir kurnın 
467'2 l!l.U mali yılı l\luvıızen i tTmumiye Kanununa ho~lı (A) işaretli <'ctvcldc d

ği.şiklik yu.pılma ı hakkında kanun 
4673 Devlet memurları n.yllklamun t vhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna 

ek 3888 sayılı kanunlara. bıığlı kadro c tveUerinin Maatil Vekilliği. kısımların
da değişiklik yapılmasma da.ir kanun 

l!l . TX . 1!\-!.J. 
15. IX . 19~4 

-L lX . 19.!4 

4 . X .1944 

4. .1944 
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4674 lludut ve Sahiller Sılılıat Umum i\[iidürlüJ<li 1944 mali )'ılı büt~indc dcği-

şi.ldik yapılması hakkında kanun 4 . X . 1944 
467ii Vakıflar Uınom Müdürlüğü 1944 mali yılı Bütçe Kanonuna bnğlı (A) ve 

(B) işaretli cetvelde değişiklik yapılması lı akkında kanun 4. X .1944 

Tefsir 

242 21144 sayılı Tapu Kanunun 6 ncı nıad<lesinin tefsiri 

1356 Bazı alacakların kayıtlarıhill silinnıeai hakkında 

1357 

135~ 

1339 

1~60 

1361 

1362 

1363 

136-! 

1:l65 

l:JfJG 

1:Jijj 

Anıasya 'nın Boğaz köyünde oturan Abdullnhoğlu Abdüssauıet Semeh'in 
ölüm ccınsına çarptırılınası hakkında 
Altı viliıyctte iliin edilmiş olan örfi idarenin altı ay daha uzntılması hakkında 

Beyşehir'in Selki köyünden İbrahimoğlu !smail diğer adı Seyit Ali Hıır
ıuan kny:ı 'ııııı ölüm cezasına çarptu·ılınası haklanda 
:'llcnemcn 'in IIch·acı köyünden Ualiloğlu .Mahmut Uyaruk 'ın ölüm cezasına 

~arptırılınası hakkında 

Allıyaman 'm Samsat nuhiyesine bağlı Biriman köyünden Müsliın Kahynoğ
lu \.'ocuk i\lelıınet Pohl 'ın öli.i:n eczasıı a ~:ırptrrtluıası hakkında 
Gııziantolı'iıı Bostnııcı malıallesinde mukim Kırcnoğlu şölıretli A. a[oğlu Key
fo Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Kilis'in Yeni mahallesinden Mehmedoğlu Kü~ük Halil Karadağ'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 
Bartın 'm ~riş Katırcı köyünden Mehınedoğlu Hasan Ceylan Sar1knya 'nın 
ölüm cezasına çarphrılmnsı hakkmdn 
Divnnı Muhasebnt Daire Reisl ğin Yu uf Ziya Alsa n 'ın ve azalığına Ali 
Rngrp O gel 'in seçjldikleri haklanda 
:\1• r~in'in Çnndır köyünden Ahmedoğlu Alınıet Ozen di~er adı Koca'nın 

öliim cer.a~ına çarphrılması hakkmda 
Kıııııın ba5lıkl.ıri) le fasıl unvanlnrı ve lıaşi,1 eler hakkında 

1:ır, Mcc'i.; i~ · iııı n ının 6 ı.ra11t 1944 paznrtcsi gününe talikı hakkında 

l~ti9 1\iitnhya Melıu~u Dr. Ali Sühn Dcı:lbnşı'nrn t<'§ı·ii masuniycti hakkında 

J :J70 lst:ıııhııl ıııcbmm Bliscyin Cnlıit Yalçın'ın teşri! nıı.suııiyeti hııkktndn 

ı ::ın lwı :r Mebıısu Dr. Büs<>yin Hulki Cura 'um tcşı-il mnsoniyeti hakkında 

1372 K<)('nP: i i\lclıusu Ali Dikmen'in tcş .. i uıasuııiy ti hakkındn 

1373 Kütahya Mehusı.ı Bcsim Atalay'ın t('şrit mnsuniycti hakknıda 

1374- Çorum Mebum Dr. Oeınnl Alper'in tetrü ıııasuniy<"ti hakkında 

1375 Denizli .A-Iebu.ım Naili Küçük 'aııın tc!Jl'i ıııasuııiyeti hakkmdn 

8. V . 1944 

23 . Xl . 194.1 

2J. XI .1943 
3. xı: . 1943 

6 . XII . 194:1 

6. Xll . l'H:J 

13. XII . l!Wl 

ıa. xn .1943 

17. XII .19-!3 

11. xn .194-3 

17. XII .1943 

20 . XII . 1944 
26 . I .1944 

26. 1 .1944 

s. m . 1944 

s. m .194-t 

8. m .1944 

m .1944 

8. m .1944 

10. ın .1944 

10. m . 1944. 
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.ta76 TJiy·ırbakır i\I<>bıısu Kemal Şcd~le'niıı ıteşril ıııa,ıwiyc1i hııkl1mdn 

.137i Istanbul :lfrbusu Hüs<'yiu Calıit Yalçın'ın tı•şı·ii ıll'ısuıı iyeti hnkkıııda 

137 Bcrga ma'ıuıı Zeytindağ uahiyesi Urlemiş köyiin ,: cıı i\fus1ııt'ııoil;lu Siil ey. 
ınan Urgüt'iin ölüm cezm,ıııa çaıptırılınıı~ı hakkında 

1379 Blılılıın 'ın Cctlit nıahal' esinden Teı·zioğulluı·ııı ılıın :If n 1afııoğlu ::\1 nsta ra di
ğer adı Çııvu~ ~'erzioğln'ııun ölüm cezasına çaı·ptınlınası lınkkınd:ı 

.13 O 'l'atvıın kaznsıııın Reşadiye nahiycsiııin Purgıınrs kiiyünden Mrhioğln i\gıt 

J:aı·:ı ıı 'ın iiHiııı cezaama çarptı rı! ması hn kk mda 
13 ı J)c,•tı li 'ııiıı K •lgi n köyünden Durmuşoğlu tııfn l;.xı Eıııiııe d iğ,• ı · ııılı Tianım 

sıuıı ~arp1ırılınasr hakkında :\[rlıın rt Karaıı 'ın iiliim ccza-
J · 2 .\tlıyamaıı'ın Yenipınar mahallesinden 1\fus 

Kuzn'ııuıı ölüm cczasma çarptırılınası hakkında 

ıaR3 Sivas 'ın Kııl'lnlca köyünden Hasanoğlu Bil.il .d.yJııı, Dıralı ' nıoğlu Mehmet 
Yılmaz, lsıııailoğlu (Hacı ) Mıılıınut Aslan 'e Tıışgözmcn köyünden Musta 
faoğlu Mı·v lut Taş diğel' adı Adıgiizel'in ölii ı ı ı .. rzasıııa \:llrptırılmuları hak
kında 

13 4 Şirvan 'm Hc.sk köyünden Ahiih·elıııboğln C::ai'<'r Argıııı 'tm ölüm ceznsıııa 

çarptmlması lınkkmdn 

l:.l :; Boyahat 'ııı Yenice köyünılrıı )Jııs1nfnoğlıı Emin .\klıış'ın ölüm cezasına 

çarptırılmıisı lıakkındıı 
13 6 Bobayhıı1 ' ın Pakılı lcöyihıd •n lnı:ınıoğııllnnııdnn )fıı~tnfao,l(ln Eyüp Hilgi ~'i ıı 

iilünı ~ı·zusııı:ı ~aı·p1ırılnıası hakkıııdıı 

13 7 Bazı nlaraklıı.rııı. ka.ntlarıııın si linmesi lıııkkında 
J3 Askl't 't :lluhııkcmc l'sıılii Kıııııııııınıın 10 nri mnd<lrsinin tcfsiritı<' ııııılıııl 

olınndığı hakkında 

1:-l 9 Askeri v·c l\füll<i 'l'ekaiit Kanununun 7 nri nınddt·sinin t efsirinc ııııılıal ol
madığı hakkında 

J390 Ankara Mcbusu Fatih Rıfkı Atay, Bursa :.\l ebusu Atıf Akgüç vo lstıınbııl 
!\Tı•lıu~u Hii yin Cnlıit Yul~ ın'ııı lc~rii masuniy<'tlcri hakkında 

1391 Kiitıılıya Mcbusu Bosinı Atalay'ın 1cşı·ii mıısııuiye ti hakkında 

1392 ı\[ıılntya'ııın Tfr(l<' kö)'iind n Alioğlu Ali Jşıkh 'nın öli.im ııczıısıııa çıırptırıl

mıı.sı hakkında 

1393 Sıırnykii,v kaznsııun köpriibaşı köy ünden Mıı rniloı;lu 11ırıılıim Aktaş'ın ölüm 
cczasıua çarptırılnınsı lıakkındn 

1394 Tıırgutln'uuıı Ahmotli nnlıiyc inin Kııı·n köyiindr-n • anıılnnctoğlu Mehmet 
l··:ı Ülıııı•1. hakkınılııki öliiııı C·!•ım·nııııı on sene ağır hnpsc tahviline 
dair 

139G Çcşm 'nin vneık kö)iiııden Yeı::ılıı•t lliğrr adı Emine Altın 'm öHiın cczn
ıırnn çaı·ptwılınosı Jıakkmdn 

13!!6 Iğdır'ın Kiti köyünden Kısımoğlu Hiis!'yi ıı i\ li Aku., 'ıın ölüm c01.a.qına 

çıırptırılmıı.sı bakionda 
13!)7 'l'ilrk hnrflel'iylc basrlncıık nllm pamııııı .;ı • kli lıııkkııulıı 

ı :ı9. 

1399. 

1400 

Tioncil o nıııuliri:ı 'nın öliiın rı•ııısıııa ~arptmlm J lınkkmda 

Torbalı 'n m Çakırbey li köyündı'n M<>hml.'ıltığlu )<tn an Ünal 'm ölüm cezasına 
çarptll'ılması hakkında 

Bncak'm Kuşbabn köyilnden Alioğlu iimor Özmen'in ölüm eczıı.sınn çarptr
rılnıast hakkında 

Tarih 

ı o. m .1944 

10. Hl . 19-ı4 

2•) lll . 1944 

22. m .1944 

22. Ili . .1944 

22. II . 1!144 
22. m . 1944 

27. 1TI . 1944 

27 . ll [ . ) 944 

29. nr . Hl44 

2n. ur . ı9.ı.ı 
3. IV . 1944 

7. IV . 194·1 

12. tv .)94-ı 

24. IV . 1!l.J..l 
24. IV .1944 

26. IV . 1944 

26. n· .1944 

26. IV .1944 

1" Y . 19H 

12' , . . 194.4 
12 . ~ . 194-! 

15 . V . Hl44 

15. V . 1944 

17. V .1944 



-ats 
No. Serlevh:ı 

1401 .Askerlik Kanuuumm 415:.! sayılı kunw1lll ueğiştiı·ilcn 3!.1 llCU maddesinin tef
ııiı'ine mahal olmadığı lııı.kkıııdıı 

140:.! Kahraman ol'dumuza Türkiye Büyük i.\lillct Meclisinin selam, sevgi ve güve
ninin bildirilmesi hakkında 

1403 llivanı Muhasebat azalığına Kemalettin Anı;ay'ın seı;ildiği hakkında 

HO-t Kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna teşebbüs cürüm.leri 
faillerinin hisınıları hakkında tatbik olunucak muameleye dair olan 3236 !111-

;r.ıl.ı kanunım 6 ncı maddesinin tcfsirino nınhal olmadığı hakkında 
1405 135 nci alay 1 nci bölük crleriııdcıı Ünyc 'li )[ııstafaoğlu !smail .Alaçay'm 

ölüm cezasına ça.rptmlması. hakkında :" 
1406 Devlet Ş urası azalığma Mı:ılıittin Tekad ' ın seı;ildiği hakkında 

1407 Altı vilayette ilan edilmiş olan ör.fi idarenin altı ay daha uzatılnıası hakkında 

1408 Mardin Mebu.su Dr. Aziz Uras 'ın teşrii masuniyeti hakkında 

1409 Hendek 'in Kalayık köyünden Haliloğlu i\Jclınıct diğer adı Hüseyin Birin
cier'in ölüm cezasına çarptrrılmasr hakkında 

1410 Torbalı'nın Çaybaşı köyünden Hüseyinoğlu1327 doğumlu RaSIIll Fehmi Si
per'in ölüm cezasına ı:arptırılnıası hakkında 

1411 Nizip 'in Hiyyam köjiinden Caferoğlu Salih Sönmezin ölüm cezasına çarptı

rılması hakkında 

141:.! Ol'un Kuruç köyünden Harunoğlu Yu.suf Kalyon 'un ölüm cezasına çarptı

rılması hakkında 

Hı:ı Kayserinin Kuşı;u köyüudeıı :Mehınctoğlu llalit Salur'un ölüm cezasına 

çarptınlıııası hakkmdn 

ı~ ı ~ ~'lf<•<·i!iitıi ' ııiiıı Sılıla i' ıııtılıııll~=><iııdt•ıı lı :ısııı ı .. ğ-lu ;~ııılııtıTı• ııı H:ıluı ' ın öllinı rc
zıı>< ı n;ı ~HI'pl ıı·ılııııısı lııı k kı ııılıı. 

ı-ı. ı ;, .\ııkııı ·a l nıı Ht·is Mııa\'iııi lh•n i~ :\uri Aıa~'a tahsis olıımııı lı·kuüt ıııa.ıı.şı 
lı nk k ında. 

ı+ıı; .\lıı a~ ı.; aııııııuıı:ı ,.k .J.ı61 sılyılı kııuunnıı bazı ıııııtldı>l c l'ini dcği~tir4!n ,I.!Hl 
sııyılı l;anıııııııı 1 ııri ınu.ddcsiniıı tcf iı·i ıı e ımıhal olmnrlıih hakkında 

uıı A~knl~'nin Uııt ııalı iycsiııin 'ı'uvi köyünden . \ hılıı ıTııhmnnoğln Ahmet lşık'ıu 
öliiın ı·ı•z:ısrııa ~ıırplıl'ılnıası lıııklanda . 

H ı ~ı·y<li~<·lı il' 'ii ı 1\ ızıh· alrıı· nıahallcsindeu ..llııııedoğln Durmuş Çamur arı
oğlu 'ıııııı iiliiııı rrzasıııa ~aı·ptmlnıası hnkkınrla. 

H ın Kııstnnıoıııı'ınııı .\J,kay:ı nııhi;vı•siııin t:lyaıı kö,,·i.imlrn Kıiıııiloi(lıı ~Ml ık Ka
ı ·aııcü 'ııiıı ii! ii m ı•rzıısıua ~a rptıı ·ılnınsı lıakkrnda. 

1-!20 ~ili!' ıııılıiyr.,iniıı 'l' ııt kii,l'iindrn Osııııınoğlıı .\li C:öııiillii ' nliıı öliinı eezasınn 

Tarih 

17. V . 1944 

29. V .1944 
31. V .1944 

16. 1 .1944 

19. VI .1944 
21. VI .1944 

26. VI . 19-!4 

28. VI .1944 

80. VI .1944 

80. VI .194-1. 

3. VII . 1944 

3. VII .19~4 

5. VII .1944 

5. VII . ] !!-!~ 

5 . VII .l!JH 

!) • VII . l!J-l-1: 

7. VII .l!l!Jl 

i. VII . 1944 

10. YU . l!l~-l 

~ııı·p t ll'llnııısı lınkkında 10. \ '1 [ . 19-l-l 
1-UI ıl l'\'11'1 ~fıı·as ı iıw lıf(ınıı Halııı .\ı·kaı;'ııı St'<:i lıliği hııkkıucla JO. vn . J9.j..J. 

J.l:!:! Sin· ı ·,·k 'in RuNı.k ıııılıiycı;iıw lınğlr Kat inn kö,,·ündcıı O~ııınıını{lıı 1u ııı:ı O~lc-

ıırr'iıı iiJÜnı CCZ:JS ııı n ~a11)tırılınns r hnkkındn 12. \'Il . 19-!{ 
H2:l ~Ürlll<'llfl·ııiıı SııJnrnt köyiiııclrıı Yııımfoj{lu ~ lıı ~tafıı n\iııc~·' iıı ölüm rezasınıı 

~ıı ı·ıılı l'ılııınsı lıakkmda. 12. vn . ]!}~ l 
H~~ Yt·clck~ııhay n ııskııri ınrııınl'i:ır lııı kJnndnk i 1076 sayı lı koııımw1 2i'i nci mad-

dı•.siniıı ll nrı fıkrasınm tefsirino mnhal olm ıc.l ığına dair 12. VII . 194<1 
H:!.i :\'ki~nr'ın Birlezc kö~iiııden Hii~cyinoğlu Snlı ri Ö1.türk'ün ölünı eczasına çarp-

trrılmnsı hakkında 14. vn . 194! 



- i96-
1426 ,örl'l<'nin Tcfsi .\m lı koz kÖ)'ii.nclıın Halil tlwnlıimoğlıı :'ıfrlım r l !nrf' 'nin ölüm 

1427 

J42!l 

1430 

H:ll 

ı.ı:l'J 

H:3:~ 

Hl.J, 

t ı·zasııı:ı ~:ıı·plll'll ıııa.~ı lıalıkııııla 

l " ı·fa 'ııııı Harpotcl~·ııhy:ı kiiyüııdı·ıı llınııdo•ı~lıı II Hıııl't Eı·v;cııc'nin ölüm ce-

7~'l.•nıa ~ııl'lıtınlmnsı lıukkındıı 

,.Pziı·kiiprii 'niin Tuprnkkıılc nıalııılll'siııılı• ıı ~iihiiıığ'lu K!'ıııııl (;ünry'in iilüın 
. c·l't~ısıııa <:nl']ltll'l lnıa · ı hakkınıla 

Soı·ı:un \ııı ('ıl\·u~ kii.ı;inul'ıı :\u re tt in oğlu Aol ıgiizPI _ \ yR n 'ın ölü m !'l'zruırıııı 

~arpt ırılınası hııklnndıı . 
_\ lııı:ııı,nı ih• siyasi YC ikLisatli nıüııas bctlerimir.in kcsilııu:siıw dair 

)Jiittcfikiıııiz Jııgilt rre Paı·llıın<'nloınııııı sPliiııı w ımılıahhrt tel grııflnrı ~eki!-
nı csiıır dnir 
Çoı·uııı )lclıu><u lsm\\1 l•:lwr 'iıı tf~ı·ii ııınsuniy ti hakkıntlıı 

.\f:ıı ·Jiıı }fı•lııısıı Dı·. Aziz 11ras ·ın t şrii mn~uni.vcti h:ıkkıııchı 

)Lcrl is 1 ~tiınuıııın lkincitı·~l'iııin lıil'in<·i ı:iinüıı c talikı hakkında 

o. Seçimler 

Ançay ; 

ı.ı . vn. Hı« 

ll . YIJ . l !lH 

17 . YIT . 19+! 

17. vn . ı ıı44 
2 . VIII . 194-l 

2. VIII . 19-14 
4 . VIII. 1944 

4. VIII. 1944 

4. X . 1944 

Birincl. İçtiına. zarfmda Saym ttyeler mua
melii.tma ait intihaplardan başka: 

17 . XII . 1943 de Diva.nı Muhaaebat Dai
re Reisliğine Divanı Muha.sebat ii.zasmda.n 
Yusuf Ziya Aslan ve Divıı.nı Muhııaebat aza.. 
lığına da Divanı Muhaebat Başınuralapl.a
Ia.ruı.dan Ali Ragıp Öge.l; 

21 . VI . 1944 de Dev:let Şflra.sı 8.zaJığma. 

31 . V . 1944 de Divanx Muhaseba.t il.za.lıği
na Divanı Muhaaebat Ba§kitibi Kemalettin 

Devlet Şılrası Müddeiumumilerinden Başmua
vin Muhittin Tekad; 

10 . Vll . 1944 de Devlet ŞUra.sı ii.zaJığma 
Gümrük ve İnlıiııarlar Veki.leti Hukuk Müşa
şaviri Baba Arlı:aç; 

Beçi.lmişlerdir. 

6. Heyeti Umumiyenin kapanması 

Birinci İçtima. 4 . X . 1944 tarihli İnikadı
nın birinci eelsesinde Balıkesir Mebusu Gl. Kii.
zmı. ÖzaJp ve İstanbul Mebusu Ali Ra.na. Tar
ha.n 'm: 

cBüyük Millet Meclisinin rımıamesine dlt
hil ınühim ve müstaoel lii.yiha ve teklifier ta
mamen inta.ç ed.ilıniş olduğunda.n Sayın Me-

busla.rın lntiha.p Dairelerini tetkik ve tefti§
lerine iınkin 1bırıı.kı;nak üzere gelecek İgt.ima
m 1 İkinciteşrin. 1944 Çarşamba gününe taJi
likmı teklif eyleriz:.. 

Şeklindeki ta.krirlerinin knıbulünü mütaa
lap lkincite§riııin ilk günü toplanılmak üzere 
sa.a.t 15,80 da kapa.nmı.ştır. 

--ıııaıııa>e<ee=o---



_ 1 - Umumi Heyetin mesaisini huİ!satan gösteren cetvel 
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Daimi enciimen.ler 

ı Adiiye Eııcünıc:ııi -
65 16 ı -16 o 2 o o o, 

ı Arzubal » 2 o o o 2 o o o o 
Bütı,:c » 12 4 ı ı -1 o s o o s D o ı 

1 Dahiliye ,. ı 9 ı 7 ı o D o ı o o' 
' D i vaııı nıuhıı sı•huı ,. 5 3 () ı o o o ı o 

Gümrük ve hıhisaı-lar ,. 7 7 o o o o o o o ı 
Ilaı·iciye :t 2:! 2 '2 o o o o o o o 
Iktisat ,. 13 ı 3 o o o o o o o 
Maaı-ii ,. 8 8 o o o o o o o 

1 1\Iıı.Jiye > 2 7 21 ı 3 o o 2 o o 
)lt•rlis lws:ıphmnrıı t<.:tkikı » 8 u o o o o o 7 ı 

1 M i lll M.üda raa ,. 26 23 o 3 o o o o o 
Miinak:ılfıt. :t 9 8 o o o o ı o o 
Nafııı » 9 9 o o o o o o o 
Sıhlıat ve İ ç. mua,·enct , 4 4 o o o o o o ol 

1 Teşkilatı Bsa iye , 2 o o 2 o o o o o 
'I'it·a ret » 2 5 25 o o (l o o o o 

j Zirant ,. 4 4 o o o o o o o 

MuhtelH ve muvakkat enciinıenler 

i .\dl iye w DahjJiye encüınenlerinden mü-
1 

f r·pkkcp )lnlıtelit cncüme rı 2 o [ • 2 o o o o O ı 
Büt<;c, Divanı Muha..o;;cbat ve :Maliye Bucii-

oj nıenlcı·indcn mürekkep "Mulıtelit Encümen 2 o o 2 o o o o 
Teşki l atı Esasiye ve Adiiye Eneümeulerin-

d ı den müı·ekkcp 'Mulıtelit Encümen 14 () o ı 4 o o o o 
llfuvakl,at cncüıneıı ı ı o o o o o o o 
llfuvakkat > ı ı o o o o o o o 
Muvakkat :t 2 2 o o o ıı o o o 
Muvakkat :t ı ı o o o o o o o 
Muvakkat :t ı ı o o o o :ı o o 
Münakalat :t ı ı o o o. o () o o 
Muvakkat ,. 

ı ı o o u (1 o o o 
, Muvakkat :t _2 ı o o u __ o __ o ~--~'l 
i Yekfuı 406 303 ·~ 78 2 2 9 s ı -



C. Riyaset Divanının mesai hulftsası 

Reis Vekili Çankırı Mustafa AbdiUhalik Renda 
Reis Vekı"li Aydın Dr. Mazhar Ge1-men 

» » Bursa Refet Canıtea 
» » Sivas /) l'IJI.w' t.tin Gibll(tllay 

1 dare j miri : A.qrı Halid Bayrak 
)) » Malatya Mutta.lip Okm· 
)) » Mardin !rfai~ Ferı:d Alpa11a 

Katip Erzincan B ehget Kem.al ()a,ijlnı· 
)) !sparta Kemal Turan 
» Kiitahya V ed it U zgören 
» Malatya Nasıtlı·i Batljdar 
» Samsun Naşit Fırat 
» Tnnceli Necmeddin Sahir Sılan 

1 . XII . 1944 tarihinde seçilmiş olan Ri
yaset Divo.ıu Birinci l çtima esnasında. (6) 
defa topla.nmııı ve (18) karar ittihaz eylemi~-

tir. Bu bapta taıwm olunan cetvel aııı~gıy:ı 

dercolunm~tur. 

Karar 
No. İnikat tarihi 

21 22 . :xn . 1944 
22 22 . XII . 1944 

23 22 . XII . 1944 
24 22 . XII . 1944 

25 8. III .1944 
26 8. III . 1944 

27 3 . V .1944 

28 3. V '1944 
29 s. V .1944 
30 15 . V .1944 
31 15 . V .1944 

32 2!!. V . 1944 
33 29. V .1944 

Verileu kararlarm hu.l!sasi 

Sayın üyelerden 22 zata izin verilmesine dair 
Kütüphane Enciinıeni azalığma !dare Heyetinden Malatya l\Iebusu nluttu
lip Oker'in seçiltliğiıı o dalı 
Milli Saraylarda mevcut lny:ıuetli cşyallill mcmlekeL dalıiJiııe nakline dair 
1\'Iilli Saraylarda ırı veut tarihi ve dini ehemmiyeti haiz eşyanın 'l'opkapr 
müzesine, Güzel Samıtlt r Akademisiue, Vakıflar Unnıın Miidürliiğünc YC 

İstanbul Müftülüğiiııc ç'evrine dair 
Saym üyelerden 12 7.ahı izin verilmesine dair 
İdare Heyeti tarafmclıuı tanzim olunan Büyük Millet .Meclisi, Hiyu.set icunı
hur vo Divan ı l\fuha~ •hat bütçcleriııin kabul olunduğuna da h· 
Milli Saraylarda nıl'vcut eski ve parçalanmış ha.lılıı.nn bedeli mukabilinde 
Sümerbanka teslimine c'air 
B. !. M. müst:ılıdı•mlcrine verilecek yemek bedeli 
Sayın ü.yelcı·dmı 35 · v.at n izin veıilınesine dair 
Snrm üyelerden 36 1,au.ı iziı1 verilmesine dair 
Yeni Meclis binıısr inşıuıtma mahsus olmak: ve bütçc~·c mevzu tahsisatm 
yarısmt geçnıem~k iiz('l'r gelecek seneye goçiri t.ııalıhücln1 icra.~ı için !dııre 
Heyetine sıılfı.lıiyı>t v!'ı·i'diği hakkıDda 
• ayuı Üyl'l!:lrtleıı !l Y.a la izin verilmesi hııkkmdn 
Zab1t Kalemi lliidür Iuavin.i Cevad Dnru 'ya 300 li ı·a nnkdi ,vıı rdw ı .' a
pılması haklanda 



No. tnikat tarihi 

34 26. VI . 1944 
35 26. VI . 1944 

36 26. VI .1944 

129-
Verilen kararların hulAsıısı 

Sayrıı i.iyol<'nlen ~O za ta j:ı;in "erilmesi hakkında 
RiyaSeti Cumhur rlairesimiistahdemlel'i i(Jin tanzim edilen 1944 yılı kadro 
sunun kabul olımdıığuııa dair 
Reisicumburıuı :w ti Jıiımımetlerindc bulunan !smail Oüvcner'o ayda 60. 
Halil Tezel, Alınır! '!'arı ve Mehmet Tatlıoğlu'na ııyda otuzaı·liı·ıı. iicrct ve
rilmesine duir 

37 26. VJ . 1944 Divanı lfuhnsebııt fızalıırrndan Abdullah .Ali Hem n ile Ali Ragıp Ögel'e 
:ınaaş farklannın vcriLıı"esi halıkında 

38 26 . VI . 1944 B. M. M. memurlarm l ım 12 kişinin maaş farklarnun tazminat olıu·ak v ril -
mesi bakkmda 

' . 

--•ıe!!lıe!!l >e-< ___ _ 



ç. EncUmenlerin mesai hulasasa 

1. Daimi Encümenler 

ADLlYE ENOOMENl 

Bei8. 
M. M. 
Ka. 

·• Çorum 
: Zonguldak 
: Manisa 

Münir Çağıl 
Şinasi Devrin 
Fe11zullah Uslıı 

Antalya 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingb1 
Bıth'sa 
Denisli 
Denizli 
Erz-incan 
HatO/N 
!zmir 
Kastamonu 

Numan Aksoy 
Osman Ni;yazi Burcu 
Ahmed Esen 
Feı·idwrı Fik•ı:i Diişünsel 
AtıfAkgüç 
H ay dar Günver 
N aı'li K üçüka 
A.bdülhak Fırat 
Bekir Sıtkı K1ınt 
Ek·renı Oran 
Abidin Binkaya 

Kastamonu 
Kayse1·i 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Rize 
Seyhan 
Sinob 
Trabzon 
U•rfa 

Dr. Fahn' Ecevit 
Heşid Ozsoy 
Sııblıi .tb·tel 
Sa,lcıh Y m-yı 
Hııllci Karagülle 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Keoıal Çelik 
e,.,mı:ı Atay 
Faik Ah1ned Banıtcu 
Kazwı B erkez 

Encümen, ss (21 layiha., 3 teklif, 57 tezkere 2 takrir) işin (67) ni intaç etı.niş ve gerlye;-gek
cek lçtima için 16 İl/ bira.lolm~. 

No. Hıılisnsx Muamelesi 

1}32 Vakıflar Umunı M.ülürlüğfuıün ticari ve malt teşek
küllere iştii'ak etmesine ve bunları müessis olarak 
kurabilmesine dair Encümeudcdir. 

1/~1 Bnıı nıaden hnrdalarınm dışarı çıkarılmasının yasak 
edilmesi ve satı:n alllm.ası hakkıdaki 3284 safllı ka-

1/ 164 

1/165 

mmun değiştirilmesine dair 29 . XTI . 1943 taribinde Büt c Eıı-

Devlet memurlan aylıklarının tevlıit vo tl'adülü bak
kmdaki 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 

cümenine. 

Adiiye Vekll.leti kısmmda değişiklik yapılmasma dair Erıeüml'nflcdir. 

Hakimler kanunu ile bu kanuntın bir kısım ıruıddele-
rini !.adil eden 3501, 3693 ve 3885 sayrlı kanmıların 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Bneümendedir. 



No. 

1/168 

...._ 131 
Hulasası 

Askeri Ceza .Kaııunwıun 35 ve 153 ncü uuıddeleriniu 
değiştirilmesi hakkında 

1/169 Askeri Muhakeme Usulü Kanunwıun 31, 89, 138 ve 

Muamelesi 

10 . 1\' . l94.J. taı·ihind' 4542 sayılı 
kruıun olar:ık kabul cdilıniştir. 

155 nci maldelerinin değişt.irilmesi hakkında 17 . V . 19-14 La.ı-ilıin<le 45G3 sayılı 

lnııııın olarak kııbul odilıniştir. 

V173 Temyiz Mahkemesi teşkilatma dair 1221 sayılı ka-
nwıun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Encümendedir. 

1/179 Adli evrakm Posta, Telgraf ve Telefon idaresi vası-
tasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılt kanuna bir mu-

vnkkat madde ckl enın<.'si hakkında 31 . V . 1944 tarihinde .J-574 sayılı 

kanun olarnk kohnl edilmiştir. 

1/225 F evkalade vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 
sayılı kanunlara ek kanun layiliası 17 . \' . 194-! tariliinde 4565 sayılı 

V240 Ceza Mubakemeleri Usnlü Kanununun 310 neu mad
desinin !eğiştirilmesi hnkkmda kanun luyihası 

1/249 Tescil edilmiyen biı·lcşmelerle bunlardan doğan ço· 
çuklaı·ın tesciline ve gizli kalmış nüfus ~aknlarını ce-

kanuıı olarak kabul edilmiştir. 

31 . V . l!J-!4 taribinde 4576 sııyı!L 

twnıın olarnk kahul <.'d i lmiştir. 

znsız olarak kaydına dair · En~iimendedir. 
1/ 257 Avukatlık Katıununun muvakkat 8 nci maddesüıde 

1/270 

1/282 

l / 283 

1/2 4 

l / 21-<f) 

ı;:wo 

yazılı müddetin uzatılınaşı hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevh.it ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayliı cetvelin 
Adiiye Vekiileti kısmında değişiklik yapılması hak
kında 

Cezalılnr sicili Iıakkmda 

Devlet memurları aylıklarırun tevhit n tııadiilüııe dair 
olan 3656 sn yılı kanuna bağlı ( 1) sayılı cetvelin Ad· 
liye Vekfıleti kısmında değişiklik yapılmı.ısına dair 

Devlet memurlaı·ı aylıklarının te\·hit ve teadilliine 
dair olruı 3656 sayılı katıuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Tapu ve Kadastro Uınum M:üdiirliiğü kıııunnda deği
şiklik yapılmasma dair 

Tiirk Ceza KautınUllun 480 ve 482 nci maddelorinüı 
değiştirilmesi hakkında 

J\sk!'r] J\Inlıakeıue Uımlü Knıı11nnmııı 30 tı~'U maddesi• 
nin değiştirilmesi hakkmda 

1 /~:25 ı\ sk eri 'eza 1\:ımııtıttn ı ın hnıı mııdôcl ri h iıı d i(iştiril· 

4 . JX . 1944 tarih.ind(• 4659 snyılı 

ltaıuın olaı11k kabul edilm i ştir. 

1 ••• ;, 

2 . VIII . 194-! tarihinde 4629 sn.yrlı 
kanun olarak kabul ooiLmiştir. 
6 . IX . 1944 tarihinde 4664 sayılı 
kıınun olarak kabul edilmiştir. 

7 . ·nn . 19# tarilıiııde 4653 sııyılı 

knıımı olarak kabul ('(]i lmiştir. 

2 • Yili , 1944 t:ı.ribiııde 4630 saydı. 
kanun olarak knhul El\"lilmiştiı·. 

Eucütnerıdcuh•. 

4 . VUL . 1944 tarihiııJe 4650 sarılı 
kııııun olarak kabul edilmiştir. 

ınesi hakkında BMiiırı nqcJir. 



-132-
Hnlıisası 

.---
ı , :ıao BaY.ı su~lııı·tlıuı nı alıklım buhınanların ııffnnı ve lm 

!<tıçlardun ıuazıınn olanlaı· hakionda tnkibat ~·apılmll -

Muamelesl 

mll$ma dair :! . \ ' ll 1 . 194,4 tariltiııdc 4627 sayı h 
kımıuı <ılaı·ak kabul edilmiştir. 

1/ 332 "üiııs Kruıımu 11\.yihası 

TEKLlE'LER 
2/ 13 Konya. (Dı·. Osman Şevki ludağ) - Çocuklarm gö

rebilcceklcri sinema ve tiyatro piyesleıinin tahdidi 

l~ncümcndcdir. 

hakkında 22 . Yf . Hl-14 tarihinde Dalıiliye En-

2/ 32 lstıuıbul (G l. Kazım Karabekir ve iiç arkada.şı) - 1942 
;vılı malısul borçlarını ödiycmiyçnlcrin ınahk.fımiyet-

cii.meuinc. 

lorinin ıılfı lınkkında 19 . 1 . 19-1-i tarihinde :\fm·ııkkııt En
cümcnc. 

2/ 41 Siva (Abdunahm:ın Naci Dcnurıığ) - Belediye 1s
tiıııliı.k. Kanununun 9 ncu marldesinin değiştirilmesi 

hakkında. 2 . \ 'lll . J9-t4 tarihinde 4633 sayılı 
l;;ıınııı olııı11k knhul edilmiştir. 

'rEZKEl.RELER 

31 2 60 Jlcm Tümen ~J . Dıığ P. A. Kıta Çıı•uşlarn~d ıııt Malı 
mudoğlu '!'alip Çelik'in ölüm eczasına ı,:nrptınlma ı 

hııkkında B~vekalet tczkeresi .: Bneiiın •ndPdir. 
31 3 • .t\muııra 'nın To! e köyü j\[clımelpaşıı ma.lıallesiudl'ıı 

olup Bo~azköy'ünde oluraıı Abdullahoğlu Abdii.'l.'ıtlmct 
'emen 'in öliiın cçzıısırıu çarplırılmusı lıııkkınolıı Bıış-
vckiılel tl'zkercsi 24 . XI . l!l4a tarihinde 1357 sayılı 

3/ :i B yşclıir'in elki köyünden lbtnlıimoğlu İsmail diğer 
ıtllı Seyil Ali llamuıı:ıkayn 'ıııu ölüm ccıoqınn çıııı1lı· 

knı·aı· olnmk kabııl C'dilmiııtiı•. 

l"!lnıası lııı.k.kmda Bıli,;vckH.let tezkoresi . 6 . Xl . 19-!3 lıırilıiıı(le 1359 sayılı 
kımır olal.'nk kııbı:ıl r.!ilnı işi i ı·. 

3j 6 Bııl ılıın'ın ·cd1t mııhııllesiııden 'l'erzioğııll:mııduıı 

)fu t.ııfııoğlu :\iustıUn diğeı adı ()ıwıış TN7.ioğltı n 
Jlnyln.uuız köyfuıdmı Hızıroğlıı :\fıı~tııra Tııncııy ' ı ıı 

ölüılı cczıısınıı ~aı'ptıı·ılınıılıll'l lıııkkınıla llu:;;vı•kiıll't 

:ı 7 

ll.'zkercııi 22 . lll . 194-J. t ıırilı i u de 1379 sa. yılı 
lumır olıu·ıık knlıııL edilıııi~r. 

'a:.ıiımlcb 'iu .Bostaııcı ıualuıll iudiJ nıukim K.ırcMğlu 
şöhrctli .A .. ••afoğhı Kuııdm·a hoynet'l Kl·~· (o Bulut 'un 
ölüın c ıll'<llln ı:arptmiınıısı lıııkk:ıtıdn &~v\'kiL!ct lcı· 
kc.resi J:J . ~'ll . J!)-!3 tııdlıindt' 13G2 ıt-ıyılı 

kımıı· olııı·ıık kıılıııl l.'dilıııi;ıtiı·. 

3/ 14 Kcl ki~ 'in ' en köyünden llıLo;noğlu Alınıel .\lhııyi·ak 

ve Şiı·anrıı ~rtcı'l>ıın köyünden lzv.etoğlu Celil 
ili" ı· uılı Abllülcelil Voınt.'flikoğlu'nıın ölfuı.ı l'c7.1· 

ııııı ~tıı·ııtırılmalnrı hakkınıla Rnşv<'killct lt'?.k ' ı ' ~i l •:ıwiimı· ııılcrliı• , 



No. 

3; l.i 

3/ 1!! 

3/ 20 

3; 22 

3;'23 

3;2+ 

- ifss-
Bulllsası 

Kil i~ 'in Yeni maba.llcsindeıı .i\tchnıt>toğlu Küçük Ha
lil Karadağ 'ın öliiıu enzasma çaıı)tırılmıııır lıakkmd<t 

Başveki'Llet tezkcresi 

Mıılalya 'nm 'l'ccdc köyünün Reşadiye mahallesinden 
Alioğlu Işık.lı'nm öliiın ceıasnıa ~ıırptınlmasr hak
kmda Bıışvcka.Iet tezlteresi 

Menemen 'in Hclvacr köyiindeıı Haliloğlu l\<J:alunu1 
liyanık'm ölüm ceıa..<Jmıı çarptrr1lması haJdrold& Bıış

'TekJl.let tezkeresi 
' ~ ·; 

Snru~·köy Kıııııı.smm Köprübaşı köyünden llfur:ıdoğlu 
1bralıim Aktaş 'm ölüm cezasına çarptttılınıı ·ı hıık

kıııda BaşvckAlet tezkeresi 

'l'ulvan kuııı.sı l:teşadiye nahiyeııiuin l'ingıınis lıöyii.n

deıı ]y!chioğlu Ağıt Baran ' ın _ölüm cczn.sma ~nrptıı·ıl · 

mu.~ı hakkında .BnşvekiıJet tezkereııi 
•. 

'furgutlu 'nun Alınıetli ııalıiyesinin Kata köyüıırl(ın 

::;arı A lu.u.loğlu Meınet !sa Ölmez 'in ölü ın ooznsrna 
ça ı·ptırılması hııkkmda Bıışvckal t 1(1zkeı·csi . 

3/ 2c Bergama 'ıun Zeytindağ nııhiyesi Ür! emiş köyündcıı 
:\fustafııoğlu Süleyman Ürgüt'ün ölüm eeıaıınuı çaı-p· 

:Muamelesi 

17 . Xll . 1943 tıı.rilıinde 1363 sayıh 
lm:ı:ru· ol:ıı·nk kabul ooiJmişlir. 

26 . IV . ı 944 tarihinde 1392 say ılı 

knııar ol auıık: kabul edi.lmi.~thr. 

6 . Xl! . 1943 tarihinde 1360 sayılı 
karaı· olarak kabul edilmiştir. 

26 . 1 V . 194-! taı-ihind 1393 sayılı 

kııraı· olarak kabul cdilmiştiı·. 

2:2 . ll 1 . l!l4-! tarihinde 13 O sayılı 
k~raı· olarak kabul edilmiştir . 

26 . lY . 19-!-! tarihinde 139-! sayılr 
kamr olamk kabul dilmiştir. 

tiTılmasr hakkında Başvekil.let tezkcrcsi 22 . J.U . 194-! tarihinde 137 sayılı 

karıw ohı nı k knlıul cdilm:i.ştir. 
3/ H 

3/ 4fi 

()!} 

Boyıılın1 ' ın Yenice köyünden l\Iu.~tıı:fnoğlu Emin .Ak
tıış'ın ölüm ceza ma ~arptırrlmaM Jıakkmdıı &şve~ 

killet tezkerem 

ş-inan ' ın Hesko kiiyündeıı, Abdiilvehnboğlu Cafer 
Aı:gun'un ölüın cezasına ~nı•pt.ırılnıo. ı hnkkındn Ba.ı;ı

vokalct tezkoresi 

A lı.vruıııı.ıı 'ın '{ cııipııuu· tnnhıılle indcn ,\[ustara lo1J 

ı~nıiıı e diğer adı Hanını Kuzu'nun öliim cezasına 

c;nr1)tıı·ılınıısı hııkkmda Bıı.':!Vcldl.let tezkerosi 

. \dıyııınııu 'u ı Snınıı:ıt. nalıiresiuc bllğlı Bh·im.an kö· 
yii..ı:ıdcn l\'Ii.islim KA!ıyııoğlu Çocuk Memct Polat'm 
öliiın cezıı..~ına çnrptırılması hııklcındıı Ba~vckJUct ten
kcresi 

3/ i3 , ivıı.s'ııı Kıı.ıta.Lca köyünden Rıı.sruıoğlu Bilnl ~'duı, 
tbrııhimoğlu Mehmet Yıldııı:, t.smAiloğlu Ham 'Mahmut 
;\slon ve TıL~öznı n köyünden Mu.ııta.feu~lu Mevll\t 

29 . lll . 194,4 tıı.rilılnue 1385 sayılı 
karar ohıruk kıı,bnl cdilıııişt:i.r. 

2i' . lll . 1944 turllıind 1384 sııyılı 
knnır olarak kubul edilmiştir. 

:.!2 . lll . 1944 üırih irtde 13 2 snyıl.t 

karaı• olnı-ak kıı.bııl OO.il:ıııi.ştir . 

1 :ı . -ıı . 1943 lı.wilUncl# 12/ll sayılı 
karar olarnk kabul etUJ.nıi5tir. 



No. 

3/76 

3/83 

;J; 9l 

,' 

3/92 

3; 93 

1M-
Hulasasr Muamelesi 

'fa.ş diğer adı .Aclıgüzcl 'iu ölüm cezasıua ~.arptmlma-
Jaı·ı hakkıııtla Başvekillet tezkez-esi :!7 . lll . J 94-! taı·ihinde 1383 sayılı 

Develi'nin .Kelgin köyünden Durmuşoğlu Melunet 
.Kara 'nuı ölüm eezasma çarptırılması hıı.klonda Ba.'1-
vekiilet tezkeresi 

KangüLnı.o· sebebiyle işlenen a.dıı.m öldüııne ve buna 
teşebbiis ciirümleri failieri hısunlan lıakloııda tatbik 
ol ımacak ınuameleye dair olan 3236 sayılı kanunun 
!i ncı mııddesiuin tefsiri hakkında Bıışvekiilet tezkaresi 

·"1ıe;;in 'in Çanclı.r köyü.ndeıı Ahmetoğlu Ahmet Özen 
diğer aclı. Koca 'nın ölüm cezasına ça.rptınlması hak
landa BllllvekiUet tezkaresi 

Ronatto Dandriya'nm ölüm cezasına çarptırılınası 

hakkında Başve.kiilet tezkeresi 

135 nci alay 1 nci bölük erlerinden ,Ünye'li Mustafa
oğlu İsmail Alçay'm ölüm eczasına çarptırıJması 

hakkında Başvekalet tezkeııcsi 

karar olarak kabul edilmiştir. 

22 . lll . 1944 tarihinde 1381 'sayılı 
karar ola.mk kabnl eclilnıiştir. 

16 . VI . 1944 tarihinde 1404 sayılı 
karar olaı·ak kabul e~.lil~tiı·. 

20 . XII . 1943 tarihinde 1366 sayılı 
karıır olarak kabul edilıniştir. 

12 . XI . 1943 tarihinde Hükümeı 

tarafından geri alınmıştır. 

lll . V I . 1944 tarilıiııdc 1405 sayılı 
lnıı·ar olaı·ak kabul edilmiştir. 

3/JOO · Boyabat'uı Fakıb köyünden İına.ınoğullarından Mus
tafaoğlu Eyüp Bilgiç'in ölüm cezasına çarptırıJmııaı 
Jıakkında Bıışvek.alet tezkeresi 20 . lll . 1944 Lariliinde 1386 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/101 Çeşmc'nin Ovacık köyünden lbrahirn Çiftçi kızı 

Emine diğer adı V ecahat .Altın 'ın ölüm cezasına 

ı;arptırılması hakkmda. Başvckillet tezkeresi 12 . Y . 1944 tarihinde 1395 sayılı 

karar olaı-ak kabul edilmiştir. 

3/ lOG &kcd Muhakenı.e · Uı;u.lü Kanunuııuıı 108 nci madde· 
•lrsinin tef.siri hakkında Başvekillet tezkeresi 7 . IV . 1944 tarih'inde 1388 sayıh 

karar olarak kabul tıdilnıiştir. 

3/106 Bartın 'ın Geriş Katırcı kj)yünden 1\femedoğlu Hasan 
Ceylan 'm ölüm cezasına çarptırrlınası hakkında Baş- . " · • · 
vekiilet tezkeresi 17 . XII . 1943 ~rilıinde 1364 sııyılı 

kar·ar olarak ltabul edilmiştir. 

3/112 Kastamonu 'nun .Akkaya nahiyesinin Ulyan köyün· 
den Kli.ı:ııiloğlu Sadık Karandi 'nin ölüm cezasına çarp-
tırılınııaı lıakloııda BıışvekUlet tezkeresi 10 . Yil . J94-! tmilıirıJ-ı 1410 snyılı 

karar olal'a.k kıtlıul cllil ııı i tiı·. 

3/114 Nizip 'in Hiyyam köyünden Caferoğlu Salih Sötıınez 'in 

3/115 

ölüm cezasına çarpttrılmasr hakkında Başvekalet 

ter.lı:ereııi 8 . VH . 1944 tıı.ı·il,itıdc J4J1 sayılı 

kııt'ftr oloı•ıık knbul edilmiştir. 
Sille nahiyesinin Tat köyünden Osmanoğlu Ali Gö· 
nüllü 'n ün ölüm cezasına çarptmlm.ası hıı.klonda 



No. 

3/116 

3/121 

3/123 

-135-
Hulilsası 

Bıışvekalet tezkoresi 

Sivcrok'in Bucn.k n::ıbiy~sin~ bağlr Katine köyünden 
Osmanoğlu Cuma Golcner'in ölii.m cezasına ~arptr

rılınıısı hakkrııda Buşv<'killct tezkaresi 

Sürmcııc 'nin Saluı·at köyünden olup Zi fona köyün M 
ohu:ıın Alacaoğullarrndan Yusufoğlu Mustafa Gii
nı>y'in öliim ceznsınn. ~nrptırılmnsı hnkkındn Başve

ka 1 et tezkereııi 

.Askeri Ceza Kımununun 81 nci maddesine tcvfikan 
cezalan dm lun ııslm1 şahı~lara ait m:ıhJn'\miyctlertn 
'rı'kıtiit Kanununun rı::ı nrii ve Ac;kl.'ri Ceza Knnn
nnnun 30 nı•u nıııddl'l~ı-indeki (Raht ki\rlrk) tfthiı1niıı 

şiiııınlün~ clahil olup felnıiit mıınşı t:ıhsis t>dilip edil
m i,l'l'<'rğinin tcfsiı·i lı:ıkkında Bıışvekfılet t.ezkcresi 

Muamelesi 

10 . VII . 1944 taribinde 1420 . sa~-ılı 

karur olrırak kabul cdilmi~tiı·. 

12 . vn'. 1944 tarihinde 1422 sayılr 
k:ırar olor:ık kahnl edilmiştir. 

12 . VII . 1944 tarihtndc 1423 sıı.vılı 

kurar olarıık kııbııl edilmiştir . 

29 . I . 1944 turihinde l\fııliy~ Encii

ıncnine. 

3/1 :2-l Ol'nıı Kurnş köyünden olup Bafı·a 'da scyyn r m~
ı·:ınA'07. Harunoğlu Yusuf Kalyon '1ın ölüm cezasına 

::l/1~8 

3/130 

3/133 

3/134 

3/131) 

çarptırılması lınldnnda Bıışvckfılct tezkcresi 3 . \1.f . 1944 tarihinde Hl2 sayılı 

"\ ~kt•ı·lik Kanıııııımııı 4Hi2 sayılı kanunla ilcğiştirilcn 
30 ncu maddesinin tefsirine dair Boşvekfıiet fe?.kt'rcı.i 

Kny~ri 'nin Kuş~u köyünden 1ı:tenıedoğlu Ralit Sa
lıır'ıın ölüm eczasına çarptrnlnınsı baklanda Başvc
k&lettezkeresi 

Bcypazıın kazasının Gelegra nahiy rlne bağlı Oyma
ağa<: köyündon Velioğlu 1315 qoğumlu 'Mustafa Ay
tekin'lıı ölüm cezasma çarphrılmasr hakkında Bnş

vrkiilet tezkeresi 

Torbıılr-'nın Çayllnşr köyiindcn llüs yinoğhı 1327 
doğumlu Hasan Fehmi Sipcr'in iilüm cezasına ~aııı-

1 ırılmıı ı hakkmdıı Başvekalct ter.keresr 

Bucakın Kuşbaba köyünden Alioğlu Ömer Ö=en'in 
ölüm cer.asma ç.arptmlmaın hakkında Ba~veklllet tez
kcresi 

kanır olarak lcnlınl edilmiştir. 

J7 . V . 19-l4 tarihind<ı 1401 ~ııyılı 

knı-nr ve 31 . Y . 1944 tarihinde 4575 
sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 . vn . 1944 taxilıinde 1413 s.-ıyılı 

kıırıır olıırnk kahul edilmiştir. 

Eneiinıendedir. 

30 , ,-r . L!J44 tarihinde 1410 sııyılı 

karnı• olarak kııhııl t~<lilnıi tir. 

17 . Y . 19-l4 tarihinrio 14-00 sııyılı 
kı1rııı· olıırıık kıılıııl NWnıiştir. 

S/141 tğdır'ın Kiti köyünden Kaınmo~lu Ali Akoş'un ölüm 
C<'7.ııqmn çnrptiTılmaın hııkkınila Başvekfllct tczk!'resi l~ . V . 19-H J;ırihinu!' 1391! sıı.vılr 

k:ırııı· nhınık kıılml (li!nıiştir. 

3/142 Rorıetlo Dıınilirin 'nın ölitm rf'Y.ıı~ınu f!lll'f)bnlnın~ı 
hııkkmdn BaşvPkô.lt>t t{'Ykere.cıi l:J . V . 1944. ta.ı:ihinJc 132 ıınyılı 

kıırıır olarak kabul edilırrlşt;ir. 



- 1'36-
No. Hulasası 111uanıelesi 

· 3/~4~ Seydişehr'in Kızdealar malıaijesi.nden Ahmetoğlu 

Durmuş Çıı:n:ıur Sarıoğlunun öliiın coza~mn · ı;arptr· 

ı·tlmmrr hıı.kknırla Bnşveki\let tmr.kerıııri 7 . YIJ . 19-H laTilıiıulr l-tJ8 sayılı 

J,nTıır· olflı·ıık knhııl r<lilnıi~tiı·. 

3/144 'l'oı·lıalı 'ınn Ça.kırboyli köyünden Mehoıoloğlıı sın;ıu 

'Onal'm ölüm cezırsnın <:ll.rptırılınasr hııkls'rnnıı Bıı~-
v~kalet tezlteresi lfi . V . ·nı44 taı•ilıilJılo 13!)9 ~u~· ı] ı 

kın'01' nlııı·ıık kabnl cdilıniştir . 

3j l47 

3/ l50 

Niksar'ın Bidoze köyünden Hii eyinoğhı Sabri öz. 
türk'ün ölüm eczasına çarptıı·ılması hnkkmda Ba.ı;ıvc

kfi.let tor.kereri 

şkııleıüıı ('at ttahiyooinin Yavi köyündım Abdürrııb 

maııoğlu Ahmet Işık'm ölüm cezasına ~ıırptmhnıı ı 

hakkında Bıışvekall't tezkoresi 

3/ Hil Görele'nin Nefsi Aralıkoz kö~iindcıı Halil lbrublm-
oğlu l\Ielımet İncenin ölüm cmmsına ı:arptırılnı~ s ı 

14 . VTT . 1944 tııl'ilünde 1425 sıı~· ılı 

kurnı· olrırnk kııb\11 edilmiştir. 

7 . VII . 1!1:14 tıırilıinde 1417 ~uyılı 

kııı·aı· olarıık kahııl crlilnı.i ştir. 

lıııklonda Bıışvok!llııt tczkcresl· 1-1- . V ll . 1944 taı·ihinıl c H26 ıı~ · ılr 

l<ımıı · olurilk kabnl cdihııi~lir. 

3/ 153 

3/lGS 

.\skeri Cczo Kanununun 3914 sayılı kamuıln değişi i
rilon 5~ nci ımı.ddc.crinin 1 efsiri n<' dııiı· Bıı.şvekill<'t tl'r.· 

k e resi 

Rendek'in Kalayık köyünden Haliloğlu Mehmet nıııııı 

diğer Hüseyin Birincierin ölüm eczaama ı,:a.rptrrrlmıı · 

sr lıııklmıda Başvek'alct tezireresi 

Mt•cidözü 'niin Şılıla:ı: mahallooinden Hası.uıoğlu 1\(tı · 

hnrı-em Ballan'ın ölüm cezasına ~.aı:ptmlnııısı hak· 
kın'dı.ı Başv kii.lct tezireresi 

3/15:> 'L"ıfı.ı'nııı Uarptelyalıya köyüudon Hamdoğlu Ilınııct 

Ergeneııin ölü mcc7.ıısma. ı;nrptmlınııst haldcrnda B:.ıı;; -

ı·; ıı t ·ii ı. ıı c ııdP(liı·. 

ao . \'1 r ' ı !J4-lo larilıindt• HUD SU>' J ı ı 

k;ırnr olura.k hJıul edilm iştir. 

5 . vrr.. 19.ı-t tnı·iLindo 14H S!ı~'l lı 

kuruı· olııruk kabul tıtlilnıi~tiı•. 

vclralct tt>zkercsi 17 . \'lT . 1944 hırihlııılL• H27 sı:ı.y ılı 

karar olarak kahnl -•dilııı i ~t iı · . 

3/160 Yedeksubay vo yedek askeı·i memurları bo.klun.dnld 
1076 sayili kanunun 25 nci maddesinin 6 nrı frk"l•ıt· 

smın tefsirine da.ir Ba~vokalct t~>zkenısi · 

3/ 16i Verirköprü'nün Tupı·akkalc mahallesinden Şükl'i'ıoğ

lu Kemal Güney'in ölüm ceza ma çal'])tırılmaısı lıak-

12 . YH . 1944 tıırilı i ııd • J4:H ayrl r 
knı·ııı · olaı'flk kııbul t•uilınişti r. 

kmda BaşvckfıJet tPzkeı-esi 17 . YIT , 1944 laı:ihin.d 142 sayılı 

lntı-ııı· ol:ıı·ıık kalıni ('dilnıiı;;tiı.·. 

:ı; ı 1 .Ankıı.rıı 'nın Bağhıın köyünden Muslafno"ılu .\hmet 
TT:vınıı· ''t.' }.fu.bmudi}·(' .köyünrl n Salilıoğlu ~{uı;tııfıı 

\,'etinkııya'ııın ölüm cezıı ınıı ~aı·ptırılnınsı hııkkıııda 

Rıı., vokfıl<'t tezkoresi Eııı·üııı eıı•.hl.ir. 



lS'l-
No. Hul8sası 

----------------
:ı IRG ~(lrgıın'ıuı Çnvuı;ı köyüno!'n ::-ı-ur•·ltinoğlu Adıı:,o'iizcl 

.\ yan 'ın öliim Cl'?.a~uın ~nrptırılma-;ı hakkında Rtı-ŞT<'· 

Muamelc~i 

kiılet tczkeresi 17 . vn. 1944 tarilıiııdc H:!!l ~A~· ılı 

kıır;ır nl;ır:ıJ; kııhııl t•ılilnı i~ tiı·. 

:ı 11 :ın !\iz ip 'in Ji'pvka ıti ınahıı.llc.~ind!'n lla~·mınoğln H c~ it 
Kaptan na.miyk ıııanıf Rt'~it CiryRn'ın ölüm rı•zuı<ııın 
<:ıırpfıı·ılma~ı lıııkkındn Başvckfilct tezkere.si ı ·: ıwiin ... ııılr·ıli ı ·. 

:ı ı:ıı; Istanbul Fatih - ~rhremini Scydibr:v malısllcı:inrlrıı 
.\lioğhı Hultlsi Hiirenkök 'ün öliiın !~I'Ztı."ınıt ~urphnl -

ınaP[ hakkmda Ba~v!'kıllct tczkere.•i ı·:ııl'ii ııwııdedi r. 
:ı; ın:ı ~n,ı·köy lmıa-ıı jandamın !.'rlrı-indm ;\fu.stıı.fııoğlu ı ~-

mııil Ka.rııkııy~ 'nm ölüm rczıısınıı ~nrptırılmım hak-
kırırln Ra~vrkulrt I!.'ZkCrPsi Eıı<'iinıo • ıırl•><lir. 

'l'AKRtRT~ER 

ı •) 
" 1- lıi Y.ı' ( f•'ııad ~irııı~n ) - Arzuhal B ncümeninin 15 . 1 V. 

1!1-±f) tarihli llaftnlık kamr cetvelindeki J159 sıı.nlı 

!,nrarın l'nıuıııl He~•t'tte miizııkcresin<' <lniı· :H . III . 1!)44 ltLı·iiJiıııl" UuhiJi~ ı• 1-:ı ı

t•iinıenine. 

·1 :.!1 Bingöl (1<\•ridun l<'ikı-i Düşün~e l ve Ko~li ı:la.lfılı 

Yargı ) - 'l'<ıpu Kıınıııınnun G n<'ı marldP~inin l<>f~irin 
ilıı.ir ı- . , •. HJ+.I t:ıı-ilıinrlc .UZ ~ay ı! ı tt'f· 

r ir ulımık lıııbnl edilmiştir. · 

Afyon K. 
A.nkara 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bursa 
Çorıtm 
D enieli 
Elazığ 
Erztwwm 
Razianteb 

ll ei s 
Jf.M. 
Ka. 

..t 7 i T a.ş l,:a pt lı 

Balıke~n·r 
Ordu 

·: Tokad 

m. Nihat A nılmıdş 
Tayfuı· Sölcmen 
Pertev Etçioğlıt 
1/ilon et Onat 
Jbıstafa Fehmi Gerçeker 
Nuri Kayaalp 
l!'aik Asal 
1/ısan Yalçın 
Raif Dinç 
Jff'hmnf /flahin 

llayretti1ı It.ara1ı 
Hamdi Şarlan 
M1utwmer Develi 

lçel Gl. Şefik Tiirsa;n 
1 znıi r- Dr. Hiiseyi?t Hı<lki C1~ra 
Kars Zilıni Orho-ıı 
KOIIJSeri Jlustafa Kemal, Şatır 
Kocaeli lbrahinı Tolon 
Muş Kanıit Kotan 
Ordu !srııail Çama~ 
,"amsun 17ı ·an. Ezgii. 
Van Niluu1 B erlcer 
Van ılfünıo Boya 
Yoz_qorl Y11s1ıf Dn11!tu Karslı-o.ğlu, 

Encümcn, ô (4 tefsir, 1 mtıhte.lif evrak) işin (3)nü intaç etm.iş ve geriye kalan (2) iş g·elecek 19-

tiıruı.n ~tu'. 



ıas-

No. Hul!sssı 

TAKRİRLER 

4/ 10 Dingöl (Feriıluu I•'ikd. Düf1ünscl) - Aı·luhal Eııcünı c

ninin 28. VI . 1943 ta.rilıJi llıı.ftalı.k karar cetvelin· 
deki 326 sayılı kararın Umuınl Heyetle müzakeresine 

Muamelesi 

dair Bu lıusLL~lııl;i nınbala 20 . .Xl! . 1 9..J,;~ 

tarihinde kabul cd Uınişt ir. 

4/12 1\otalya (Hikmet Ttırhan Dağlıoğlu ) - Arzuhal En· 
ciimeninin 6. IX. 1943 tarihli Haftalık karar cctvc
liııdrk.i 538 sayılı kararın Umumi Heyctte müzakere· 
sine dair Bıı Jıu~ustıılıi ıı ıazlıııtıı ı :J . Xll . 1~43 

tıırilıiıuk kabul cdi lpı iştir. 

4/ 13 Antalya (1'ayfnr Sökmcn) - Arzuhal Enci.inıeniııin 

6. IX . 1943 ta.rilıli Haftalık karar cetvelindeki 53. 
sayılı kararın Umumi Heyette ınü?.akeresi.no dair 

4/ 26 Seyhan (01. Nal'i Eldcniz) - Arzubul Eııciiıucniuin 
17 . V .1944 tarihli llaftalık karaı· cetvelindeki ll fıfı 

sayılı k:ırarın Fınumi Heyetle müzakeresine dair 

MUHTELJ F EVRAK 

5/1 Rasim .Asım ile Murtaza Kaptan adlaruıtlaki iki yurt· 
taşa ait olan motör hakkında Arzubul Enciimcni ınnz-

Bıı lııısııstııki ıııazbııla ı :ı . .Xl[. ı ~ı.ı:J 

taı·ilıiıı•ll' lw hul cdilrnişt iı·. 

E ııdi ıncııdcJ i ı · 

batası Bııtiiıııcııd ,di ı· . 

4 16:> 
1 931 

6 096 
6 136 

12 ~2 
1 2 4 

'----
10 94 

1().1. 

'---
2 7 4 

ı !kincitcşı·in 1943 tarihinde encümenJc lıuluııııu arı:ulıalleı· 
1 Jkinciteşriıı 19-!3 ta.ı·ihindeıı 31 Birinci.te.5riu 19-H tadhinc kadıır cııdiıııcııc gelen 
arzuhaller 

Y ckalellerdcıı gelen arzuhaller 

\'ckfıl ctlere göııd ı·ilt·ıı annhaller 

Kararıı rapkuilen arzuhaller 

1 lkim·itt·~ı·in 1!144 tarihiııdc l'n<'iiıncndc bulunan ~ı·zuluıllı'r 
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BUTQE ENOUMENl 

Reis 
Bs. V. 
M. M. 
Kd. 

Çorıvm l smet Eker 
: Kostamonu 
: Tokad 
.; istanbul 

Tahsin Coşka.n 
Halid Nazmi Keşmir 
Fak i he Oymen 

Antalya [*] 
Aydın 
Balıkesir 
Bitlis 
Bolu 
Çanakkale 
Diyaı·bakır 
Diyarbakır 
Ed-irns 
Eskişehır 
Giı·esun 
Giresun 
Hatay 
isparta 
!stanbul 
!stanbul 

Nurullah Esat Sumeı· !zmir 
U!. R efet Alpman Kayseri 
Swreyya Orgeevı·en K ütahya 
Biilent Osma Kütahya 
Dr. Zilıni tJıgen Manisa 
Sadık Tahsin Arsal Mardin 
Rüştü Bekit Muğla 
Şeı·ef Uluğ Ri;;e 
Mahmut Nediın Gündüzalp Samsun 
Yavuz Abadan Tokad 
Münir Akkaya Trabzon 
Ayet Sayar Y ozgad 
Hamdi Selçuk Yozgad 
MükeıTem Kam.ağ~ Zonguldak 
lliiımii Kortel Zonguldak 
lsnıail Hakkı _(}lkmen 

M ün ir Birsel 
Faik Baysal 
Hamid Pekcan 
Alaettin Tiridoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Rıza Erten 
Hüsnü Kitabcı 
Tahsin Beki?· Balta 
M e h med Ali Y örüker 
Refik Ahmet Sevengı1 
M. Süreyya Anamur 
SııTı !çöz 
Ahmed Sungur 
Eınin Erişirgil 
Hazını Atıf Kwyucak 

Encünı.eıt, 105 (1~ lö.yiha, ~S teklif, 2G tezkere, 4 ta.kri.r) 4hı (141) ini intaç etmiş ve geriye 
kalan (64) 4 gelecek İçtinuı.a. kalmıştır. 

No. 1lu1Asası Mua.me1eııi 

1/16 Kuvetli Tayın Kanununun 3 ncü maddesine bir fıkı·a 
eklenmesi hakkında J<;ıı ciinıcnde(lir. 

1/ 32 \'a.kıflar Umunı llfüdürlüğüuün licaı·i ve mali teşek· 

küllere i'tirak etmesine ve bunlaı·ı ınücssis olarak 

1/5::! 

1/5:1 

kurabilmesine dair 24 . III . 1944 tıırilıind Adiiye En-

Razı mnden lıurdalannm dışarı ~: ıkıırdmasıınn yasak 
etlilmeısi ve satın alınması hakkındaki 32+ sayrh kıı· 

ı·ü ın en ine. 

nunun değiştirilmesine dair Enciinıend dir. 
BilOmuuı nskcrl miiliillerin terfihinc dair 551 sayılı 

kanuntın ll nci maddesine hnğh emmı cetvelinin 5 
nci dert'ce miUOliyrtlN·i arasına bir fıha iHivesi hak· 
kmda G . III . 1944 tarilllnde 4526 sayılı 

kııııtın olnrıık kabtıl edilmiştir. 

[•] Maliye Vekı?liğine tdvini 7ıakk:ınc1aki Iliyaseli Cıııııhıır 1~/urui, 15 . IX . 1944 tariJıindo. 
okıınııı~r. _ _ _ 



No. 

J/,fı7 

1/60 

1/ 90 

J/ 105 

l j lO ' 
1/ 11 5 

-iM)-
Bulisnsı 

'l'upu.lmı:uı. Kanunu layiliası 

Vıılu:f memba sulariyle orman ve ZHytinliklt•rin i~· 

1 tmesi hakkındaki 3913 sayılr kaıııııııı ek k:tnnıı 

Razı ıimınetleı-iıı arfı lıakkmoa 

Den izleı-deki bııtıklınlu kryılaı-n \1uaıı sultipsiz eşya 
lıakknıdn 

Has:ıtlıuue kaııuuu layiliusr 
l>cvlet rncmurlarr aylıklarmm t vlıit ve teıııl.ülü hak
kmdaki 3656 !<tl.yıJı kanuna ek kanun liiyilı~sı 

Muamelesi 

J •; ııı.:ü mendedi r. 

Eııı·ümcn<.lcdir. 

~:! . XJ . 1!1-!a Larilıiudc I:Hi6 sayılı 

lwrar olaı·ak kabul cdilnıiştir. 

' l·lnrii nı eııdcd i ı·. 

l·lııeiinıeıırled i ı·. 

:1 . \ ' lll . Hl44 tarilıind • 41i44 ı.ayılı 

kanıııı olarak ·kabul edilmişti ı·. 

J j 13ii .,' t-ker vı• glikoz ·re imlt·iııiıı indirilmesi hakkıııda :!1 . Vl . 1944 tnı·ilıiııclc 45fn ,.ııyılr 

kıınuıı o l ıı.mk kabul prl iln1iŞti1·. 

1/ L37 akır zeytinlikler \'e orıuıı.ıılar fl'n ·vc · ınuhafaza ml'· 
mıırln~ınn hayvan yom b deli verilmesi h:ıldrındn l~ııe.ünıcııılı•rliı·. 

1/ 150 Devlet Liınanlnrr lşl(}tme Uınıun ~Hiuiirliiğii tı,~k il il· 

tmoı laviyl:e vazifelerinin DPvlet Ji)eııizyollıırı ·ışlet· 
mr l'munı ?ıHiiliiı·Hiğiirı c deni htlkkındn ~4 . ı . 19H tarilıiııdı • 4!)17 sayılı 

k:mıırı nl:ıı -:ık k:ı lıııl <'ılilnıi~tiı·. 

l / 151 ıii.ınriik 'l'nı·ifc 1<nmuınnıı hağlr gi ri ş urııtııni taı · it\•. 
Hinin 702 nci numnrnımuıı tB) fıkl'nsıııııı ılcğiştiı·il· 

mcsi haklanda ı-;ııciiım ııılııtliı- . 

J , l fı ;{ Ordn lkı·aıniycsi Kantumnun 2698 sayı h kanunla de· 
i(i~tirill'n birinci maddmflnin tadili hııkkında :.l4 . ı . Hl44 tarihinde 4511 sayılı 

k:ınıııı ol:ıı·ak kalıni Pd ilnıi~tir. 

1; l,!ifi Drııiz gc·dildi subııylarıııın ta.hsisııtı fevkaladelerine 
yapı lacak zam hakkındaki 4140 sayılı knnıınR l'k ka-
nun liyi)ıası (i • Jl r . l !l44 l11rilıindc 4521 sayılı 

Devlet Demiryolları ,.c Li:ınıml:m Işletme trınnnı :\{Ü

diirlüğü 1943 mali yılı hiit<: sind(' c1eğişiklik yrıpılnı ası 
hııklonda 

kıınnn ıılnı·ıık kalıni ~ılilnıi~tiı · . 

;. . n . ıw.ı latilıiutl!· 4506 sayılı 
loınııııla bidıı,ı,<liııiJHuk k:ıhul tlflil
ıııiı;tiı· . 

1 ır. ?lfııuyycn tartfcli nn.kil vasıta}ai'Uıda yııh::ıt eden 
yrılcıılardan nhuacak nııldiyat rı'. ıııi ıınkkındaki 2030 
'aytlı knnuna ek kunun lilyiha. ı :; . \ ' ı . 1 !lJ.J Ln ı·ihindc ±5 l SO.Yllı 

kıııııııı ulamk kabnJ (.'(}ilmiştir . 

ı ' lfi9 Onnaıı Unnıın Müdürlüğü l!l43 ııı:.ıll ~·ılı hül •l·:<iucl 
deği!fiklik yn jnlıııası hakh.'1lldn :1 • ı . 1 !l·l4. l . .ı.rilıintle .j.ijQ7 ;,a,,· ılı 

laıııu u ularıık lrnhııl cdilmişti ı ·. 

l / 161 1!>4-'l mali ~111 ~Iuvazcın i fimmniye Kıınwnınıı hağlı 

j 162 

rcttelleı-de dt'~ikli~ yııpılmru 1 halıkında 19 . I . 1!>44 lariliinde 4!\ lO sıt~'llı 
knıııın ()J uı·nk knbııl edih11i ., tiı· . 

~\ c-ltırma, ol• il tml' ve i b alu knııııuunıuı ili 1wi m::ıd 

clfflin'l bil' fıkra ilavesine dair 17 . IV . 1944 tacihimle 4547 sa~-ı lı 

kanun olarak ' kııbul rdilmi til'. 



No. Rulllsası Mııaınelesi 

ı ; ı G:l Bina ve arazi vcı·g ileri tacliliıt komi<ıyonlaruıın :icabc-
ıl n ınıılıalluı:dc nıuntı.zıı.f olarak teşkilj hakkındıı Jılıw.üııwıı lcdiı·. 

ı , ı (i-ı J>e,·Jet nu'nıul'i<ı rı ııylıklal'llıııı tc\•lıit ve teadülü hak
lundaki 3656 sayıyı kanuna bağlı bir sayılı cetvelin 
Adiiye \'ekaleli kısnıındu ucğiı:oiklik ynpılıı:ııısına dair 6. 1 ll . 1!1++ uı.ı-ihindc 1\dli,vc Eııcü

ıneıı:inc. 

ı j 16fi ILiıkinıJcr Kaııuııu il' bu kanunun biı· kısım maddc
l,•riııi tadil eden 3501, 31193 ve 3885 sayılı kanunlaı·ın 
buzı maddelcı·inin değiştirilmesi hakkında 

ı , ııi(i llııtn~· 'ııı ilhakı dola.nsiylc açıktıı kalan tekniiıle tiıbi 

nıc•nııırlıırn \'!Jrilccek ıaznıiımt hakkında 

ı 1 110 .\.skcri ıııwnurlaı· lıııkkınılaki H5fi sayılı kanuna 4~!JG 
sa,l'ılı kanunla cklrııeıı mııvnkkat ınaddonin (O) fık

l'llsı nın ılc~iştirihııeRinc dair 

ı 1 ı7ı ı ı,· d d Dcnı iryollııı·ı \'(' Liıııaıılıırı İfjlchne timtım ?ılii 
ıliirliiğü 194~ nıııli yılı bütçes inde dr·ğişikJik yapılınıısı 

1~ . lll . 19-U ını·ihindc Aılliyc Hmıü 

ıııoni.nc . 

JO . rr . 1944 tıı1·ilıinde -!f~O &~.yılı 

kaı,nın olııt·ıtk knbtıl editmiştir. 

12 . 1\' . 1944 larihiııdc 4.>45 sayılı 

kanun ularak kııbul edilnıi~tiı·. 

lıakkmda ;{ . 1 • 194-1 lııı·Uıinde 45(16 s.-ıyılı 

l;anuıı olııı·ak kııbul cdilmiştiı·. 

ı 17~ ~ .. k,,ı · '' <ı gli.kuı i~tilılttk vergisi hakkınılııki 43 5 ııayıh 
kaııııtın ek kanun 11\yiba.cıı 

ı ı 7:l 't',•ıuyiz Malıkeıucsi te.~ilutın~ dair 1221 sayılı ka-

21 . \'1 . 1944 taı·ihinue 4597 sayılı 

kammln birleştirilcl'<'k kabul edil
ıniştiT. 

ııunun 2 nı• i maddesinin deği, tirilmesi hakkında ti . HI . 194-1 tarininde A.dliyo Encü
uıenine. 

J / ]j.j 

1/ 175 

Oı'la Üğl'utim okullal'!nda yal'dımeı öğretmen ~tı
ı·ılmıı.<ıı hakkındaki 2624 AAyılı kanuııun müddetinin 
hoş yıl dıılıa uzatılmMmn ve ikinci maıldc inin dcğiı;;

tiı·ilmcsinc dair 

.Antalya, Tı'llbıon ve .Malatya elektrik imtiyazlarnun 
kaldmiması bııkkmda 

D<Wl ct Demiryolları ve iLmanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün muhtelif ihtiyaçlan \ı;in gdeeek yıl· 

lal'!l g~ici tı.uı.bbütlere girişilmesi ve bono ihraoma sa

liUtlyet verilmesi hakkında 

l ( ı 77 1943 mali .}n lı Muvazc:mci Umuıniyo Kanununa bağlı 

27 . XH . 191!3 tarihinde 4504 sayılı 

kanun olnTıık kabul cdilnıW.ir . 

~ı . I . 19-14 tarihinde 4596 sayılı 

kanunla bi'rleştiril rek kabul edil
miştir. 

24 . I . 1944 tarihinde 4515 ve 4516 
sayılı kanun olarak kalıul edilmiştir. 

( .A) işaretli cetvelin Milli 1\füdafa.a V ck:Ul ti 1.-11ımınn ,. 1 • ~- : \: • i ., i - ; ,. ; · i - · - ' 1 • 
fevka.liide tahııisat verilmesi luı.kkmda ~ 27 . XII . 1943 tal'iJı.inde 4505 sayılı 

1/17 Yabancı ıııcnılekotlerle muvakkııt .ma.hiyc'tte Tjearct 
Anlaşmaları ve Modüsvivendiler akdine " .bunl.amı 

knnun olarak kahul edilmiştir. 



No. 

1/ 1 o 

1/ 181 

llulAsası 

~üınulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde de· 
ğişiklikler yapılmasına ve Anlaşmaya yıı.naşınayıııı 

Devletler muvaredatına karşı tedbirler alınınasınıı 

'Muamelesi 

salô.hiyet verilmeııine daiı· :i . \' L . 1944 tari h.iade 458:.! say ıl ı 
lwııun olarak kabul ed.i l miştir. 

Muamele Vergisi Kımununun 10 ncu nıadd<>sillL' IJiı· 

lıkra eklenmesille dair 

'l'iirk parası kıymetini konıma kanununa ek kımuıı li't-
yiliA& • 

::! . \'ll 1 . "1944 tarihinde 4641 sayılı 
kııııtın olaı·ak kabul edilmiştir. 

U . ı . 1944 tarihinde 4fıJ2 sayılı 

kııııuıı olm·ak kabul edilmiştiı·. 

1/18::! .lznıi.r Suları 'l'ütk Anonim şirketinin satın aluınıasma 
ve devrine dair ::; . YI . l!lH tarihinde 4583 sıı .nlı 

kııınııı olııı·ak kabul edilıniştiı·. 
1/ 183 Posta, Tclgrııi ve 'l'elefoıı mnm .Müdürlliğü lOJ:l 

mali yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında :.!li . 1 . 1944 tarihinde 452fi 'lil.'·ılı 

1/ 184 lktisad.i Devlet 'l'eşekküllcri ınemlll'ları Tekaüt Sandı
ğı hakkındaki 4222 sayılı kaııuııun 15 nci ınaddesiniıı 

kıııııııı ol ıı.r:ık kabul edilmiştir. 

değiştirilmesine dair 1·: ıwii nı en d ed ir. 
1/ 1 5 Orman Umum l!üdili-lüğü 1943 ınııli yılı bütçesinde 

değişiklik yapılması hakkında 26 . 1 . l !lH tarihinde 4521 sayılı 
kaııuıı olarak kabu1 edilmiştir. 

1/186 Orman Umum Müdürlüğü 1943 mali yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması luıkkrnda 

1/187 Belediyeler Baııkası hakkındaki 2301 sayılı kanunun 
beşinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine ve 

:W . 1 . 1944 tarihinde 4521 sayılı 

kanunla birleştiı·ilerek kabu1 ed.il,. 
miştir. 

bu kanuna muvakkat bir madde ilavesine dair 10. V! . 1944 tarihinde DahiHyc En
eiiınenine. 

1/190 lnhisarlar Umum Müürlüğü mütedavil sermayesinin 
arttxrılmasr hakkmda 26 . I . 1944 tarilıinJe 4524 sayılı 

kanun olaı·alç kabul edilmiştir. 

l/191 !nhisarlar Umum Müdürlüğü 1943 mali yılı bütçe 
(_ kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya· 

pılması hakkında 24 . 1 . 1944 tarihinde 4513 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/192 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1943 mal\ yılı büt~e ka· 
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapı!· 

ması hakkında 26 . i . 1944 tarih iml.ı .ı:J:ı::ı sayılr 
knnnn olarak kabul !'dilmiştir. 

l / 193 Devlet Denıiı)'olları ve Limanları İşletme Unıum Mü
dürlüğü 19.,j.,1 m:ıll y1lı biitçesirıd değişiklik rapılması 

hakkında 24 . I . 19-!J lnrilıiudu 4:iı4 s:ıy1lt 
kantın olaı·ak kabul !!dilmiştir. 

1/195 Devlet liıl.\'ayolları Umuın 1ıliidürlüğü 1943 malt yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cetvelde değişiklik 



No. 

1/ 19G 

- 143_-
Hul!sasr 

ynpılması hakkında 

Posta, 'J'clgı·af ve Telefon TTmuro 1\fürlürlüğü l!l-l3 

ınııli ,vılı biitçesinde drğişiklik yapılması hakh-ında 

Muamelesi 

26 . r . 1944 tarihinrle 4523 sayüı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 . T . lfJH tarihinıle 4525 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/ 197 · Oı·<lıı u~ıtklai'ILıda lıuhındurıılarıık demirbaş :vi~'crek 

hakkında 14 _ VI . 1944 tarihine'le 4500 sayılr 

kanun olııı:ak kıtbul t>.rlilıniştır. 

1 / l!lS Tü ı·kiyc .7.ir:ı i Dona\ ını Kmnııııı Kımunu layilırnıı 26 . YI . 1944 tnı·ihinde 4604 sayılı 

kantın olarak kabul edilm iştir. 

1/201 l!l-14 mali ~·ılı ~luvıızenei ı·muıniye Kanunu lıiyilıası 29 . V . 1 !!44 tarihinıle 4566 ,;ayrlı 

kıtnun olıırıık kııhul edilmiştir. 

1/ 202 Hcılcn Tt•rbiyc~i llnıunı Miicliirliiğii 1944 ınııli yılı 

nüt~c Kımunu lfıyihası 5 . V . 1944 tnr·ilıinde 4557 sa~'lh 

knrıun olarnk knhul edilmiştir. 
ı 1:?0:1 l>t• l'lı •t Drıııi ı·yolları ve Linımı hı rı J~i<'lrıı e ll nı um :.\rü-

diirlii/Hi J!).J4 nıali yılı Büt~c Kıuıunıı liıyihıısı ::ıo _ 1 . 1!l.J4 laı·ilıind<' 4572 sayılı 

kanun nlaı·ak kabul edilmiştir. 
ı ':!0-l Jlnlı•t n cniz,,-oJin rı ve Liınıınları lsl!'tınl' tTm um M'ii-

,Jiirlii(;rii 194-1- ınali ~·ılı Büt~c Kanunu liıyihao;ı 30 . V . ı!l44 tarihinde 4571 sayılı 

kanun olamk kobul edilmiştir. 

1 :!O:; D ı • YIPt llnnıyollan Umıım ;\liidtirlüğü 1944 mali yıl'ı 

Biit~e Kanunu la;r-ihası 5 . V . 1944 tarihinde 4558 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1 1206 Tluılnt ve Salıiller Sılthat Umum Müdürlüğü 1944 

nıali yılı Bü~e Kanuııu layihası 24 . IV . 1944 tarihinde 4552 sa.vuı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 207 lrılıisıu·lur rınuın 1\Tiidürlü~rii 1944 mali yılı Bütçe 
Kımunu layihası 10 . V . 1944 tarihinıle 4560 sayılı 

kanun olarak kabul e<lilmi~tir. 
1/ 20 Oı·nıan Uınuın Müdürlüğü 1944 mali yılı Biit~e Ka

nunu lfiyihası 8 . V . 1944 tarihinde 4559 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. -
1/ :!0!1 Po..-ta , Tclgraf \ ' C Telefon Umunı Müdürlüğü 1944 

mali yılı Büt~e Kıınuııu Jayihıısı 17 . V . 1944 taıihirldı> 4-fiG.J. sa~'ılı 
kanun olurak kabul ı·dilmi~tir. 

1/210 Yakırlıu· l uıum Müdü~lüğü 1944 mali yılı Bütçe K:ı-
mınu layiliası 30 . V . 1944 taıihiwle 4570 su~· ılr 

luıııul)- olnı·ak kabul edilmiştir. 

1/ 212 C:iiııırük muhafa7.a ve muamele sınıfı memurları teş-

l /21-ı 

lcililtı lıakkındııki kanunda değişiklik yapıimilSına dair 2 . YHT . W-H taı·ilıiııde 4632 ııayılı 
kıınıın olarRk knhrıl rılilrn i~fir. 

Kur-ı< gö ııııek i~,;in veya ııınvakka~ bir vazife ilc yR
hnnı·ı mcmlelıetlere göndcrilccl'k olnıı emt~ lıarçlrk 

verilmesi baldonda :! . V llJ . 1!144 tnrihiudc 4636 Rııy ılı 

kurııuı olıınık knbııl edilmiştir. 



-1~--

No. Bulbası 

1i216 Menkul vo gayrimenkul vııkıf cınval ile bunların in-

1/220 

1/221 

tifadııı.ldaı:ının mektumlarıuı ve malılfılleri haber Ye
ı·Clllcı·c verilecek ikraıniyelero dair 
N43 mıı.li yılı. Mu:vazenei Umumiye ~anunruıa bağlı 
( A) işaretli outveT de değ-işiklik yapılması haklmıdR 

Posta, Telgr~f ve Telefon U~nı ruMüdürlüğü l9lt3 
mn li yrlı biitçemnde değişilclik yapılması haklondı1 

1/222 Askeri ve Mülki Tckııfıt Kanununun 3360 sayılı kıt

nunin değiştirilen S neü mııddPsine bir fıkrıı Pkl~n-

Muamelesi 

:.14 . fJ 1 . ı !144 tarihinde 4531 s~yılr 

lqtnltıı olarnk lmlnu cdi lmiştiı·. 

:!.J. . ı ır . UJ44 tarihinde -!53:! s.ı"· ılı 

kanıııı olaı·ak k11bul l'rlilıniştiı·. 

mesine dair !l . \' l . 1!144 tarihinde 1\lııli~'C Eııeli

ın<'niıı~. 

1/223 Kibrit ı~e • :sıkmak L1le1mc imtiya?..ınm kaldınlrnasııın 

ve bu :imtiyazm işletilmesi il)in muvakkat lıir idan· 
k:nrulmıısma dair olnn 44.26 sııyrlı )mnunll ek kanun 
lilyihnsı 3 . V . 194-i tn rihimle 4:Sfi6 ~ııyı 1 ı 

kaıııııı olarnk knbııl ('(]ilmiştir. 

1/225 Fevkalade vıı.ıiyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 
Mı:ı,yılr h'1mnnlııtn ek lmnnn layibıı.on 17 . V . 19+-1 tın-ihiııdı.ı +:ir;c. sıı~· ılı 

k;ııııırı nl:ır:ık lqılıııl ,.,Jilnıi~til', 

. 1/227 1943 mali yılı Muvazenei Um arniye Kanununa bağlı 
(A!) işretli cetvelin Milli Müdafaa Vekrueti kısıruna 
fevkaiilde tahsiııat· verilmesi hakkındAki 4424 sayılı 
kıı.nuna Pk kanun lü.yihası 

1 (.?29 BıışvekSlet t.eşl.ölatı hakkındaki 44-ı:.ı sayılt kımııııa 

:ı ı . HT . 1944 tarihimk -!5::17 ~n..vılı 

ı ifl T11'11 nl ıı r;ık kııl ıil L•dilnıi~iı·. 

c.k kanun Jiiyihası H . VT . 1~44 tm·ihinık 4iiK!I s:ı~·llı 

kıınnıı o l:mıl; lwlnıl r•d1lmiştiı ·. 

1/231 1948 .mali yılı Mnvuzenci Umıımiyı• Kanunııııa bağlı 
(A) i~retli cetvelde deği~iklik yapılması hakkında 1~ . Y , 19# tariJtiııı!.• .J.:itil ·'a.rıh 

l;anuu ohınıll l;;ılıııl pı]ilıııi~lir. 

1/232 Hudnt ve Sahiller ~ıJUıat tTmum Müdiirlüğii 1!l43 
mali yılı bütıi<'ai n e bağlı ( A) işaretli cetv!'ldP de-.ği-

l/236 

şiklik yııynlroasr hııkkmdıı Ht . 1 \ ' 1944 taı·ilıiııtle 4~-t..'l sa~· ılı 

lnımııı olnı·nk kııhul P•lilıııi~l ir. 

1943 mali yılı Muvazenei Uınumiye Kanımuna bnğh 
(A ) iŞııı-etli cetvelde değişiklik ~·apılması hakkında 2+ . JY . 19H taı·ihind,.. 4iifıl !>il, · ılı 

kanun olıı.ı:uk kalıul edi hni~1 ir. 

1)237 Aı1ızi Vergisi Kanımunun 2 nci nuıddesino bir fr~rıı 
ekleıımesine dair ~]n ı·iiırı<'nd ı•ılir. 

l/.238 D evlet Dcııiı;yollun ve Iıiırı.ıınJarr !şl etnl<' 1 muın 
J\füoüı-lüğü 1!143 mali yılı lıütç kıınunurra hntrlr ( A) 
işıır tlj cctvıılde lt>ğişiklilc .vnpılmıııır bııltkınoıı M . 1 \' . 19+1 tııı ·ilıindl' 4550 sıı.nlı 

kumııı t•lııl'lll< ltnhal ı"lilıııi>1fiı ·. 

1/239 Devl t Memuı-lnl'l aylıklıınıım (o;vlıit "" teadülöne 
dair olan 3656 sayılı knnunun 18 nci madd inin de-



No. 

1/ 242 

1, :!45 

l j 2GO 

• 

-!~-

Hulbası 

i;i~tiıilınf' ·i lınkkındn 

Askı•ri ,.~ 1\liUki '1\·kulil Kıımuıuııuıı 64 ncii ıuaddn· 

~inin rlcği~t.ir.ilmcsi hakkında 

Diyutlt!l 1şl eri [-ki · Jiği tcşkilıi.t ve vıızifeleri hakkın· 
ılııki 2800 sayılı kaımumı 3665 sıtyılı kıınunhı değiş

tirilen 3 ncii maddesinin tndiline dair 

}[uvaıım f subay \ 'C aske'ri nıemurlarD Y •rileeck ~Jbisc 
vo teı;hizat hakkında 

. 'ııkil vasılaları hakkındaki 3 27 sayılı kanunıı ek 
kanun layihıı& 
n<'vlcl Oenizyollan ve Lirıı an lnıı l.,letnıe l!ıııuuı :.\lli
dürliiğü 1943 mali yılı Bütçe Kanununa bnğlı .\ i~ıı 

retli cetwlde değişiklik yapılması hıı.kkındıı 

ı 1:!.-,ı \ ';ık ırlnr l "ınuın .i\liidüdüğii 1(143 mali yılı Büt.t;e Ka
mınuna bıı.ğlı A işaretli cetvelde değişiklik yapılına l · 

ıııı ilair 

IJedetc ait mu.tb::ı.alann birleştirilmesi luıkkınılııki 

:155 ~n.vılı kanuna ek kanun layiba.sı: 

l'J> ta, Telgraf ve 'l'elefon Kıuıuıılnrına ek 2721 ve 2722 
Rayılı kanunların 2 ve 3 ncü madde] rinin ilcği~tiril 

nı~si lwkkında 

1 ':!fıil I),'Y lı•tu ait hıızı liıııaıı ' '" i~kı•lelcriu llm·h·t J>cıııir_vol 
l:ın ,.,. Limanları 1~1rtnw l'ınııın .\lüdiil'lü!Zii.ne rlevı· i 

~luamelesi 

10 . Til . 1944 tm·ihiııdo 4609 ~ıı~· ıl• 

kıınun vlanık kabul cdilııı i~t ir. 

E ı ı cümtwlcui ı ·. 

- , 

·:! . \' l J1 . 1 !144 tu ı·ilı i ıı<lc -l63 J ~a;l'ılı 

](utıuıı vlımık kıılıul cdilıııiı;;tiı·. 

lO . \'1[ . 1944 l<ırilıiııcl · JGO ' sayılr 
kan un olarak kıtbul edilmiştiı· . 

J•:ııı·ümı· ıı.lrdiı ·. 

:-ıo . Y . 1!144 luı·ilıinrle 4567 !ILlyılı 

kuııı ııı olurak kul ul c(l.ilmi~tir. 

:! •. J \" . I!J44 Uıı·ihiııdo 4;)55 suyllı 

kanun ,ılurak kııhııl t•ılilıııiştir. 

2 . \ ' lll . ı !IH ıarilıindo 462 ' sayılı 

kıınuıı vlaı-ak kabul edilmiştir. 

;{ . \'lll . ı 944 tu l'ihinde 4646 ve 464 i 
·~ııy ılı kanun ohırıtk kabııl cıl ilıııi~tiı-. 

w ıııc~kCır l'ııımıı )1iidül'!iikı;o işletilmesi lıaklnntlıı JO • \'ll . 1944 tıırihind Dahili.'· • 

1, 2;i!J (:ümrük 'l'11tife Kuııunııua lıuğlı giriş nmuıni taı·ifesi-

ı ~60 

l t :!til 

ıı:u 695 ııci numaı·ı.ısının ve D fıkralnrnıııı değişü -

ı·i lnı<' ·ine d n ir 

Ot·nııtıı 1 ınııın .\lüdürlüğii l!J-t;i wuli yıh Hüı.ı:~ Knııu

ıııına bağlı A işaretli Ct'l\'l'ldc değişiklik .vııyııbııa~ı 

hakkında 

o_,· ıııı kiığıtlıırı iuhi-;ım Jıakkmılaki llL. . sa~'llı kıımı 

llllll ikiıı .. i nıadtlL·siııin deği. tiri.lme.•in dııir 

I!J-t:i ıuuli yıü Mıı1ıır.c nui Pıııtuniyı• Kan11n11mı h:ı)1-lı 

( .\ ) iııııı·ct li ı·ctvcldı• ıl i(iı;ıiklik .vıı.pıbıının hnkkıntln 
l)nlıil i.ı·c VPkiih·ti nı.•rkı•Y. tı;.,.ki!iıtı ,: \uzifel,·ıi lınk
kınıluld l<ıuııııımı bn~ı ınııdJıılt•ı·iııin l~ği~liı·i lııH·~iıı · 

Eıwüıııcıılııe . 

:J . \' J 1 • 1 !J.ı~ Lurilıiıı•l•• ·WO'ı sa." ılı 
kıınnıı olaı·ıık k<ilıul .. dilmiııt i r. 

1:! . \ ' . 19·H tıı.ı·ilıind · 456~ sa.nlı 

l~ııııuıı olıu·ııl( kıılntl edilmiştir. 

~~ . \'1 . L9H tıtl'ibind~ ,1!) 4 şu~·ılı 

kumııı IJlıımk knbııl Pılilmiştir. 

ı,;ııt•üııto•nıkıliı·. 



No. 

1/ 264 

1/ 256 

- 146 -
BulAsası 

ve bu knnuna ha~ maddeler eklcıınıesine dvir 

Devlet Deıniryollııı•ı ve Limanları !~;~l c!nıe limnın 1ılü
diirlüğil nıl'mur vee mü~tııhdeıııl criııin ücr tlıı riıı c dıtir 

olan kommuıı har.ı mııddelcıini dl'ğiştirE'n 31n ~oyılı 
knnunıı yeni hn.ıı hilkilınler rklcnmcşi hı.ıkkmda 

Dııvlct Demiryolları ve Limaıılıırı idarei umumiyP
sinin te,c;kilat ve vazifelerine dair olaıı 1042 . nyrb ka
nunln bu kanunun ek ve taeliDerinde dl'ğişiklikler yn
pılmasrıuı. ve bu kanuna yeni bazı hükümler cklcnnır
sino dair 

1 66 Ordu mensuplariyle Emniyet Umıım Müdürlüğü VP 

Gümliik muhafaza ve mu~melc ınnrfı kni!rolarmcl:ı 
r,alı§alllara birer er taymı verilmeııi hnkknıdak : 4367 
sayılr kanunun birinci maddesinin delti~irilmPSiıı'c 

Muamelesi 

12 . \Tr . l!J44 taı-iJtiudc 4618 sa~·ıl ı 

kaıınn olnrnk kabul edilmiştir. 

31 . Y . 1!)-U tarihiııde '+57 sıı~·ılr 
lmııuıı olıınık kabul edilmiştir. 

:ll . Y . 1944 t.<ıı·ilıinıl1' 4577 sa~·ılı 

Iwıııı•ı 1ıl;ınıl; Jwhtıl edilmiştir . 

dafıo NnciiııwıııiC'olil'. 

1/26 İnhisıı!'lıır uıııum Müdürlüğü 1943 mail yrlt bütçesin· 
de değişiklik yapılması hakkında 30. \' . l!JH tııı·ihinck 4569 stı)"ılı 

knnıııı ohtnık kalıııl cdilıııi~tir. 

1/269 Dl'vlet memurları aylıklarının tl'vhil ve tr.adüliine 
dair olan 3656 sayılı konunda değişiklik yaprlma.~ ve 
bu kannna bazı maddeler eklenmesi hakkında ~ı . \' r . l!JH tııı·ilıin<lı· ~5!lH . n~·ılı 

kannn olııı-ıık kabul rclilıııi~tir. 

l / 270 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 8656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılr cetvelin 
Adiiye Vekilieti kısmında de~şiklik yapılması hakkın-
da :! . Vlli . l!J44 tarihinde 4629 sa~·ı lı 

kanun olaı·ok k:ıhııl t•clilmiştir. 

1,1271 

1/ 272 

1/27~ 

1/274 

]1'27/'i 

Fevkalade hallerin devamı müddetince memur ve 
müstahdemlere yapılaeıtk yıırdım hakkında 

Maarif VekRletine bağlı yüksek, orta vt> teknik öğre

tim kurumlarmda çalıştmlacalı: yaban cr profesör, öğ. 

retmen, mütebMSIS ve usta1arla gelecek senele-re gc
c:ici mukaveleler akdi hakkmda 

'Münakalat V ekiileti te.~kilfı.t ve vazifelE-rine dair 
Ordu ve jandarmaya menıınp r.abitlcl') efrndın 'l"ll 

~air binek baklo olonlarm kendimalt hineklcrlııi'll V<' 

orduya alman aba1i naklire v&cııtalarmm ödenmesine 
dair olan 1471 sayili kanunun 4 ncü maddesinin d 
ğiştirilmesi bnkkında 

ncvlı•t memurlım aybklarmm tevhlt ve teadülüne 
dıür olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lliyilıası 

21 . VI . 194-ı tnrihincll' 4599 Sll)' ılı 

kannıı ol:ırak knbnl edilmiştir. 

2 . VI II . 1944 tarihinde 4635 sayılı 
knnun olarak kııbul edilmiştir. 

Eneüıucııdedir. 

4 . 1X . 1944 tıırihind 4657 sayılr 
kanun olıırıı.k kahtü edilıuiştir. 

2 . VHI . l!l-H tarihinde 46:54 sıı,vılt 

k.ıııı un olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/278 

1/279 

1/ 281 

1/ 283 

1/ 284 

1/ 2 5 

Hulasaaı 

Devlet ffit!murları aylıklanuru tcvhit ve tca.diilfuıt: 

dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetveliıı 

Hariciye Vekaletine ait lasırunın ve Hariciye Veka
leti Teşkilat kanununa bağlı (2) sayrlı cetvelin d~ğiı.;· 

tirilmesine dair 

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıkla· 
rmın tevhit ve teadülli hakkındaki 3659 sayılı ltanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesiııe dair 

Devlet memıu·J.an aylıklarııuıı tcvhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı c!'tvelin 
.Adli ye V ekaJet i kısmında değişiklik yapılmasına dair 

Devlet memurları aylıklaı·ının tevlıit ve teadüliine dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu 
ve K8daııtro Uıuuın Müdürlüğü lnımmıda değişiklik 

yapılınasına dair 

Devlet memurları aylıklarının tcvh.it "e teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Jeanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de· 
ğişildik yapılması ve Gi!mrük ve lıı.h.isarlar Vekilieti 
te,~kilat ve vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı kanuna 
bir madde eklennıesine dair 

1/287 Pevkalade hallerin devıı.nu müddetince 3661 sayılı 
kanuna tabi subay ve askeri ıııcmurlom 
yardım Jıakkmda 

yapılacnk: 

Muıımeleai 

] 1 . IX . 19;H tarihinde 4665 ve 4666 
ı;uyılı kı:mun olarıık kabul ııdilıniştir. 

.12 . Vll . 19H tıııihjııdo 4619 sayılı 
kaııun olarak kabul edilmiştir. 

.17 . VU . 1944 tru·ihinue 4621 sayılı 

kanun olarak kalıni erlilmiştir. · 

7 . VUI . 1944 tarihinde 4653 sayılı 
knnnıı olaı·nk knb11l edilmiştir. 

2 . VIII . 1!!44 tarihinde 4630 sayılı 
l:;ı>ıuıı olaral: kabııl edilmiştir. 

] o . \' r.ı . 19+4 tm-ilı:indo 4607 sayılı 

kıınıın olnrak kabul eelilmiştir 

:.!1 . VI . l9J4 tıırilıinde 4599 ~yılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
ıniştir. 

1/ 288 Ocdikü eı·lııı.şlaı·ın nıııaşla.rınlll tevlıit. ve teadülüne 
dair olan 3779 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi c lııı kımuna bir madde ~klenmesi hak-
kında · ' 21 . '\11 . 19J4 laribinde 4601 sayılı 

kanun olımık kabııl edilmiştir. 

1/ ;!89 . 'ıılxıy V<' u~lte~i meıııuı·ların uuııı.şlnı·ına dair olan 
3665 soyılt kanunun b:1-inci maddesinin deliştirilmesi 

l / 291 

;:·--

ve lıtı kanıma lınzı maddeler ekleuııııı~i lıakkmda 21 . VJ . J 944 tarihinde 46{)(1 sayılı 
kanun olarıık kabul e9_ilmiştir. 

J)(:VJot lllOIUUt·hn·ı aylıkJartnın tıNlıil. I'C' f~aclülii. bı~k
kmdııki 3656 ve 38 8 sayılı kıııınıılaı·n bağlı (1) sn
yılı cetvelin 1\laarif Vi>ldlll'ti kı~ınııırltı rlcği~iklilc 
yapılmnın hakkında 

. -·-- ·-:---

18 . \'ll . l!l44 tarihinde 4624 ı;ııyılı 
kanun olar~k ~:ı.bul eclilm~tir. 



o. 

2!!6 

-1~-
HnliMsı 

t: dik li roı•bn~lut'ın nııııı~hmııın teY h it 'o tcaılülüııe 

ılııir olan 3779 sayılı kuııUJıun 9 n •u ıııaddeHiııiıı dı•

ğiştirilmcsi hakkında 

,~cııidl'ıı 16 kazn teşkiline dair 

1/:.!97 Devlet DeıuiryoiJıı.rı 1·e Limanları Jşietme munı :\J ü
ıltiı·lüğü memur Ye müstalıdeınlerinin üıcrellerin c 

rlair olan kanunun bazı maddelerinin değiştiı·ilmesi 

M:uamele.si 

l·:ıı~iiııı cudedir. 

2 . n ll . l!J.!ı! tarihin Ic 4642 ıw.yılı 
kıııııııı oln rftk kabul edilıııiştiı·. 

lıııkkmıluki :ll33 sayılı kanun n L'k kanım luyilıosı J i . \'1 ı 19-!4 tarilıiııdc 4620 sayılı 
kanun olnrnk kalıııJ cu ilmişlir. 

L/ 300 Devlet Denıi!'yolları ve Limanlo.rı İ\ıletıne ümunı 
:\Lüdürlüğü memurlım tckaül sandığı hukkmdaki 2454 
,.c 2904 sayılı kanunlara bazı hükümler ekleıımesinc 

voı hn k:munlıııın bazı maddeleı·iııiıı değiştirilmesine 

cltti ı· olım 4001 sayılı karmnıı. hiı· ıııuvıı.kkııt matlde 
cklcnınc i lı akkında :! . \ 'Jl ı . l O·H lu d h inde 4640 sayılı 

kanun olnrnk knlıul ('(li lıniştiı·. 

1/301 Devlot mcmurlarr aylıklıı.rınm tcvhit ve teadülüne 
dıı.ir olan 3656 . ııyılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
Ziraat Vekilieti kısmında n ğişiklik ynpdması hak-
londa 4 . YU 1 . I!JH lıu·ihindc -!65 1 ~ıı.nh 

ka ıınıı nlnı·:ık kııhııl ,•ıl ilıııiı,; tiı· . 

1/302 Devi •t mcınurlıı.rı 11ylıklanrun lcvhit ve 1eudülüne 
daiı· olan 3656, 3 8 sayılı kanunlara bağlı cctvellc
rin Dahiliye V ekiileti krsmmda d~işiklik ynpilınıısma 
d:ı.ir olan 4446 sayılı kanuna hııl{lı 2 sayılı l'etveld • 
d~işiklik yapılm8.Sl hakkında ~ . \ ' JJI . l!lH tıırilıiııtl c 4G3 sıı.~·ılı 

koıınıı olarak kııhul cdilmiııtir . 

lj304 lstik.liil hurbi milhillerine verilef'l'k para miikafutı 

lj30G 

l / 30 
Jj 312 

lj314 

,. -

hakkında li . Dt . Hl+ı tarihiudc 4622 .· ıı.nl ı 

knnıın nlrrmk knhııl l'dilıııiı;ıtiı· . 

Sılılıat nı lç~imai .Muavenot Ve.kiJeti tcşk.iliit v mc· 
nıurin lrnnmrımun bazı maddelerinin d~!ğiştiı• ilııı!' ine 
Y<' bu kantma bazı maldı!ler cklenm sine daiı· olan 
425 snyılr kımuna hıı.ğh knclı·o N'lvl'lind dr~şiklik 
~"'lprlmast hnkkmda 

• 'ümeı•bauk kanununa ek kaııun ltıyihası 
llesap ınütcllossısları heyeti teşlciline YC rali~ l' Ve· 
kiloti ıneı·kez ve viliiyctler kodrnla:rmda bıw.ı. dcği

şikliklcı· yapılınasına dair 
n ıniryolhırı '\'C Limanlan iıışantr i~in ~d;•fl•k yıliarn 
gı><;i i tıınhhütlel't' gerişilmcııi lınkkmda 

Yeniden yaptincak su işleri i~in g lcrck .: rnelı I'L' ge
<:if'i tıı:'lhhüt iern.<ıına m~uniyct verilmesi lıakJ.:mdak:i 

:.ll 32 <ıayılı knnuııa ı·k knnun liiyihası 

1 ~--~- ~ .., 

~ . \'J rı . J!l.W tııı·ihinJc 4645 sayılı 
k:muıı olımık kııhııl ı>ililmi , tir . 

ı•.nrnıııı>nrlı'<lir. 

1-:nl'iiııH•ııdedir. 

2 . VIII . IH-14 tnı·ilıindc -!64:1 sııyılı 

kıııııın ol~rıık kııbnl edilın.iştir. 

:1 . \'Tl . 194-~ tıııilıinde 4649 . ayılı 

k:ınıın ol:ırnk knbul edilmiştir. 



-~-
~o. H ulisası Muamelesi 

--------------------------- -----
1/315 AskcJ.'i iabrikala.rdu., askeri u.tclyc ve tumir müesse-

selerinıle çalışan ıo.ütchasSJS ubaylarıı. ver.ileeek ih-
tisas yevnıiyc.si hakkmda J•) ıwüm ııdc<lir. 

lj31 7 1\1\-ıhasebei Umumiye Kanununun i7 nı:ıi maddesinin 
değiştirilmesine dair 1 .·, !X . 19;!4 tarilıind 4669 sayı lı 

kanun olnı11k kabul edilmiştir. 

1/ 31 

1/ 319 

Diyarbukıı· ve Elfülzığ islasyonluJ·md.an .Irak ve lı:ım 
hudutlarıila kadar yapılacak demicyollamnuı iıı;şaııı 

için ' istikraz ıı.kdine dair olan 4057 sayılı kanuna 
ek kanun lif.yihası: 

llavadun indiJ·me ve denizden çıkarına.lara <karşı mü
cadele lıakkmda 

1/320 Jandımna Brat .Kıuıununun 3 ve 20 nci DIJlddeleri
ıti.ıı. dcğiştirilıuosinc ve bu kanuna bazı maddeler ila-

J · . \'H . 19~ t.arihlııdu · 4625 sayılı 
kanım olaoık kııbul . edllmiştil'. 

7 . \ ' 1.11 . 1944 tarihinrio 4654 saşıjı 
kunun olarak kabul edilmiştir. 

vesine dair kanun layihaııı ı.:ncümend ıdir. 

l /32 l Nalril vasıtaları hakkmdııki 2827 sayılr kanuna ek 

J/3:!3 

ı 3:Jj 
ı 1:~a ı; 

kanun liiyihası: 

Yçuidcn 10 ıııilyon liı·alık madeni ufaklık pl\1'11 dar
bı hakkuıda 

.\leınur me!!kenlori inşası hakkında 

.\skcd okullıır öğretmenleri hııJıkuıdıı 

Devlet memurlıu-ı aylıklaı-ınm tevhit ve tcadillün 
dair· olan kanunun bazı maddelerinin değiştiııilıne i 
ve bu kanuna bazr maddeler eklenme i hakkındaki 
-i598 sayılı kanunun 6, 7 ve 9 ucu maddeleri hüki.im-
ll'riniıı Postu, telgra.f ve tclefoıı. ba miivczzi ve hat 
lıaşlınkırılııriyll' müveır.i ve hat bnktcılarmn teşmilinc 

ll . ıx . 1944 tadlıiııdc -!667 sayılı 

kııuun ~>larak kahu.! t'<lilmiştir. 

7 . ~-.u . lt:J4~ tarihinde ı:Ui06 Myılı 

kıınuıı ol l'!lk kabul edilını.tir . 
1, · . V II . 1944 tarihinde 4626 1111yılı 

kı:ıı un olarak kabul edHmiştir . 
.Flneüııı ndedir. 

dair ., ' -ı . ~ • . 19,!4 rihlndc 467l sayılı 

1/ 3H7 " ııbnr beyetine rııııh.sns Ter!i Kıınuliluıun 11 nci marl
desine dair olan 4554 sayılı kanuna ek. kanwı lii-

lmnıın olarak kahnl C(}ilıniştir. 

yihası: Eııeüm nd dir. 
1/33 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Fakültel~rin pııralı 

ve yatılı tal be alınmasına dair ı:i . L' . 1944 tarilım 466 sayılı 

kamıo olarak kabul edilmiştir. 
1/341 Yeniden radyo islaııyoıılarr lnırulmıısuıa dair 15 . IX . t944 tarihinde 4670 sayılr 

kanun olnrıık kabul edihni tir. 
1/1-lG 19-!4 uınU yılı 'luvnzenei Umumiye Kanınıuna bağlı 

(A) işaretli cetveld değişikHk yapılması hnkkmdn -ı .. / . 1944 larilıimlc 4672 9QYllı 

l / 347 ' Oevlet meınurlatı aylıklannın tevhit ve hu.dülü lurk
kmdaki 3656 ve lJuna ek 3888 sayılı kannulara bağlı 
kailro cetveli rinin Maarif Vekilliği kmınmda defi-

J,nılJln olarak kabul edilmi tir. 



ıM-
No. H ulisası 

ı;.iklilı: yapılmasına dair 

1/ 3<! ' Vakıflar Umum ~Iüdürlüğü 19-l! nı.ali yılı büt,.c Ka
nununa bağb (A vo B) işaretli cetveUerde değişik-

Muamelesi 

-ı . X . 1944 tariliinde 4673 sayili 
· knnıın olıı.rak kabul erlilmiştir. 

ı,iklik yapılmasma dair 4 . X . 1944 taı·ihinde 467:'i AAy:dı 

kantın olnrnk kabul odilıniştir. 

1/ 34!> Beuen terbiyesi Uınum Müdürlüğü 1944 ıruı.li yılı 

Bütçe kanUJlun.a bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasma dair ı.:ncünıeııdedir. 

1/350 Hudut ve sahiller Srlıhat Umum Müdürlüğü 1944 ınıı

U yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaı-etli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında l~ncüm ndediı·. 

1/351 Hudut ve Salıiller Srlıhat Umum Müdürlüğü 1944 
ınaU yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

2/5 

ı... 

değişiklik yapılınası hakkında 4 . X . 1944 tarihinde 4674 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

TEKLiFLER 

Konya (Dr. O!llllan Şevki Uludağ) · istanbul Şelı ı·e
maneti ve belediyesinde zabrtai belediye hizmetlerini 
ifa eden memurlann evelee ücretle geçen hizmet müd
detlerinin tekaütlükleri hesabında sayılmasırıa dair 3 . vıır . 1944 tarihinde -!644 sayılı 

kııı\unltı birleştirilerek kabııl odil· 
miştir. 

2/8 Giresun (İsmail Sabuncu) Kazanç Vergisi Kanu
nunun 3840 sayılı kanunla muaddel lS ncü maddesi-
nin (D) fıkrasının değiştirilinesi hakkında ' 10 . 1 . 1944 tariliinde 4508 sayılr 

2/ !l ldaro Heyeti · Devlet memurları aylıklarının tevhlt 
ve teadülü hıı.kkıudnki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sn
yili kanuna bağlı (1) nunıaralı cetvelin Milli Saray
ını· Müdürlüğü losınının dıığiştirilmesine dair 

kıtnun olru·ak kabul edilmiştir. 

Bütç;e Encümcni Riyoseti tezketesi 
·üzerine 19 . I . 1944 tarillinde lufzc
dilmiştir. . 

2/ 1!> Kütahya (Dr. AH Süha Delilba.~ ve Sallihattin Kut
man) · İspirto ve ispirtolu içkiler inhisan hakkındaki 
4250 sayılı kanunun 21 nci maddesinin değiştil'ilmesl 

2/21 

2/22 

hakkında 4 . 1~ . 104-1 tı:ı.rllıiude 465 ' snyıl ı 
lmnuıı olarak kulıul cdilmi~tiı·. 

!dare n yeti . Riya.cıeti Cuınlıur 1943 mali y1lı büt
çesine 4 800 liranın ilavesi hakkında l!! . I . 19<!4 tı.u·ilı iııuc 4ii lO ı.ıay!l ı 

Jıı:ıuwıla lıirll'Ştirilıırck kabul edil-
miştir, 

idare lleycli • Biiyük Millet Meelisi 1943 mali yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 19 . 1 . l!>4-l Uıı·ilıindc -!510 sayılı 

kııuuuln lıiı·leştirilerek kabul edil
miştir. 
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No. RulAsası 

2/ 23 Eskişehir (İzzet .\.rukan) - Elektrik tşler.i Etüd İda
ı-es i teşkiline dair 2819 sayılı kanunun 17 nci mııd-
dcsiniu değiştirilmesi 'hakknıda fi . III . 194'1 tarihinde 452. sayılı 

lmnun olarak ka1ıul edilmiştfr. 

2/:!(i 

2/!.7 

2/33 

2/ 34 

'L rııhz(ııı ( l•'aik Ahmet Bal!lıtcu ) - Veraset ve !ntikal 
Vergisi Kanununun 1836 snyıl ı kanınıJıı. değiştlrilnıiş 

olıın ikin ci nııı.ddesine bir fıkı:ıı eklenm sine daiı· 

Jdımı H E>;vcti - Biiyük Miliı't Me(~]isi 1943 mali yılı 
hiit çcı; in<l<' d ı'/"Ji~'iklik yapılmas ı hııkkı,ndıı 

l(oııya ($cl'ki Ergun ) - Bdediycler ve bunlıı.nı hıığlı 
ıı\Üc8' '~<' ler YC B elec1iyelcr Bank:ı s ı ınem ul'ları teka\it: 
sandığı teşkiline dair olun k:ımınmı mnvaklmt ikinci 
mıı.drl€>ıiıııll'ld ıuüdılctin iki ıı.v daltıı ıızııtılması Jwk
kıııdıı. 

ld ar<' ll e.""ti - Bii.viik Millet Medisi 19.J-3 ınııli .vıh 
lıiit•;e~indc dcğiş.ildik ~~ııprlmıısına dııir 

1da rc llllycti - Hi.iyük l\liJl et i\1eclisi hina.qiyfı· Bnş- · 
wkiılet ve lladciye Vekilieti binalarının yapılması 

i<:itt taııhhüt icrıı.sına dair olan kanuııa ek kanunda 
ynzı lr tnuhhiit salahiyetinin nrtt.ırılması hakkında 

Jdare Beyeti - Büyük Millet Meclisi 1943 mali yrh 
bütçesinde değişiklik yapılma.on bakkrnda 

tdaı·e H eyeti - Riyıı.seti Cumhur 1943 mal yılı b\i( . 
çesinde değişiklik yapılması hakkmda 

2/ 38 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel ve Kütahya Hamit 
Pekcaıı ) - Bankalar ve Devlet müesseseleri memur
ları aylıklarrom tevlıit ve teadülü hakkmdalti 3659 
sayılr kanunun 13 ncü maddesinin B fıkrasının 1a· 

-., 

ıo . ı . 1944 tarihinde 4509 sayılr 
kannn olnrak kabul edilmiştir. 

l!l I . 1!}44 tarihinde 4510 sayılı 

kauunla hiı·lc.~tirilerck kabul ediJ. 
miştir. 

19 . YT . 19.44 tarihinde 4594 sayılr 
, kanun olaruk kabul edilmiştir. 

19 . I . 19·14 tariltinde 4510 sayılr 

kımıınl:ı biı.·lcştiri l erck kabul cdil
mi~tir. 

10 _ I . 194.J- tarininde tdııre Heyet i 
taı·afından geri alınmıştır. 

19 . I . 1944 turibinde 4510 sayılr 
kunun ıılıırak kabul edilmiştir. 

19 . I . 1944 tıırihiude 41i10 ~a~·ılr 

kıınunlıı birleştirilerek kabul edil
miştir. 

diline dair Mucliı-r.Pı.<l •dir. 
2/ 39 Bingöl (Feridun Fikri D\işünsol ve Kütahya Harnit 

Pekcan) - Memurin ~anuııunun bazı maddelerini tn· 
dil cdeıı 3335 sayrlt kanunun (!eğiştirilmesi bakkmds l;;ıır·ii ıı ıeııtlııdir. 

2/40 tdnre B'ey(',ti - Büyiik Millet Mecli.si, Rjya.soti Cuıu

lııır 1943 mali yrlr büt ·derinde değişiklik ,vapılnıa. 

Rına dair 

2/42 Malatya (Mahmut Nedim Zabcı ve arkadaşları) 

Fevkal6.de va.ziyet dolayısiyle baz:ı: wrgi ve re imlere 

24 . 1\' . HI.J-4 t.ıdlıimtu -+fifiJ ~nyılı 

kıt~ıuıı niHrıtk kıılml •·ll i lıtt i~lir. 
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zam icraııma dair olan 3828 sayılı kımuna· ek 40lı0 
sayılı kanunun 6 ncı maddesinin d~ştil'ilm-esine ciltir Jı;n(·iiıııPnrll'(liı•. 

2/43 takre Heyeti- Büyük Millet Meclisi 1943 mnU yılı 

2/44 

2/ 45 

~/46 

2/ 47 

3/ :ll 

3/ 29 

3/ 30 

3 /31 

3/33 

bütı]esiıı:de müuakalo ya.ptlmasrna dair ~lO . Y . 1!144 tıı l'iJıinde +561l ~ıı.vılı 

l<ıınıın olımıl' kııhnl ct1ilmistlr. 

1 dare Heyeti - Büyük Millet Mooliııi aZ11SlJllll ta hs~ t 
vo b&romıhla-rı bakkındaki 1613 sayılr · kımunun bi
rjnci maddeırini mulfddil 1757 say dr kanll'llıı ek kıınurı 
teklifi 

!aare Heyeti - Biiyük Millet Meclisi 1944 mali yılı 

büt<'esinde değişiklik yapTlması hakkrnda 

İda rP TT e.vct i - 2507 sayılı knııunıı ek kanun -t~kli ri 

Diyarbalm (General Kiazım Sevüktekin ve iki ar- , 
kadaşı) -Subay ve asireri memurların maaşlarma dah 
3661 sayılı kanunun birinci maddesinin dcğiştüilnıe
sine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan 4000 sayılı kanuının ikim•i maddesiitin deği~ti-

2 1 . VI . 1944 t:ıl'ilıindr 4'602 sıı.v·ılı 

kanun olaı·uk kabul cdilmi.~tir. 

ı-ı . YT . 1!!44 to.ı·ihinrlt· -t&91 snyılı 

kantın ularnk k:ıhııl cdilnıi~tiı· . 

~ı . , ... r . ın-ı.ı taı-ihind<' 460!l ~ııyılı 

kaııuıı olhrak kahul edilmiştir. 

ri.lınesi halclmıda' ·• \ ' Jll . l!JH taribinde -tfl3() s:ı.nlı 

TEZKERELER 

:\Iücbir ve zaı'llri ebepler dolayısi~rl 

siline imkan göriilenriyen borçların 

B~ekiilet tezkeresi 

takip V< tnlı· 

terkinine d ni r 

Rele<liyelero levdi olunaıı vazife! in tanzim v takibi 
ir,in Daltiliye VckAletind knrulnııı.ş olan büro kodh1· 

kıııııın uluı;ık kahul P ıl i lrni~ fiı ·. 

'2~ _ Xl . 194:3 lıııiJıin~lt' ı:1fi6 sııyıl r 

ka ı•orlıı hil'leştirill't'!'k kı~ bul ~dil 

miştir . 

sunun tasdila haklonda Bıışvekilh't tczkere<i ı·:ıı('Ünı (' ıııl<·ıli r. 

Britanya 1mpnrototluğu ile Amerika'dan yopılacal> 
ithalat tertip ve tanzim için Harici.ve Vckiilctinıll· 
kurulmuş olan koıni.!lyon emrine rilen iki dalı:ti-
lo kadrosunun tasdikıııa dair Bn., vekiilet rk N'~i Endiml·ıtdeıliı·. 

Devlet eliyle zirai işlct:mel r kurnltnn. ını temin l' t-
ıuek i~in Ziraa t; \'ekdlctine bağlı Zirai Konıbinıılu-

rın inerkez ve taşra. te.ılrlliitı kıuhosnnıuı tnsdikı 
hııklmıdn Bıtşvckal t t zkeı rl ır.ıı ·i:iuıeml li ı ·. 
Haı·ici.n V kfiletinıle k·urnlınu.. ol:ın ('l'iı·ari Vl' 

ınııli nnlaşınıılıır ınüznkor heyeti) kıırlı~ı · ıırıun bıN--

tlikı hnkkııHln Bııı.vckiilcl tczkeı i ı :ıu·iiıoıı•ııclı • ıliı·. 
JJnı-iı•iy~ Vl'kiil tind kurulmuş olan (1'icnri \' ~ mu-
li :ınhıı:ımalar mür.akcr h yeti) kılllrosııııun ıııStlikı 

h:ıkkıuda Bıı ., nkiılct tezk r i J•:ıtl'ıiııwıııl !Uir. 
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3 /:.l~ )lilli konınma davalannı ırörmcklc 'l"nziff.'lendiıikıı 

luısusi ve asliye mahkemelf'rino verilen tabsisattım 

.vapı.lıı.n tedi:vat.ı ttıtkik etmek üzere kuıulnıı hiiro 

Muamelesi 

lın.drosu.nun tasdikı hakkında 'BaJ$V('kiUct tezkcr •} Eıwünı cııclodir. 

;{Ni 1, 90, 1980,2395 YC 2&2 sayılı kanunların aıniri ita 
YO muhasebecilerin mcsuliyeWni tii.yin eden maddele-ri 
lıükümlerinin tefsiıinc dair Başvckıllet tezkoresi l~ıı rüıucudedir. 

:ı; G::ı Askeri I' C Mülki Tckaüt KanunlUlım 42 nci mad·
ıt~siııiıı (B 1·r C) l'ıkrıılaı·ınııı ı,. f,i ı ·i lınklwıdıı Oi-
Ya nı )fııhn sı•hat Riynseti tezkcrcsi ~:ııı·iim·ndcdir. 

:ı; ı--ı ~ose vr Köprüler Kanununun 9 ncu maddesindeki 
( Si!iilı altnıd:ıki ordu ve jıuıdamıa cfrııdıT tabirinin 
l~f~iri hakkıncia Başvekii1ct tl'zkeı-csi Eıı\'liııH'nd~liı·. 

: ı; :--s l~ylfil : tkincitcşı·in 1939 ııylarına ait raporWJ ~ıuıul
ıiuğuna dair Di vanı Mnhasebat Riyııseti tezkere.~i 

ı ::ı ncü fıkra) l~ıtı-liıııcndecliı-. 

:v!ı:ı .ll aa~ 1\ıınıırııınıı ek 416 ı sayılı kanıuıını bazı nıaddt·

h~rini rlcğiştiı-en .J!'Ill ~'lyılı kanunun ı nci ıııııdrte.«iniıı 
tı'fııirinl' <lair Ba.•:ıvckiilct tPr.keresi ~ . Yil . 194.4 tıırilıindc J.!l6 sıL.' ılt 

kaı-nr olarak kıı.hn1 t!rlilnıiştir. 

:l; !l7 ~lüclıir ve zaru ı·i schepler dola.yı:<iylc takip ve i~Jıııili 

ne iıukfm göriUeırıi~'Cil hor.::lıı ı·ın t<'rkinine dair Hao:--
,·,\kfılet tezkoresi : ı _ 1 \ ' . UJ+l. tarilıiuılc l:!ı)i :,a,nlr 

k:ıı~ıı·olıırJl< kııbnl P<tilm iştir. 

:.l/107 

:ı; JO!I 

3/12:-l 

3/ l:.!:l 

3/H~ 

3/ 152 

3/154 

Ualıiliye V ekiileti merkez 1 c;Jcilfıtına 22 . I . 1943 ta
rih ve 2/19346 sayılı kararname ilc ilave olunan kad
ı·oııuıı lağ\•cdildiği lıakkmda Başvekiılct tezker ~i 

Lkti ·al \ek illeti merkez tc~kilfıt kadrosınıa ya.pıl:ı.u 
lııı"ı ilıhelurin tasdikı lıakkıııilıt. ila .. v<•kıi l ı t!'ıkeı·Ni 

Askeri f~za T<anwıunnn 81 n~i maddesine tevfikan 
rf'zıılnJıdınlan :ı.ııkeri şıı.lusbr:ı. ait mahkfımiretlerin 

TPka.üt !Canıınunıuı 53 ncii ve ..ılıkerl Ceza lCa.nu
nunun 30 ncu ınBdde1eriudek:i (salıtckar1ık) ttibirinin 
~üıuııl ün o dahil olup h kaüt nıaıışı tabsis edilip edU· 
ıruyeceğinjn leisirine dair Ba.5Vekalet tezlteresi 

• ~'<keri ve Mülki 'l'ekıriil Kanununun 7 nci marldesi
nin tefsi ri hakkında Dıı.s,·<'kiilet tezkoresi 

Tica!'et Yekilll•ti merkez tc.~lilt.ına eklenen kadro
ılııki d~ği:;<ikliğin tasdikı hakkında BaııvckiHct tcz
keresi 
.\dliye \ckaleti merkez 1c kilô-Lına eklenen kadroda· 
Id değişikliğin tasdilana dair Başvekaôlet tczkcresi 
:\ skcri ve Mülki T<·kaiit Kanununa <~k 32fı5 vı· 4463 
~uyılı lmnınılarııı lı,rsil'i lıakkında Divurıı )fulıı~~clıat 

Riyaseti tezkeresi 
Flaııkuln.r \'e Devlet ıııiic t'Buleı-t memurları aylılt1tı
rmın tevhit ve teadülü bakkmdnJd 3659 sa;ırılı kanu. 

ı ·:qı•iiıııt<ııdctli r. 

ı·;ııciiıııı•ııtbliı•. 

~nı·liııwmlı·diı · . 

1:! . 1\" . 1!1-H t<ıriliimlc 13:~!) sıı,l"llı 

kııı'll r ola rnk kabul e<! ilmiştir. 

ı•:nclinı~ı.d,;ılir. 

Eıwiiıııcwlcdir. 

Eııo·iiııı•wkdir. 



No. 

3/160 
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Hulasası 

--------------------------- -------
mm 5 nci maddesinin H fıkrasının tef~rine dair 
Rnşvekalet tezkoresi 

Muamelesi 

Eııı·iiııı .. ııd<'dır. 
Yedeksubay ve yedek lt..':lkeri memurlar hakkındaki 

1076 sayılı kanunun 25 nci maddesinin 6 ncı fıkra
sının tefsirine d~ir Başvekalet tezlteresi 1~ . \ ' II . l!I.J..J. taı-ilıinde 1424 sa~·ılı 

!;arar olarak kalıni cdilııı i~tir. 

Ticaret VekAloti merkez tc~kilıitınıı eklenen müfet-. -.~~,.., . .:.,,.,.it~~i ·~·-
tiş kadrolarındaki değişikJjği.n tasdilrnıa dair Bo.şve- -it/~.::.:· 
kalet. tozkeresi Jo: ıı('iinw ııd e<'l ir. 

3/166 Mücbir ve zaruı·i sclıcp l cr dolayı:,ıiyle takip ve tahsi
line imkii.n görüleınl'yen bo~ların terkinine dair 
Ba.~ekii.let tezkeresi ı•:rwiirıH·ndl'dir. 

3/1 O Ticaret Vekiıl.ıti merke;, tl'şkilfıtına cklrnl'n kadro-
nun tasdikına dair Bo.şvtık3.let tezkeresi Eıwiiıııı·ıııi<·diı·. 

3/195 Mücbir ve zııruri ebepler dolayı iyle tıı.kip ve tah
siline imkan görülcmc~·cn borçların teı·kinin(' rlıti ı · 

Hıışvcknlt•t tezkere::ıi J ·: ıH•ii'"' ' '" ı ... ıi ı ·. 

4/ 4 '!'rabzon (Sır:ı:.ı Day) - Kamnııu-sal hfıkiıııi Nnlı Neı•

nwdclin Canıdartı 'oğlu 'nuıı tekııüt ınuamclcui hakkııı

dıı Divaru Muhasebat Riyaseti ıuiituliiası ile Di,·aııı 

?tluhascbat Encümeni m:ı.zbatasının 2 nci fıkı11sımn 

yeniden tetkikı hakkında J·: 11ı-ii nH · ndı·d ir. 
4/ 6 Yozgad (Sırn !~:öz) · Clözliikçüliik hakkındaki 39511 

sayılr kanunun ıuuvakkat 2 nci maddesindeki (B ir 
wcarethano açmak) ibaresiolu tcfsirine dair ı·:llciiıııı•ıııkdiı ·. 

4/ 19 · fzmir (Dr. Kiimuran Örs) - Husu.si idarelerden ma
~ alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, tal
tif ve ceza.landırılınnlarına ve bu öğretmenler için le!7-
kil edilecek Sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapr 
sandı~a dair olan 4357 sayılr kanunun 12 nci mad-
desinin tefsiri hakkında E n ·ünıondelli ı·. 

4/ 24 Mar~ (Dr. Keıuali Bayizit) - Devlot D(lnıiryollan ve 
limanları İşletme Umıım :.\Iüdürliiğii memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanunuıı bazı 
maddeleriru değiştiren 3173 sayılr kanunun 3 ncü 
maddesinin tefsiri haklnnda Bııcünıcndcılir. 

.. 
_...,-"'.l "fo \., \ 

--·. ·• - • • • • \ ··~ 1 .... 



Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Elazığ 
E1·zincan 
E1'ZU1'Um 
Giresun 
Gaziant eb 
Gümüşane 
!çel 

- 15&
DABİLİYE ENOUMEN't 

Reis 
P,s. V. 
M. M. 
Ka. 

Tekirdağ 
Çoruh 
Mardin 

: Seyhan 

F evz·i Daldal 
Fahrettin -Tiritoğlu 
Y aJvıJa S ezai Uzay 
H asan Şükrü Adal 
Fatin Güvendi1·en 
ll ilnıi E1·geneli 
Sabit Sağıroğlu 
Şiilwü Sölcmensüer 
N akiye Elgün 
lJr. Abdnrralıman Mrlrk 
N ecmi Osten 
Recai Güreli 
Refik Komltan 

Gemı?, Uybadın 
Atıf Tüzün 
Edib Ergin 
Cavid Oral 

Kars 
Kayseri 
Konya 
Kütahya[*] 
Kütahya 
Malatya 
Maraş 
Siird 
Sivas 
Tokad 
Tmbzon 
Yozgad 
Zonguldak 

Esad Ozoğuz 
Ahmed H ilmi Kalaç 
Şevki Ergun 
Sadri Ertem 
Omer Bed1·ettin U şaklı 
Emrullah Barkan 
Hasih Kaplan 
Saffet Twncay 
Mithat Şükrü Bleda 
Galib Pekel 
Salise Abanozoğlu 
Salinı Korkmaz 
Rifat Vardar 

Encüınen, 51 (34 layiha, 11 teklif, 3 tezkere, 3 takrir) işin (30) nu in~ eLmiş vtı geriye kalan 
(21) iş gelecek !çti.tnaa kıı.lııuştır. 

H u! Asası Muamelesi 

LA.YlHALAR 

1/ 2& Şehir ve kasabalarda malınlle muhtnr ve ihtiyar he· 
yetleri teşkili hakionda 10 . lY . 1944 tarihinLle 454-l sa~,Jı 

1/ 56 
1/92 

J / 122 

Kndastro Knnunu ID.yihası 

Devlet Ş urası Kanunun~ bazı maddelerinin deği.şt i. 
rilmesi ve bu kanuna bazı fıkra ve maddeler eklenmesi 
hakkında 

llıti liif Mahkemesi teşkiline dair 

1/152 Jandarma Erat Kanununun 10 ucu maddesinin de-

lmııuıı olarılk knbııl edilmiştir. 

Enriimeııdcilir. 

• ., • •• 1 

Enti:imendocliı·. 

12 . n· . 1944 tarihinde Afilü 1\fü
tlıı fna F.ııcümcııinc. 

ğiştirilmesi haltinnda 2G . ·ı , 1944 tarihinde 4519 sayılı 
kanun olnt"lJk knb\ıl cdilroiştiı·. 

l/163 Bina ve arazi vergileri tadilat komisyÖnl~ının lcıı · 
beden mahallerde muva?.?.af olarak toşkili hakkında 31 , \ . 1944 tarihinde Muliy Bn-

1/175 Aııtalya, Trabzon ve Malatya elektrik- imtiyazlarının 

kalrlırılınası hııkkında 

cümcninc. 

:ıl . VI . ] 94-! tarihimi 45!!6 sayı h 
knnnn olarak kabul edilmiştir. 
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l/128 İzmir suları Türk Anonim şiı·ketinin sntııı alnıınasuı a 
ve devrine dair ;; . \'1 . ı:ı -u ını-ibinde 4~3 sayılı 

1t 1 7 

l / 1 8 

1/ 1 9 

1/ 211 

- -
Belediyeler Baııkssı hakkındaki 2301 snyılı knuuuuo 
beşinci maddesinin (A) ükrssıruu ılcğiştirilıııCJ>ine v~ 
bu ktlllwuı ınuvakkaı bir madde illlvCJ>ine air 
Pazarcık kaznsınm Maraş v-ilii.yetine bağlunması hak
landa 

Milli KorUlllllli Kanununun bazı maddelerinin deği ş

tirilmesine dair olan 4180 sayılı kanunun 30 neu mad
desinin 1 numaralı fıkrasının değiştirilmesi lıalıkmdıı 

Belediye Yapı ve Yollar Kanununun bazı maddelerı
nin ve Ebniye Kanununun 43 neii ve Belediye Kn -
nununun 114 ncü maddel<'rinin dl'ğiştirilmc. i hak
kında 

1/ 230 Belediye Ktlllununun l:i2 nci ınaddC"linin ( D) fıkrn-

kaııun olıırıık kabul edilmiştir. 

Eııeiiuıcıırl cdir. 

il . ll ı . lll-1-.1. tarihinde 4529 snyılı 

knnmı olarak kabul l'dilnıiştir. 

1!) . ı . Hl-H taı·ihinde Muvııkknt F:n
t·li ıneııe. 

12 . \ ' [ . lDH tarihinde 4585 sayılı 

kıı n ıın olıll'lı.k knbul odilrniştir. 

sınm değiştirilmesi hakkında :11 . \' . l!.IH tıırihindo 4Cı7il sıı.y rlı 

kıııınıı olııı·nk kıtbul ıdilmiştir. 

l / 237 Arazi Vergisi Kanununun ikinci madde ine bir fıkra 
il.ivesino dair 13 . V . 1!1-14 tarih i ııd(' Zirn nt P.o ·ü

ıııcııinl' . 

1/24~ 'l'escil edilmeyen birlcşmelet·le bwılarda.n doğan Ç(1· 

ouklarm tesciline ve gizli kalıru}l nüfus vaknlnrrnın 
cezasız olaı-ak kaydınıı dair 2!l. \"f . 1!!-l-l tnr iltindc' .\dl iye l!:u r·ii

ııırninc . 

lj25ri D preme karşı alınacak tedbil'ier hakkında 

1/256 Askerlik Kanununun bıı.zt maddelerinin deği.ştiı·il

mesi haklnnda 

J/25' 

l/ 263 

Devlete aiı ba.zı liman ve iskeleleı·in Dev](;L Demiı·

yoliarı ve Limanları lşletme Umum Müdürlüğüne 
devri ve me.zldh· Umn.m l\1üdürliikçe işletilmesi hak
kında 

Dahiliye VekAl.eti merkez Leşkilatı \'o va:illeleri hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin dcğişlirilıuesiııc 

ve bu kı111una bnzı maddeler eklenmesinl' dair 

lj274 Ordu ve jıı.ndarmaya meruıup ılibitleri' eiradw vc
sair binek baldo olanlarm kendi malı bineklcriniıı 

ve orduya alınan ahali nnkliye v081talarmııı iiden
mesine dair olan 1471 sayılı kaıııın ttıı -l ıı uii ıııadde

sinin ucğiştirilme i baklanda 

·' 

~6 . l \ ' . l!l+-i tıu · ihiııd e .\ruvıı kkat 

Bncömcne. 

ı:: . Vll . 19·!-.l tarilı i ıtılr ~[ i lü )fii
d:ıfan Encümenine. 

l~ıwllııwudedir. 
, . . . . ı 

1:! _ \ 11 . l!J.j,l_ taı·ilıiudc -1-til ı-.. bayılı 

kıııı uıı cılımık kııunl ıodilıniştiı· . 

-t . I.X . 191-l tarih..inde 4ti57 sayılı 

kanun olarak kabul edilınİftir. 



No. 

1/ 276 

1/293 

1,/296 

1/299 

l / 302 

- 16'1-
Rulisn.sı 

r'cvıkalidc vaziyat dolayısiyle amzi ve rgisine bir misli 
zanı yapılruu.sı hakkında 

Kazanç Yl•rgisi Kanwıunun 3 ncü maddesinin 14 ncii 
fıkrasının değiş1irilmesi nc ve bina· vergisi kanunıma 
bir muvakkal madde eklennıt>.sine dııir 

Y~ııideıı on altı kaza teşkiüne dair 

Belediye Kanununun 127 nci maddesine ek kanun 
layihası 

Devlet menıuı·ları aylıkları111 n tevlıit ve tcadülü luı.k· 
kmrlaki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvel
Ierin Dahiliye Vckiileti kısmında değişiklik yapılma
sına dair olan 4446 sayı Ir kanuna hağlı 2 sayılr cet· 
n lrl c> rf'ğişiklik ya pılması hnkkmda 

Muamelesl 

~Eııeüınoııdcdir . 

7 . \'flT . 194-ı tarihine!~ Maliye En
~timcninc. 

2 . V ll 1 . 19.ı4 tarihinde .ı6.ı2 sayılı 
kıınuıı olarak kabul l'dilmi~ir. 

J:1 . VII . l!JH tarihinde 4617 sayılı 
kanun olarak kııbıtl cdilmi.,tir. 

2 . \"lll . 1944 tariJıindP 4638 Sa~•ılı 

kanun olarak kahul edilmiştir. 
1/303 
1/ 307 
l l~ ın 

Fcvkıı.lfıde hallerde ın.illi sağlıi{ı koruma hakkında ~}ncümendcdir. 

Sıtnıa lllücadele Kanunu layiliası J·: nciinwndl'rlir. 
Tla'l'adnn inditme ve denizden r.ıkarmalıırıt karşı mü- \ı'"; .. 
cadele hakkmda 7 . \'lll . 1944 tarihinde 4654 sayılr 

1/ 320 

1/3'.:!7 

lj331 
1/34.2 
1/343 

1/3~2 

Jandarma El'lı.t Kanununun 3ncü ve 20 nci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
ilavesine dair 

J<:skişehir Elekitrik Türk .Anonim Şirketi imtiyazının 
kaldmlmasına dair 
Mahalli İdareler fmar Bankası hakkında 

Basm Birliği Kanununa ek kanun liyihası 
Bazı belediye vergi ve resimlerine zıı.m yıtpılabilece

ğine dair 
"Milli Müdnfna Mükellefiyeti Kanununun ı 1 ve 19 ncu 
maddell'ıinin değiştirilmesine dıtir 

TEKL1FLER 

~/13 Konya (Dr. Osmıı.n Şevki Uludağ) - Çocukların gö· 
rebileceklcri sinema ve tiyatro piyeslerinin talıdidi 

hak.kmda 
2; I Gümü.şnne (Recai Güreli) · Köy Kanununun bazı 

maddelerinin de~irilmesine ve bu kanuııa hir road· 
de ilAvesine dair 

2/ 2ti Tekirdağ (Rahmi Apak ve iki arkadaşı) • « İnönü 
AriiiJ\ganı :. başlıklı kanun teklifi 

'!./ '.:! lfardin( Edip Ergin) • Belediye kanwııınuu27 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 

pt---

kanun ninrak kabul edilmiştir. 
. . 

~ - -.. -. . 

2 . V III . 1944 tarihinde Milli Müda
f aa J<~nclimenine . 

Euciimendedir. 
r:nclimendedil'. 

Bncümendedir. 

BnciimendeJir. 

Bueül)'ıPndedir. 

Bucümendcdir. 

l~ııciimendedir. 

.. . 
. ,.. 

26 . I . 1944 tarihinde 4520 se.yılı 

kanun olarak kabul ed~. 
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2/29 Konya (Şevki Ergun) - Belediyeler ve bunlara bağlı 
müesseseler ve bel diyeler Bankası memurları •reka
üt sundığı teşkiline dair olan kaııı:rnım ınuvııkkııt ikin
ci maddt>.sindeki müddl.'tin iki ay daha uzntılmruıı hak· 
k:ında l!l . \ ' I . 19·H tnl'ihi nd +594 Rll~,lı 

2/ 3G 

2/ 36 
2/ 37 

2/ 41 

lstnnbul (Ziya Karanuusa.l) - l\llilli Korunımı Kıımı
iıunuıı bıızx maddelerinin değiştirilmeRine dair olan 
·HBO sayılı kanunun 30 n<>u ınaddeısinin 1 nci fıkı-:ı · 

sı ııın değiştirilmesi hakkında 

Yozgad (Su·rı !çöz) - Bekilrlrk Vergisi hakkında 
Kıı·klareli (Dr. l<'uad Umay) - Çocuk ve1·gisi ilıdn 

sı hakkında 

~ivas (Abdürra.lıman Naci Deıniı'ağ) - Belediye [s. 
tinıli'ık kanununun 9 ncu maddP-sinin dcğiştir·ilmi.'Rin e 

dair 

kıı nnıı 11lnı·ıık kabul I.'Ji lnıiı:;tir. 

~:! . lll . 1!>44 ta.rihindı' ~ulıihi tam
I'ından g~ı · i alııunı~tıı· . 

J·lnciimı-nded.ir. 

·ı~ ııcünwndcdi r. 

:2 . \ ' Lll . 1!l44 tarih inde 4():{;~ Rayılı 

kıınun olııı·:~k lmlnıl edilmiştir. 

2/ 4 lzmir (llalid Onaran) - Belediyeler ve bunlarıı bağlı 
müesseseler ve Belediyeler Bankası memurlan teka· 
üt eandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı kanunun ~ 
nci muvakkat maddesinin değiştiı-ilmesi hakimıda ı-:nı·iiııwıl(lt>diı ·. 

2/ 49 . Mardin (Edip Ergin ve Er.zincan Şükl'ü Sökmen-
süer) - Memurlar hakkında Eneümendedir. 

TEZKERELER 

3/ 63 Güını·ük Ta.rife Kanununu dcğ~'tiren 31 nıayı.~ 1933 , ., 
tarihli kanuna eklen('n 2256 sayılı kanunun biı·iııci 

maddesinin tefsiri hakkıncin Bnşvckllict tezkeresi 10 . I . l!l·H taribinde Hükilnıct ta
ı·a fıntlan geri alınmıştır. 

3/ 84 Şose ve Köprüler Kanuııunun 9 ncu maddesindeki 
(Silii.h altındaki ordu ve jandarma cfradı) tillıiı·iniu 

3/157 
.._ 

t !Riri hakkında Başvekilet tezkeresi 30 . Xl . 19J3 tarihinde Bütçe Encü
menine. 

l!aarif teşkilatma dair 789 sayılr kanunun 13 ncü 
maddesinin tefsiri hakkmda Başvekalet tezkeresi Encümcndedir . 

T.AKRİRLER 

4/2 lıizc (Fund Sirnııın) - Arzuhal Encüınehinin 15 . I~ , 
1940 tarihli Ha.fta.lık Karaı- cetvelindeki 1169 ayılı 
kararm Umtııni IIeyette müzakeresine dair i ·!ııc ü ııı <>ndel1i r. 

4tl9 lzmir (Dr. Kimran Örs) - Ilususi idarelerden ınıııı.ş 
alan ilkokul öğretmenleriırin kadrolarına terii, taltil 
ve ceıalandınlmalanna ve bu öğretmenler için teşkil 
edilecek sağlık ve içtimai yardmı sandığı il ynp1 

'\. 

ısandrğma dair olan 4357 sayılı kanunım 12 nci mad· 
deliDin tefaiıi hakkında ::!f) • lll . l!lH tıı.ı-ihindc Bütçe Encü-

m enine. 
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4/21 Bingöl (Feridun Fikri Düdünsel ve Koeaeli Salll.h 
Yargı) - Tapu Kanununun 6 neı maddesinin tersiri
ne dair . V . 19·H· tarihinde :!42 S&;vılı tefllir 

cılnrıık kubul edilmiştir. 

Amasya 
Ankara 
Ralıleesir 
Bitlis 
Bolu 
Bıu·dnr 
nı·un.rbakıı· 
Grızianteb 
Kngtmnonıı 

Dtv ANI MUHASEBAT ENO"VMENt 

Reis 
.lf. M. 
K n .. 

Niğde 
Çanakkale 
Knstmm.nu 

Ali Kemal Y(ljito.iflıt 
rf11lil Nnri .V1h r:ın.'/1u 
l-T nlflsi T\ iiçiilrler 
.H·uhtnr Ertan 
r c nıil Ozço.iflar 
1bm1M·m. Necm·i Dı?men 
()8mrııı Ocn7,· 
rJm er Asım A lr.~O!J 
Ziya Oı·bn11 

Paik Soylu 
T? ıtsııhi Bıtlf11JJırlı 
N~tt·i 'l'nmaç 

Kocaeli Rrdnd Pek 
Malat11a Dr. Ca,fe1· Ozelçi 
Malatya Mihri Pe~·ta.ç 
Malatya Tevfik T eme'lli 
M ani1~a t.~nın.ı"l E rtfm 
Mıığta rmıırıl Karmnıtffla 

.... 

Nı',ljrle :lm·am (/.alnnti Bodı·ıtmln 
Sı'vas A birlin Yurdalml 

-1 

Encümen, 30 (19 Jayih:ı, 11 tez:kere) i~in (6) sını intaç etmiş ve geriye kalan (24) i şi geler.t>k 
İçtimaa bımkmı.')tır. 

1/12 

1/13 

1/14 

1/21 

1/29 

1/49 

1j6G 
1/100 

J.ı! YlHALAR 

Ankara RclP<1i:ve.~i tmar 1\füdü!'lüğiiniin 1940 mall 
~·ılı kııti hroıahı hakkında T<:ıwiimeııdt'dir. 

Devlet Limanlan lşletme tTmum 1\rürliirlüğüııün 

1940 mali yılı kati heıuıhı hakkında Encümcnrledir. 

TTıırlnt vt> ~nhiller Sıhhııt Unıum Miirliirlüğü 1941 
mali yılı kati lırsahı hakkında Eııeiiınendl"fliı·. 

Posta, 'T'rlı!raf ve Telefon Umum :!lfüdiirliiğünün 

19~0 mııll yılı kati hesabı hakkında gııciimt•ıulpıliı·. 

Devlet TTııvayolları Umıım Müdürlüğü 1941 mali 
yılı kati hesabr hakkmda Bn ·iiııı '11<l('dir. 

01'ınan Umuın Müdürlüğü 1941. nıali yılı kati hesabı 
hakkında f:ıwümrmledir. 

Vakıflar Unıuıu 1\fiidürlüğü 1!Hl ını:ı.li yılı kıııti lu·-
sal.ıt lınkkında l~ncüınendedir. 

19~1 mali yılı Ra:dne ltebabı kalısi hRkkıııdn l~nriitıtHıHlı.<liı•. 

tnlıisarlar Umuın Müdtirlüğii 1940 moli· yılı kıııi 

hesabı ba.kkrnda Encünıeııdooir. 
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1/134 Orman Umunı 'Müdiirlüğü 1940 mıali yılı kati he-
. sabı hakkında Enc iiııı c nrl efliı·. 

lfl46 D~vlet'Limanları !şletme Urouru .Müctiil'lliğiioün 1941 
mali yıh hesabı ·katisi hakkında ~;r~<·ümendcdi r . 

1/199 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umunı Müdürlii~ü 1942 
mali yılı hesabı katisi hakkında f•;nr \iın!'IIOCdi ı · . 

lj213 İnhisarlar Umum Müdiirlüğii 1941 nıali yılı hesıılıı 

1/ 228 

l / 277 

1/ 280 
. 1/~22 

1/ 329 

1/ !'!39 

3/67 

3/ 85 

3/86 

katisi ha~da ı·; nciiın rntlcdi r. 
ı -:.-: 

Devlet ~vayolları Umum Müdürlüğü 1942 ınnli 

yılı ·hesabı. katisi hakkında 
ı 942 mali yılı hesabı kati kanrum layiba.<ıı 

1940 mali yılı lıesabı . katisi hakkında 
· Oıman Umum Müqürlüğü 1942 mali yılı he~nbı 

katisi hakkında 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Uıııunı 
Müdül'lüğü 1942 mali yılı kati hesabı hakkında 
Devl(>f Demiryolları ve r~inııınları İşletme Uıııunı 
:Miidüı·lüğü 1!l41 mali yılı hesabı katisi ruıkkınr1n 

TEZKERELEH 

Ba.şvekalet dairesiyle Devlet :Matbaası ve .Arşiv da
iresinin 1939 mlai yılı demirbaş icmal cetvellerinin 
gönderildiği hakkında B~ekAlet tezkeresi 
1940 yılı Milli Korunma bilançosunun göııderildiği 

hakkrnda Başvektılet tezkeNıSi 

Birincikanun 1939 : Şubat 1940 aylarana ait rapo
run sunulduğmıa dair Divam Muhascbn.t Riyaseti 
tczkeresi (5 nci fıkra) 

ı ·: ıı cümendcJiı·. 

·Enı·iimundedi r. 

}~IH:ÜnJ(>IIJedi r. 

ı~:ılf'ilnu ·ttdl'ı liı· . 

l·:ıı ~iiıtll 'ııd ('<ii l'. 

3 1 . Y . l!lH t.ııl'ihindc -! ~ol9 ~u~n lı 

kıııııın o l nı·ııl' kııhnl t·d ilıııi~tir . 

rı . \Tf . t!l-14 tarihinde I.J.I ~• ~n .vıl ı 

l;:ıı · ar olııı·ak kııhul edilmişt i r . 

::li/88 E~I(U : İkincite\{rin 1939 aylaı'lllıı ai t raponu;ı ~u-
nulduğl}na dair Divanı Mulıasebut Riynseti tczkcrcsi 
(3 ncü fıkra) J,j . Xf . 194<1 ııırihiııclr Mal iy,• En · 

c· iiınt'ııine . 

3/ 96 dıa Yekiileti 1940 mali yılı nyııiyat kati hr~ıılıı-

run gönderilliği hakkında Ba.şvek!Uet teıkeresi B ncümendedi r. 
3/117 Gümrük ve lnhisarlar Vekiüileti 1943 mali yılı oy

niyat hesabı kati cetvelinin gönderildiği lıııkkındn 

Ba.şvek8.let tezkaresi Encüm U<lcJiı·. 

3/13~ Mülga Kibrit ve Çakmak İnhisarlar İdaresinin ilga-

!l/176 

smdan evvelki zamana ve tasfiye devresine ait he· 
srıplıı.rm ınuıuldu~ınıı. nair Başvekruet tczkercsi :3ı . 1\' . HlH tarihinde 4538 sayılı 

loınıııı n l ıırıı lı kıılıul rr1ilmiı;<iir. 

Yalova Kaplıcaları !şletme !dıı.resinin 1!l41 mali yı 
lına ait bilA.nçonun sunulduğuna daiı· Divnıu 1\fulıu 

ebat Riyaseti tezkenısi l6 . \' 1 . 194-1 Uı ı·ilıiıı,]c -!-5!13 sayıl ı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 
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3/178 Milli Piy:ıngo 1dıırcsiltin 1943 mali yı lı hiluıı~osıınıın 
g-öntlcı·ildiğinc dair Ba~vckal ct tezkerosi Bıı lııısustııki nıa~lmtıı 9 . \"1 . 19H 

t:ırilıind c okunmuştur. 

3/l 5 J !l40 ınııli yı lı h~.>~~ bı katisine ait mu tabııkaL beyan
nanıo.~inin suııulıluğııua dııiı· ni~-unı i\fnhııscbııt Hi-
~·ııs ti ·lezkeresi · ' · Eııc·üıı ı l•ııdcıliı·. 

:) ; :WO Nııfın \'Pkfıl!'li l !l.fl ıııali ,vılı ıı.v ııiyut kati hl'~alı .ının 

. inuısya 
Çanakkale 
Erzurum 
Eskişehir 
finzirıntcb 
Uoziaııteb 
Kocaeli 
.lfalatya 
Mrıla.tya 

Eııı·ii ıııı•ııılı•ıl ir. 

GttMRttK VE İNHİSARLAR ENCttME.Nt 

R'eis 
M. M. 
!ta. 

Nafiz Aktın 
. li t.[ Kanıçı l 

Mardi•tı 
TUz e 
Seyhan 

J1fiinir Iliiım• ı• (Jijfr • 
t.~lumal Ozdamar 
Dr. Mehmed Ali A-,ijalray 
( ' rmilı'iairf 1Jrtrla8 
. t li Dikmen 
ll filrf. 8ağıro,?jln 
Osman '[an er 

m. Seyfi Di~.zgören 
Kemalettin Kamu 
8 ern sa t şe en 

01·du !Tamdi Yr.ıl1ıuın 
, anısun Sa b i lu ı Erlwt!J 
8am~ıın Nnil Ozi,lf?l'n 

. Tekirdağ l:lkrcın Pı•kd 
Tekird.aif Nazmi Tmk 
Trabzon TJnni., B:ttibolfltt 
U1'{a . ll111ı rt Kufs i Tcı:e r 
Yozgarl ('ddl Arat 

Enciimen, 10 (!l lilyiba, 1 teklif) işin (9) nuinta.ç etmiş ve geriye kalan (1) işi gelec~>k !çtima!\ 
bırakmtştrr. 

LAY1HA 

1/ 167 ll a.vruıılaı· \l'r~isi kannnuıııııı 33 ıırii mndıl <;İU\' biı· 

l'ıknı l•kknınt>·inc dair J ' . I . 1944 tııl'ilıiııdt• 'l'irar~t Eııcü

ıııcninc. 

YHlıııııcı ııwıııll'i<ellcrlc nıunık.kat mahiy ttc Tiearet 
,\ıılaşmalııı·ı n• )[ıxliis Yiv~ııdill·r akdiııc nı lıuıılıı

l'llı ~nıııııliiue giren maddelerin :tinıriik ı·,•siııı l •riıı<lc 

tlıoib~iklildcı· .nıpılıııasma V<: aııluşnınyıı ytlııaşnu.van 

n,. ,· Jeıl~:ı· ınü nıı·c<lat ına knt':;'l tı,dhi rlcr nlınıua~ııın 

s:ıliılıi.l·ct wrilıııı ·ine rlair 

1,1 :?1:! ı:iiıııı•ük _\lulıııraw ve ııııııınıl'l<· .smıfı nıı'ınurlan t ş

kiliılı lı:ıkkıll();ıl;i k:ıııtııııla ılı·i(işildik yııpılııııı~ıııa 

ıla il' 

;j o \' [ • w.ı.ı lul'ihiııu•·l J[ı 2 • sn y ılı 

knnnıı ulnııık kııhul ı•ıliııni~tiı·. 

:! . ·\ ' 1 ll . HIH tarihinde Mi32 sayılı 
k01nuu olıırıık kabul edilmiştiı-. 
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lj223 Kibrit ve Çakmak İnhisart İşletme imtiyaz-mm kal
dırılınasma ve bu inhisarm işletilmesi için muvnkkut 
bir idare kurulmıısma dair olan 4426 sayılı knm\ııa 
ek kanun lAyiliası ;ı . V . l!lH l:ıı·ihinde 4556 sayılı 

kaııuıı olarak lqıhul cdilııı i ~tir. 

1/224 Türk kodcksine uygun olmayruı eczayi tıbbiyc ve 
kimyeviyenin ithalleri hakkında 

1/259 Gümrük Tıı.rife kanununa bağ)ı giı·iş umumi tm·Hc
sinin 695 nci maddesinin (C) ve (D) fıkralarmın 

2-! . 1 V . 194-4 tarihinlle 4540 sayı lı 
kanuu olarak kabul edil ıni~tiı·. 

değiştirilmesine dair 3 . VIT . ın-ı-~ taı ·ihinde 4605 sa~· ılı 

kııııuıı olaı·ak kııbttl ı:• 'ilıniı;;tiı· . 

1/.!66 Ordu merumplariylc Emniyet Umıun ~lüdürlüğü ve 
Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfı kadrolannda 
~alışanlarıı .birer er tayını verilmesi haklandaki 4367 
~ayılı kanunun birinci maddc~inin değiştirilmesine 
dair 4 . Yll . l!lH tariltiııd~ Milli Müda

faa l~ıı ·iiıııt'nint•. 

1/2 5 Devlet memurları aylıklarıruıı tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılr kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde 
dt'ğişrklik yapılın:ısma Ye Günu-ük ve İnhisnrlar V{)
kaleti teşkilat ve vazHeleri hakkındıık:i 2825 sayılı 
kantma bir madde cklcnmcsine dair 10 . V I 1 1!14-1 tıırilıiııd~ 4607 sayılı 

k ıı ıııııı .ılanık kabul eılilınil) tir. 

1/353 Tütün ve müskirattan almacak ruüdııflk't vergi~j hak-
kmdaki 2460 sayılı kanonun tadiline dair Enc- iimcııdodir. 

- - ·- -·~ 

2/19 Kütahya (Dr. Ali g;;ı . 

man) - İ sp i.,.. 
dal<; 

TEKLİF 

·r ve Saliihat tiu Kul· 
~r inhisarı hakkın

maddesinin değiş-
4 . IX . 1944 tarihinde 4658 sayılı 

kıınıııı olarak kabul elliinı iı;;tir. 
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Beis 
M. M. 
'Kd. 

Konya [*] 
:rokad 

Ali JJfuzaffer Göker 
Nazım Poroy 

: Ağrı Rı/kı Refilc Pasin 

Ankara .· 
Antalya 
Bolu 
Çoruh 
Diyarbakır 
E1Azığ 
Eı·surum 
Gümüşane 
Gümüşane 

Falih Rıfkı Atay 
lJI'. Cemal Tunca 
llnsain Cemil Çtımıbel 
Asım Us 

Istanbul Gl. Refet BeZe 

Dr. lbrah·irıı Tali Ongö1·en 
Fazıl A.Jım-ed Aykag 
Gl. Pertev Demirhan 
Cabiı· Selek 
Edib Servet Tör 

Istanbul Ahmed Şülwü Esmer 
lzm,ir Halil Menteşe 
Kocaeli lbrahim Süreyya Yiğit 
Manisa Hikmet Bayuı· 
Samsun Cemı'l Bilsel 
Seyhan Gl. Naci Eldeniz 
Sivas Necmettin S adak 

Encümeıne he.vale edilen (iS) layl.hadan (iS) ı in~ ~di~ Ve 'geriye kalah (:2) la.yiha gelecek 
lçti.ma.a. biralalrnı.ııtır. 

No. Hul~sası 

LAYİRALAR 

1/149 Ankara Belediyesi tarafından İsviçre'den satın alı
nacak otobüslere müteallik mektupla mukavelenin 
akdi i~in tesbit olunan müddetin 31 . XII . 1944 ta
rihine kadar uzatılınası hakkında 

Mnaıııelesl 

12 , VI . 194-! tarihind 45 6 sııyı1t 
1/154 'l'iirkiye ile İsviçre :ırmcnda Ticari mübadelelerin ve kanun olııı'ı!k kahul ('(]ilmiştir. 

tcdiyelerin tnnziııtiı;ll Jair imza olunan Anlaşma ile 

1/178 

1/194 

1/200 
V218 

merbutu protokol ve nt<'k~UJJ!ıtrın tıısdikına dair 12 . YI . 19-!4 tarihinde 4588 sayılı 

Yabancı nı ı • ılckcth•rlc ır.tıl'ukka t mahiyt>tte ticaret 
A.nlaşınıılnrı ve Modiis Viveııdiler akdine ve bunlarm 
şiirnuHine giren maddelerin gümrük resimlerinde de· 
ğişiklikler yapılmasına ve .Anlaşmaya ynnaşnuyan 

Devletler muvnredatma karşr tedbirler alrnınasına 

salalıiyet verilmesine dair 

Türkiye ile Ronı::ı.nrn atnsmdn im:r.al:ınnn 1asfiyc pro
tokolunun tasdilona dair 

Koıısolosluk Kanunu Htyiho.sı 

Tii rldye - Almanya arasmda mrV<'Ut 'l'icııret ve Te
diye .Anlaşmnsııun ı A listesindeki kontenjana mun· 
zam kontııtıjruı kabulü hususunda t~nti olunan· rnek· 

kııııun olnı·ak luıhul edilıniştiı·. 

5 . VI , 1944 tarirunde 4582 sayılı 

kanun olnrak kabul edilmiştir. 

10 . vn . 1944. tarihinde 4615 sayılı 
kan.ıın olartık kabul edilmi~tir. 
Encümeııdetlir. 
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tııplıırm taııdikı hakionda 

lf.!34 Bazı İsviçre mamul malluruıııı ınua.yyen bazı Tiük 
mııllariylo miibudel ·ini tanzim mııksndiyle imza ·di-

i<Iunmclcsl 

14 . YI . 1!1+4 tarihinde 4592 sa:vılı 

kanun olaı-nk kııbııl cılilmi~tiı·. 

len prot.okolün tıısdikıııa dair l{l . r ll . ı !J-!4 tarihinde 4610 sayılı 

kııııuıı olaı-ak !<abul t'flilıııi~tir. 

1/235 Romanya 'lan 70 vııgon ve 3270 varil al m ması ve bu
dcllcrinin losıucn muayyeu mallaı-., kışmen ıle Lcy 
olı.ı.rak ödcnmc&'İ hususunda yapılan Aıılll.\imanm tas-
dikma dajr JO. YI 1 . l!l44 tm11ıimh· 4611 sayılı 

1/241 

1/247 

Türkiye ile Alnıanya arasmda ticari l)lÜbadelclcre ve 
te<liyeleriıı tanzimine ınuleda.ir A.nla.,nıaya bağlı 

ikinci listeye 14 milyon liralık munzam bir konteujtln 
iHivesiııo incir ve üzünı koııtcnjıınlaroıda münakalu 
yapılmasına dair tcati olunıııı mcktupln['ın ın~diln 

hakkında 

Türkiye ile Macaristan arasmda mevcut ticari mii
badclclcr(' \ 'C tcdiyel('ı·in tanzimine ınütcdniı· Anlaş

ınıılaı·lu nwrbutlaromı 31 mayıs 1!>44 tnı· ilıiııo kııdar 

uzııtılnıası hakkmla 

1/ 254 Tiiı•kiye il<' Alınanya nnısındıt tiı·ari ınUhııd,• l,•rı· ll 

tcdiyı • lcl'in tanzimine ıniiteduir nıılnşmn esasları dalı :. 

linıle Almanlıır tıwıüındnn 5 tnııf' tun·ıırc vrrilm<•si 
ve ıııukııbiliııdu ınnıın·cn Türk ıııallııııııııı ilırııcı i~in 

Alman Scfart.'ti~-Jc tcııti olnnnu m ekı ııplıırııı ım.ılikıııa 

kıııııııı (}la ı-ak kıılıııl l'dilmi~tir. 

lO . Y IT . 194+ tarihinde 461+ sayılı 
knıııııı olaı·ak kııhul ('(!ilmiştir. 

!tl . \'ll . 1!!44 l;ırilıiııdt> 46U sa.v1lı 

lwııuıı olaı·ak k:ılıı.ıl ı•ıl i lnıi~tiı·. 

dııir lO . \'ll . 1!1·1-1 t:ırilıiııılı· -ltil !t sıı.• · ılı 

k:ııııııı nlnmk kııhııl t'ılilıııil)tiı·. 

1/ 267 Tüı·kiye ilo Homruıya aı·ıısımlıı 'l' ic·ııri ıııiihııılı·h·kı ·ı • n• 
Tediy !erin tnnzimino müt('dıtir ,\nlıışnınlaı·lıı ııwrhıı1 -

laımm iki ay tcmdidi lınkkıııcln t('nti olıııınıı nwldııp-

l / 27 

l/295 

1;309 

laıın tnsdikmn dair 10 • \'ll . 1!14~ tııı ·i hiııılt• .Jiilfi xıı .nlı 

D vlct memurları aylıklat·ııım tt'vlıit ve tr;ıdilliiıı d:ıiı 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı ( J) ııyılı <' •h·cliıı 1 la
riciye. V.eltAletine ait kısnıııım v Tiııri~iy<" V<'kıil Li 
Teşkilll.t Kanununa bağlı (2) s.'l.yıh cct,•l'lin dcği~tiı·il• 

k:ııııııı ol:ımk k:ılıııl ı•dilııti::<tiı·. 

mesine drur 11 . fX . 1 !IH t.nrih inde .JGW'i ve .J66(; 
~ıırılı kıııııııı oiHrak kobııl t'<lilmiştir. 

'!'ürkiye - Finlii.ndiya Tionret ve Tedi~·c Anlaşrnal:ıı·ı · 
nın t.cmdidi hakkında 4 . IX . 1!144 tnrilılndı· 4ti60 sııyılı 

kıııııııı olııı ·:ık knhnl cılilnıi~tiı •. 

Türkiye ilc M'~ca;istan arıısıııdıı inıv.a ('dilcıı i itaret 
ve Tediyc Anlaşmalariyle merbutlannın tıısdikT hak
kıDda 

_, --
4 . L · . 1944, tar i hinıle 4661 sayılı 

kaııuıı ulnrnk knbul l!tlilıııi~iı-. 



Mo. 

ı;aıo 

- · ıı.s-

Türkiyc ile ltomauya ara&nda mevcut 'I'icaı·eL ve 
•rediye Aıılıışmalariyle merbutlormın teıııdidi hak
lunda tcati olunan mektuplarm tasdikma dair 

Muamelesi 

4 . JX . t9H tat'ihind<ı 466:! 
· kııııuıi olarak knlııi! edilmiştir. 

sayılı 

1/ 311 

1; 340 

'l'iirkiye ile Uomnnya arıısında imza ohtnau 'l'icarel 
ve rediye Anlıışmasiylc nıcrhutlarıınn tasdik"l bak· 
kın da 

Türkiye - .t\,ıı;erika Ticaret i\luuhed~sinc lııığlı lıir mı
maralı listede 695 D ve C pozisyonlarına giren ınıld · 

dclcr(' ıuüteallik güııııiik resimleri hakkında teati 

-ı . ı X . 1044 tarihi nu~ 4663 
kılnun olıınık kabul cdÜnıişiir. 

su,nlı 

oluuan mektuplarrıı ta~dikınıı dair I·: ıı tüınl'ndedir. 

İKTİaAT ENOtlttm:Nİ ) · 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Balıkesir 
Elazığ 
EslcişeMr 
Gaziant eb 
Gaziariteb 
HatOIJI 
TçeZ 
!çel 
Istanbul 

.Reis 
M. M. 
Ka. 

JJerç 'l'ürker 

Trab~on 
Çankırı 
!çel 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Mtwmımer Eriş 
.lfi//(/7 KaJJ«aoğln 
Zi.!JII y öı·ük 
Jfuzoffeı · Akpın<ıı· 
ll nsan Kişioğlu 
11min Sazak 
Hchil' Kaleli 
8 efik Dzdemi1· 
. Ib d iif.qam: Tii,rkınen 
l1t• ·lta11 ()r•nıal .Beriker 
1 h. Jfııhtar ·Berker 
. llunerl Hamdi Denii-men 

ila-if Karadeniz 
Atıf Inan 
.~efi k TuiJa1J 

Istanbul 
Istanbul 
I zmir 
Kırşehir 
Konya 
Jronya 
Niğde 
Qrdu 
ilize 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 
Zonguldak 

tialib Bahtiyaı· Göker 
Ferit , Hamal 
Bcıırıl Arıman 
Purırl Çobanoğlu 
Ahmed H a.nıdi Di km r 11 

[{ Qzım. O kay 
D1·. Rç,sim Ferirl TaZay 
$cvket -41-kyazı 
Hascvn Cqvid BelfiZ 
Temel Göksel 

·H#seyin Sam~ Coşar 
H asan Ka1·aoacak 
Şeref Tansan 

IF.n.cümen, 20 (18 d&yiha, 1 teklif, ı ta.krir) işin (17) ni inta.ç etmiş ve geriye ka.la.n (3) ifıi 
geltcek İçtiınaa. bıra.lal~n-. 

l'/05 Oiinıriik kaııunn layiliası 

l/ 96 Oünırük Tıırifıı kanunu 18yilıll8t 

LA.vt'rıA.LA.R 

1 i . l\ ' . 1044 tııl'iliinde Moüyo l!ıı· 
~iinwııiıw. 

lo)nPiimen~t-dir. 
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No. Hulasası Muamelesi 

1/98 Gürnı-ük 'l'aril'e kanununa bağlı ithalat umumi tari-
fesinin 370 nci numara mm değiştirilmesine dair 2:1 . J\" . HI-W t.ıı.rihimlP ]\[aliye F.n

ciirıı<'nin. 

1/101 

1/102 

1/103 

1/104 

1/114 

Şark halıları ''e kilimleriyle cmMlinin ( erbest ına
lııı.l) r jimine tabi .tutulması hakionda 
Türlciye ile Alınanya ru:asroda münalcit 25 . Vlii . 
1940 tarihli hususi Anlaşmaya bağlı (A) ve (B) 
H~ıolcrindo değişiklik yapılması hakkında 

Tüı·kiye ilı: Almanya nrasınua 18 nisan 1943 tari
lıinde imzn edil<'n ticari mAbndclolerin ve tediyelcrin 
tanzimine dııir Anloşnın ile bu .Anlaşmalara bağlı 

protokol ve mektuplarm tasdiki hakkında 

Tüı·kiye • İsviçre ticaı-et Anl~asının uzatılınası 
hakkında 

. 1 ı =~~ 
Ankara Bel-ı· liyesı tarafından İsviçreden mubayaa 
olunacak otobüslere müteallik mektubun beşincİ JIU· 

maraı;mda dcrpiş olunan müddctin temdidi hakkında 

Alnına u sanayii tarafından Türkiye 'ye 861 lll 'l'ü rk 
lirası tutarında 3000 kilo atcbrin verilmesi ve mu· 
kabilinde Almanya 'ya ayıu loyınette Türk afyonu 
ihraç edilmesi hakkmdn teali oluıııu1 m ktupların 
kabulüne earr 

1/120 Tas1iye halinde bulunan (A) h abı hnk:kmda 
17 . XII . 1940 t.ıı.rihli mektuha bağlı 2 nu.maralı 
listede yaZTir kontenjanlamı dcğişlirilmcı;i hususunda 
Tüı·k.iyo . Alınnuya arasmda teati olunan mektup· 

J·: nrii ııwııdı•ı 1 i ı· . 

29. lll . 1944 tııı·ilıiııdc JGarı Rn.vılı 

kıınun olaı·nk knhnl rclilnıi~tir. 

:UI . ll 1 . 19H tıırilıind c 4:336 sHyılı 

kııııııu olarak kabul edilıniştir. 

10 . lV . 1944 tarihinıle 4544 AAyılı 

kıınıın olarak kahııl edilmiştir. 

12 . n . 1944 turibinde 4!) 6 sayılı 
kanım olaı·ak knlıul edil miştir. 

ı o . l \' . 19.W taı·iluııd~ 4543 sıı.vı.h 
kanun olarak kabul cılilnıi ·tir. 

ların tasdilona dair ~!) . Jll . I!JJ4 tnrilıiııue 4534 sayılı 
kanun oluı·ak kohııl cılilmiştir. 

l/J36 Şek r "c glikoz resimlerinin indiri1nı i: haklanda 21 . YI . l!J.J:4 tarihinde 4597 sayılı 
kaının olııı·ak kııbııl edilmiştir. 

1/172 

f -

Şeker Ye glikoz istih!Uk vergisi hakkmda 4385 sa
yılı kannna ek kanun layiliası 

1/17 ' Yulıııucı meml ketlerle ınuva.kkat mahiyette Tica
r t .Anlaşmaları ve modü.s vivcndiler akdine ve bun
ların şümuliine giren maddelerin gümrii.k resimlerin
de değişiklik! r ynpılmnsrna ve Anlaşmaya yaiuış

mıynn De,· lctler uıuvarcdttına knı-şı tedbirl ı· alm· 

21 . VI . 1944 turilıinde 45!17 sayılı 

kanunla birleştirilerek ka'ıul edil
miştir. 

masınıi sa.lahiyet ,·crilnıesine dair 5 • ·ı . 1044 tatihlndc 45 2 . ayılı 
lmrıun olarak kııbul edilmişt ir. 



No. 

J/JSL 

1/ IM 

HuHlsa~ı 

'l'~rk Parası Kıyınetini Koru.ına 

nnn layihnsı 

-167 -

Kanununa ek ka- r, 

1ktisııdi Devlet Tcşokkülleı·i' memurları ttlmiit san
ılığı hakiondaki 4222 sayılı kanunun 15 nci nıaddesi
ııiıt dd;iştirilnıcRine dair 

1/ 2::!5 F'e\'kalfı.tle l' tlziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim-. 
Jen• zaıu icrasına dair 3828, 4040, 4226 ve 44-37 sa-

Muam~lesi 

24 . I . 1944 tarihinde 4512 sayıh 
kanun olurak kabul edilmiştir. 

10. V 1944 tarihinde lfaliye En-
elim on ine. 

yılr kannıılam ek kanun lityihası 17 . V . 1!1+-l taı-ilıindc 4565 sayılı 

ı ;:Jo:ı 

ı ;: ;o:-; 

1\azaıı ç Vc rgi~i Knmıııu lfiyihn sı 

::4iiıııerbıııık Kıııınııunıı ek Jmnnn lil.,vihası 

knnnn olıı,nık knbnl ediln:ı iştiı·. 

J~ııcünıc.ndcdir. 

14 . \ 'U . 1!'14-1 latih i.nd t: M1ıliyc En-
eümcnin<'. 

TEKLlF 

2/ -12 ~jalııl.ra ( 1\lalııııut N diııı Zabeı ve arkadaşları)

F'f'vl;nlfLde vnziyet dolayısiyle LM1 vergi ve re. im
lrı·t• zunı i <•ı ·ıısınu lhıir olfln :lR28 numaralı kanuna 
l'k ·Hl-10 sııyılı kanuuıuı 6 ncı ımı<ldesiniu değiştil'il 

ıııcsino dair 23 . VI . 194± turilıind<ı Maliye En· 
cfınıcııine. 

'l'.AKRlR 

-+ l:l:l 1\lalıı.tya (Mahmut Nedim Znhcı ) -Muamele Vergisi 
K:ı.nu.nuııu.n 10 ncu ı:nıadill' ·inin 5 ·n ei fıkrasınm t f. 
sirine dair fı . V . 1 944 tarih i nde. sulıibi tarafın· 

dıuı gl'ri alınmı . tn-, 

Ankara 
Aydın 
Bingifl 
Bolu 
Çanakkale 
Çankırı 
Eskişehir 
!çel 
lstanbtil 

Reis ~ . Manisa Rıdvan Nafie Edgü.er 
M. M. Sivas Reşat Şemsettin Sirer . 
Ka. Urfa Suut Kemal Yetkin 

-,. 

Belkis BO!!Jkan Istanbul lbrahirıı Altıettin Gövsa 
A_qah Sırrı Levend lwıir Esat ÇtlYUIH' 
Tahsin Banguoğl;ıı lzrnir /)eMme Yunus 
Hıfzırmhman Ra.şit OymenKars Fttad Köprülii 
Reşat Nuri Güntekin Kastamonu · Teze1· Ta.şlcıram. 
Tcüiit O'fUliJJ Konya Mttlısin Adt1 Binal 
! zzet Ulvi Ayku1·d , inob f.qmaı1 Habıo Sevm, 
.Eminlnankur Trabao·n Halt'l Nilıad Boztepe 
Ali Kcitmi .AkyW, 
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EnoümeJlı 12 (8 ~yiha, 2 teklif, 2 te.skere) fJFn (ll) ini int11.9 et.miıı ve gerl1e kala.n (1) iş 

·gelecek İçtimaa bll'll.lal~tıı:. 

No. 

1/174 

1/239 

Huliı~asr 

LAYİRALAR 

'OrtiL Öğretim Oknlliı.rrndıı ynı-dımcr öğretmen ~alış. 
t,mlmasr hakkındaki 2624 sayılı kanunuu müddetinin 
heş yıl dnha uzatılınasma ve iki.nei inııddesinlı:i d<'ğiş. 
tirilmesine dair · · · 

... :'t • • ··ı.. -·-- ., ... 
Devlet menımiarı aylıklarrom tevhit ve 1cadiilürı~ 
dair olan 36.56 sayılr kanunun 18 ııci rı adelesinin a, .. 
ğiştirilmesi ~aklnnda 

1/252 Devlete ait matbaalarm biı-leştirilme~i lıakkıııdııki 

Muamelesi 

'!.7 . X ll . 1043 luı·ihiııJt· 4504 snyılt 
kıınıın olartık Jwbnl rdilnıi~tiı· . 

lO . \"1 r . l!l-14 tııı·ihirı<lr 460fl ~n.vıl! 

kıııııın olııı·:ılı knhnl e•lilmiştir. 

:155 snyıh kanuna ek kanun liiyihmrr 2 . Yfll . l!l..J4 fııı·ihiıxle -Hi'!.R sıı.nlı 

knıııııı olı\ı·ıık knhııl Nlilmi~tiı·. 

1/272 Maarif Vekilietine bağlı ,yüksek, oı'lıı. v<' teknii; og· 
retim kurumlarında cıalıştrrılacak y;ıbnnrı profı•sör. 

öğrctmE'.n, mütchasıırs "Ve lıstalarln f!l'll:cl'l< scııl'lcrr ~~· · 
~iei mUkaveleler akdi hakkmd~ ·> \ ' lll . lf14-l larilı i rıd•• .J(i:rı sayılı 

kanıııı olıınık loıhul l'olilıııi~liı·. 

l/275 Devlet memurlan aylıklnnnm tevlıit ve teadüliinc 
dair olnn 3656 sayılı kanuna ek kanun liiyibn~r 2 . \ ' ll f . l!H4 lal'ilı i nd ı · ·Hi3-l ~"·'·ılı 

lianıın ohı·ak kulıul eJilmi~tir. 

1/279 İstanbul Teknik ttmversitesi hakkrn(ia 12 . \ ' 1 r . ın.ı.ı tnrilıirıdt• 461!1 "H." ıli 
kı•qıın nl;ınık kahııl eılilnıi~tir. 

l/291 n vlet memurlan aylıklanıım tevhit ve teadiilii hak· 
kmdnki 3656 ve 3 88 sayılı knnunlnrıı. bn~h (1) s.ı · 

yılr cctvellcrin Maarif Vekalt'ti kıRınında ı'lrğişikli k 

yapılmasma dair ı s . Vll . 19-H ıarihiııdl' 162~ sıı~· ılı 

1/347 Devlet momuı-lan aylıklarmm tl'vbit ve teadüli' hıık· 

kındaki 3656 ve buna ek 3888 snyılt kanunlara lıağl ı 

kadro cetvellerinin · lfaarif Vekilliği kısımlarmda dl'-

kıııııın olarak Jnıhııl cdilıniş1ir. 

~i~klik yapılmasma dair 4 . X . 1!14-J. tıırilıinclo 4673 sııyılı 
knmııı olaı·ak kahııl ('<!ilmiştir. 

2/ l!J 

2/25 

TEKJJİli'Ll<JR 

Konya (Dr. Osman .,('vki Uludağ) - Çoeuklıırın ırö· 

rebileceklerl inenın ve tiyatro piyeslcrinin talulidi 
hakkın~a 

'l'<'kirdıığ (Rahmi .\pak ve iki ıırknilıışı) . tniinii ,\ r·
nuığıını hn.,Jı)dr kanun t klifi 

:i . r . l!lH tnrilıiııık Sıhlııtt \'C .l~ti
ınııi )flllli'Prwf Jo:nriinıPniıır . 

:!.J . 1 \ ' . 1!1-1-1 tıırilıiııdı• %iı·aııl l•:ıH·ii 

ıııcııin . 
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No. Hulasası .Muamelesi 

3/ 157 i\laariJ tr~iliıtınıı <lail' 789 sıı)· ılı kaııuııuıı 13 ıı ·ü 
maddesinin tciıriri hakkııida Ba.,vckfılot t •ı.kercıri :11 . rı ı . 1 !1+1 tnl'ihiııı.h.• Dalrilit,• 

Eııdiııı·niıı~. 

3/ 192 Y~Jekımlıay ve Yedek ıı.'>kcd nıcınu!'laJ· kaııuııuııurı 

1!!27 sayılı kanunla nıuaddcl 3 ııcii maddesinin tefsi · 
riııc dair Ba~·ckiil et tezkcre~i ı·:ıv:iiııwn 1 ·•tir. 

. ·-
lifyon K. 
Afyon K. 
A ııtal;ya 
Antalya 
Balıkesir 
Bu,rdur 
Bursa 
Kastamonıı 
KMJSe?'i 

Reis 
M. M . 
KO,. 

Istanbul 
Aydın 
Ankam 

!smail Hakkı Baltacıoğl·ıı 
Suad Yurdkoru · 
Hikrnet Turhan Dağlıoğltı 
Dr. Galip Kalıraman 
ll acim Çarıldı 
/'fclcip .Enginer·i 
Dr. 'adi Konulc 
Hwnd·i ()elen 
Onıer Taşçıoğlıı 

... ltıf Batyıtıdw 
Adnan "Af enderes 
M ebt'U1'e Aksoley 

. . ~ 

Malatya 
Muğla 
Tehiı·da.iJ 
Tokad 
Urfa 
Van 
Zonguldalc 
hOII!Jilfd({],· 

Malımıul Nedim Zabcı 
Fn·idu" nsıııtrn . lf'oılı ~r"glıt 

JiJınin Ataç 
Cemal Kovalı 
l!Jsad Tekeli 
Ib rahitıı A 1 u as 
Yusııf ZiAJa Oze·nçi 
Jfalil Türkmen [*] 

Eııcümen, 53 (38 layiha., 4 teklif, 8 tezkere, 3 t.akrir) i~ (46) nı intag etıni.ş ve geriye, gelecek 
İçtima için (7) iş bımkımştır. 

1,' 5i 

LAYtH.ALAR 

Yakıflıı r rmuın )lüdürlüğünüıı ticari ve mali tt!şek

küllere itıtirıık etmesine ve buıılat7 müessi · olarak 
kurnbilmesine dair 

'l'ııpulama ka.nunu Uıyihasr 

1/ 6(1 \ nkıf memba ı,;ıılariyle orman ve zeytinliltlerin L<ıl l.' -

tilmcsi haklmıdııki 3913 sayılı kauuruı ek kanun 
Jilyihasr 

• 1 • 

ı:ı . lTI . l!l.J.J tnı·ilıiııdt• 

t•Üntl' llillt'. 

Blit<; En-

:! ' . 1 \' . HI.J.J t!ll"ilıind Bütçe En· 
PÜITit!llil\ . 

~ . 1 \' . 1!:144 Uırilıindı· Biit«; Eıwii· 

mt'niıw. 

[•] Oldiiğii, 5 . I . 1944 tariJıiııde Pmwııi J/t·ydr anrılilmişt ·r. 
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1/79 l\Iiibndclc ve rtcffiz işlerinin kati tıısfiycsi ve intacı 

lj95 
1/97 

1/9 

l / 105 

hnkkındalti 1(71 sayılı kımuna ek kanun lllyihası ~6 . L . UJH ııırihindc Adliyc, Biiı~" 
, · ,. • lllaliye Enc,ünıcnleriııdoıı mürek

Oüınrük .kanunu Hlyihıısr 
CHiınrüklcnı enıaneten yatırılııu pamların müruru
uımnnı hakkında 

(ltiınrük •rııı+f'ı> lwııununıı. bağlı !tbııliit Umumi ta
rifcHinin 370 nci numın-ıısmm dcğiştiJ'ilme~iııc dııiı· 

Dcnixlrrdeki lı8tıklıırla kıyılanı vurun sıılı.ipsiz pşya 

lıukkmda 

kep ~1 ulltt•lit gnciiıncııe. 

l~ndimcmltıliı· . 

B n~Üill\'lldcdi ı-. 

Eııcüııu•rl(kliı·. 

~.ı . I ll . 1 !J~.J tal'ilı imlt• Büt~l' Eıwii

moniıw. 

1/ 136 Şck<'r v~ •likoz -ı-c::ıiııı lcl'iuin indirilmesi haltkındıı. :n . \ ' 1 . 1!1-l-l lıll'ilıiml l' .ı."i!Ji sıı~· ılı 

];ıı ı ırı ol;ıı·;ık l>;ıhııl edilı · ıi~t i ı·. 

l/151 Gümrük Tnı·ifc Kanununıı bağlı giriş umumi tarife-
inin · 702 nci numara ııuı:ı (B ) fıkı·a~ının rleğişt.iril-

m t:ııi hal~k:ındıı. 7 . J \ ' . 10-14 tııı•ih i nd" Biit<;r Encii
ııH•niııc·. 

1/ 158 1\Iıuwyı•n tııı·ifeli nakil vasıtalariylc seyahat eden 
yolculnrdtın almn<Uık mıkliyııt reıııni hakkındaki · 
2030 sıı;vılı kımunu ek kanun lilyihası 5 . 'tl . l!JH lıJI'ilıindl' ~!>81 sııyılı 

l:nnıın ıılııı·ıık J;ahulodilnıiştir. 

l / 102 Artırınıı, Ek::ıiltoıc ve Ihale Kıımmı:ınun 57 nci mad-
desine bir llkl'a ilavesine dair 17 . ır . J!l-1-1- tarilıiııdr 4.)47 Nll,\'llı 

kuııuıı olıımk kııbııl eılil uıi~tir. 

1/163 Bina ve arazi vergileri tadiliıt komisyonlarınm icap 
eden malınllerde muvaz~aJ' olarak te kiJi hakJ.:ında ~ . lX . l!l-1-1- tııl'ihinde Blil~ll l~ııcii

ınl'nine. 

1/166 

1/172 

liatayııı ilhııln dolayısiyle açıkla kalan tekaüdc tiibi 
mı>nnırlnrıı verileerk tı.ı.zmiıınt. lınklonda 

• ,ek ·r ve glikoı istihlôk vergisi hakkmdnki 43 5 sa
yı h kanuna .ek kanun l iıyihasr 

l / Ji Yabancı ıııcmleketlerlc uıuvnkkat mahiyette Ticaret 
Aıılnşnııılıırı ve }fodütı vivcmliler uktiııe ve bunların 
şuınuUin giren ıııaddel rin günıı·ük r ·iınlerindc de
ğişiklikler ynpılnııısuuı ve aulıışıııayn yaııaşmıyaıı 

D~ loUoı· umvaredatııııı karşı tedbirler alınınasma 

10 . IV . 1!1-l-l lıll'ilıiml · 4!140 su,nlı 

l; • ımııı olamk kabul edilmiştir . 

2l . VI . 1944 taı·ilıindc 4597 ayılt 

lcıınun la birieşi i rilcı·ck knlıul edil
miştir. 

ıı:ı.li'ı.lıiyct veriınıesine dair 5 .Y 1 . 1944 tarihinde 45 2 sayılı 
kaıuın olurak kabul edilmiştir. 

l / 1 O 1\:fıııııııele vergisi kanumruun 10 MU maddesin bir 

1/ 181 

fılo'a eklenmesiıle dair 2 ' vuı . ]!)44 tarilıindıı 4641 sayılı 
kunwı olaruk knbııl edilmiştir. 

Türk para ı kıymetini konıma kanununa ·k kımıuı 
liiyihası 24 . I . J !J4-l tariJ.ıi.ııdc ~fıl2 8Fıyıtı 

kanun olarak kabııl edilıı.ı4ıtir. 
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1/184 1ktisadi Devlet Teşekkülleri memurları Tel<aüt san-
dığı hakkındairi 4222 sayılı kanunun 15 nci mndde-
sinin değiştirilmesine dair 30 . VI . 1944 tarihinde Bütçe Encü

ııı eninc . 

1/187 Belediyeler Bankası ha.kkuıdaki 2301 sayılı knmıııuıı 
beşinci maddesinin (.A)1 fıkrasının değiştirilmesine 

ve bu kanuna muYnkkat bir madde ilavesine rlair 15 . n' . 1944 tıırilıindc Bütçe Eneü-
men:ine. . 

l /198 Türkiye ZiNıi Donaırın Kurumu kanunu lu yilıası 26 . VI . J944 tnl'ihinde 4604 sayılı 

1/ 216 Menkul ve gayrimenkul ~akıf euwa.l ile bnıılıı.rııı in
tifa haklıı.rının mektnmlarını ve malılulleı·iııi hnhcr 
verenlere verilecek ikramiyelere dair 

1/ 222 ,.\skeri ve mül ki Tekıı.ül kanununun 3360 sayı lı kıı

nunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkru elden
mcsine dair 

1 /~25 l<'evkıılade vaziyat dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 

knnun olarak kabul cdilmietir. 

10 . lV . 194! tırrihindt' .Bütçe Eııeü

mcninc. 

1 ' . \ ' II . 1944 tarih inde vekiLietlcrlc 
karşılıklı <'ncümcnlcı·dım seı:ıilıın (3) er 
iiycJcn . mü1·ckkl'p " fuvııkk:ıt Encü
mcnc. 

sayılı kanunlara ek kaının l ô.yihası 17 . Y . 1944 tarihinde 4565 sayılı 
lmınm olm·nk kııbul edilmiştir. 

1/ 2:37 Arazi Vergisi Kantınunun ikiiıci maddesine bir f.ık-
rıı ilavesine dair 12 . VTT . 1944 tarihinde Bütçe En· 

riinwııine. 

1/ 242 Askeri ve Mülki Teknüt J(nnununun 64 noü mad-
desinin değiştirilmesi hakkında 20 . IV . 1944 larihiııdc Bütçe Encü

uıcnine. 

1/ 243 Askeı-i ve Mülki Tekaüt Kanununun 45 nci madde· 
sinin değh;ıtirilmesine dair En<ıiimeııde<lir. 

1/ 259 (}ümrük 'l'arife KallUnuna bağlı giriş umumi ta
ı · if~inin 695 nci numJn·asmın ( ') 1•e (D) fıkrala-

ı·ıııın değiştirilmesine dair ~ . VII . 1944 tarihinde 4605 sayılı 
kanun olnrak kabul edilmiştir. 

1/ 2H1 Oyun kağıtları inlıisaı· ı hakkındaki 1118 sayılı kn
ımmin il;inci maddesinin değiştiı-ilmesine dair 

1; 2!m K:1zım~ Vcı ·gisi Kanunuunu 3 ncü nı:ıdılcsiıüıı 14 ncii 
fıkrasının deği§tiriltnesine ve Bina eı·gisi Kanu-

ll . VI . 1!>44 la ri hi nde 4584 sayılı 
kanun 9lıırnk kabul edilmiştir. 

nuna hlr ınuvak.kal madde eklcnmesinc dair Bııeünı n<l<'clir. 
1/ 300 Dt'vlct Dctniryollarr ve Limanları lşlctnıe Umıım 

Zıliidiirliiğü nıt>mtlrları tekaiit sanflığL lıakkındı1ki 2454 
\ 'C 2904 sayılı kanunlara bazı lıükiiııılcr ı>kleıımt•,;iıır 

l'e bu kantmların baZI ınadJ ll'riniıı değiıi· 
tirilmesine dair olan 4001 sayılı kanuna bir mu-



- ·t'Tt-
No. BuiAsası 

vakkat madde eklenmesi haklanda 

1/30 Sümerbank Kanununa ek kanun layiliası 

1/312 Hesap mütehass.ısları heyeti teşkiline ve Maliye Veku
leti merkez ve vil.ll.yotler kadrolarmda bıt7.ı değişiklik-

:M:uamelesl 

:l \'.lll . 1944 tarilıinde 4640 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
+ . X . 1944 tm·ilıiııde Biit çc EncÜ·· 
mcn iıw . 

ler yapılmasma dair 13 . VTI . 19-!4 tarihinde Biit~e En
ciimcnine. 

l/317 

1/318 

Muhasebci Uınuıniye Kanununun 77 nci nıaddesini•ı 
değiştirilmesine dair 

Diyatbnkır ve Elaziğ istasyonlarmdan lrak Ye 1ran 
hudutlarma kadın· yapılacak demiryollarınrn inşa

sı için istikraz akdine dair olan 405.7 sayılı knuunıı 

ek knnu nlayihası 

1i323 . Yeniden 10 milyon liralık madeni ufaklık pat·ıı dar· 

15 . IX . J!l44 tarihinde 4669 sayılr 
lmııuıı olarak kabul edilmiştir. 

1 . VII . 1944 tarihinde 4625 sayılı 
Jmımn olııı ·ıık kalıni edihni~tir. 

br hakkında i . y 1 r . 1944 lıırihind~ 4606 sayılı 

kunun olıırıık kııhııl edilm iştir. 

1/ 32 Arttrı·mn, Eksiitme Ye ilıniP Kııııunnnn ınm·akkat 

rnadrlc eklenmesi hakkında ~.:n~ünwnrlcdiı·. 

1/345 Vakı.flar kanunııua ek kanurı lô.yihası 

2/ lD 

2/26 

Kiitalıyıt (lk .Ali ii ha Delilbaşı l'l'! •. rd~l · utt in 
Kntuıan) - Jspirto ve ispirtoli.ı içkiler in.hisarı hak
landaki 4250 sayılı kanunun 21 nci ınnllrlesiniıı dc
ğiı,tirlmesi hakkmda 

Trabzon (Faik .Ahm et · Bııı·nt •n) erıısct ve luti
kal Vergisi Kanununun 1 36 nyılı kamınla değişli

riimiş olan 2 nci maddesine bir fıkra eklcıınwıine 
dair 

2/29 Konya (Şevki Ergwı) - BelcJiyelcr vG bunlara bağ
lı nı ü escler ve Belerliyl'ler bank ası memurları te
knüt ııandığı teşırline dair olan kanunun ınnvııkknt 
ikinci rnacldeslncl!'ki müddet in iki ay dnlın nzatılmnsı 

hakkında 

2/ 42 }lıılıılya (Mahmut Neuinı Zapçı 1•e aı·kndaşlım) -
f~vkııliid \' llı:iyet rlolayıııiyle bll7.1 vergi ye ı·e imlere 
1.noı i~rnı;mıı. rlair· olan 3 2 numııralı kanuna ek 
4040 Sll),lt kııımının li ncı nınthll'l!inin d!'~İ i$1 il'ilınc-

En~iiıııenrlNlir. 

4 . IX . 19-*4 turibinuc 465 ' Silyılı 
kııının olnı·nk kobul erlilmiı;ıtir. 

10 . I . 1944 tnrihindc 4509 sayılı 

kıuıun olıımk ,kııbul cdilmiştil·. 

19 . \'( . Hl-l-1 tarihinıle 4594 mı.vılı 

kanun olaı·uk kabııl edilmiştir. 

sine dair 27 . IX . Hl44 tarihirıdc aill4;c Rıı
ı>nmenin . 
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'I'EZKERELER 

3/ 47 1890, 1980.. 2395 v~ 2 82 sayılı kanunların Ilmiri ita 
ve mu has becileı·in mesuliyetini tayin eden ınaddele-

Muamelesi 

ı·i hükl!mleriııi.ıı tefsirine dair Bnşvekiilet tezlteresi 5 . IV . 1944 tarihin • Büt~e Enoti
ıneniuc. 

:l/ 54 Askeri ve Mülki Tekaüt Kanımunun 46 ncı maddesi
nin tef!Jiri hakkında Başveknlet tezkeresi 

3/ RG 

:ı; 8 

Biriııcikıimın 1939- Şubat 1940 aylarına. ait raporun 
stınuldu.ğuna dair Divanı Muhasehat Riyaseti tezkc
resi (5 nci fıkl'a) 

Eyliıl, 1"kinociteşrin J939 ayiarına ait raporun sumtl
duğuna dair Divanı i\fnhasebat H.iyaseti tezkcresi 
(a n<'Ü fıkra) 

:-l j !:ı!i ~fııafi Kanununa ej{ 4161 .~ay ılı kanwıun baz-ı 
marldelerini değiştiı·cn 4311 sayılı katıunun biıinc·i 

17 . IV . 194-l tarihinde 4541i sayılt 

kantın olm·nk kııbul eclilıui'1tir. 

!i . vn . 1944 tarihinıle 14J5 sayılı 
lwı·ar olaı·ak kabul edilmiştir. 

·14 . VII . 1944 tarihiııde Büt~ En
ciimenine. 

mıırldesinin t!'fsirine dair B~vekillet tczkeresi :) . \'ll . J.!)J4 tıırihiııd• 1416 sıı~·rlı 
kaıııı· olarak kabul dilnıiştir. 

3/ 123 Askeı·i f~czıı Kamınunıın 81 nd maddesine tcvfikan 
ceıalandırılan askeri şahıslara ait ma.lıkfımiyetlorin 
'l'ekaiit Kanununtın 53 ncü ve .Asker! Ceza Kanunu
nun 30 nw maddesindeki (SahtekarLk) tabirinin 
. ünıuliiııc ilfihil olup tckaüt mıı.a.ıı.ı tahsis edilip cdilmi-
~·cecğinin tefsiri hakkında Baş\·ekii.let tezkero.~i li . 1\ . 19-ı.ı tarihinlle Büt~e Encü

ıııcniııc. 

3/ 12:\ Askeri ve 111:ülki Tekaüt K1111unuııuıı 7 nci ınadılc.:ıinin 
teisiri hakkında Başvekalet tezkaresi 12 . 1\ . 19-14 tarihinde 1389 sayılı 

;l/ 1 fı4 Askeıi ve Müllci Tekaüt Kanununa ek 3255 ve 4463 
sn~,Jı kanunlarm tefsiri hakkındıı Divanı Muhasel.ıat 

· kııı·ar olııı·ak kabul edilıni~~tir. 

RiJ'IIS!'ti tezker~i · 30 . VI . 1944 tarih.iıl(lo Bü~e Encü-
~- : •, nıcnine. 

TAltRİRLER 

4/ 4· '1 1 rlıh7.ön (. ım :O:ı,v) - Jtıtrnınürsel Hllki:ıııi Nuh Nec• 
m!'ddin Canıda.rlıoğlu 'nun tekaüt muamelesi hakkın
daki Divaru l\fııhasebat Riynseti mütalilnsiyle Divruıı 
Mubasclıııt Encümeni mıızbatasının 2 nci iıkrasının 

yl'nirlt•ıı tetJı;ikı hakkında 16 . V I . J 9-U ta.rilıinde Bütçe Encü-

4/ 21 

·- -

Bingöl (l<'eıidun Filni Düşünsel) ve . Kor-11eli (Salalı 
Yargı) - ·Tapu Kanununun 6 ncı madd!'Sinin tefııi· 
rine dair 

m enine. 

. V . 1944 tarihinde 242 sayılı 

tcfsir ıılarak kabul edilm.iştir. 
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·1/24 Unraş (Dr. l(pnıali Bayizit) • Devlet Demiryollan VI' 

Limanları !şletme Unıuın Miidürlüğü memur ve miis
tahdemlerinin ücı·etlerine dair olan kımunun ba?.J 
maıld lerini değiştiren 3173 sn.yılı Jı:anunıın 3 ııeü 

Muamelesi 

nındilesinin tefsiri hakkında 4 . \'Il . 1 !l-14 tarihindl' Büt~e Eneü
menint'. 

E1·zıırum 
Isparta 
.Jfaraş 

MEOLİS HESAPLARININ TETKİKI ENCUMENt 

Reis : Rize 
: Afyon K. 

Çonth 
M. M. 
Mıırakıp 
Kd. .:. Giresun 

Nafiz Dumlu 
a üsnii Ozdamar 
t7ınıet Hamdi Tanpınar 

Ali Zırh 
Haydar (}erçel 
Mazhar Müfid Kansu 
Ahmed Ulus 

Samsun 
Siird [*] 
Si no b 

Z ühtü D urukan 
Ressam Şevket Dp,ğ 
Hıüusi Oı-uço!Jlu 

EncüıMıı, 1 Jkiuciteşriıı 1943 tarihinden 4 Bi ıineiteşrin 19-+4 tarihine kadar (15) defıı toplanıı
rak Bü;riik Millet :Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divnnı :Muhascbat 1942 mali yılı hesabı katileri 
hnkkınclıı (3), Bü~iik l\lillet ;\fcc)jsi 1943 yılı Şubat : l!l44 yllı ubat aylan hesapları hakkınin (5) . 
Bü~iik Millet lifeelisi ve ınü.%emilatı ile MiUi s.;ı raylaı· ve köşkl erdcki eşya ya dııir (2) ki cenıau 
(10) nınıbnlayı Yüksek Reisliğe sunmuş ve bu n lardan kati hesap hakkındaki mazbataların Hazi
ne h sahı kati iıı ithal , edilmek üzere Hükümete te,·diine karar '"erilmjş, hesap ve eşyaya dair 
mıı:ı:lı:ıtnlıır da l'ın'tıml Heyetin ınuhl!'lif tarihli inikatlarında dkunmuştnr. 

Bal~kestr 
Malatya 

Reis •: Giresun Gl. lTısan Söknıen 

!smail H akkı' U zungarşılı Or dAı, h r..1 i nı , ırr~ Tarcaıı 
M1ıttalip Oker ·vas Kamiı Kitapçı 

Eocüıncn , 1 1kincit şriu 1943 tıı.rih.illdcn 4 13;rim•iie!$riıı 194-ı üırilıjı kıtdaı· 3 d<-1'ıı loplanat'll.it 
alınncak kitaplar \'C nboııe işleri. hakkında konuşarak kaı·ııı-lal' veı·mi~tir. 

Dahili • iır.ıınınomı>nin :223 ncii maddr!!iniıı istNiiği rııpoı· iki · u!'d nh ri l'(• ı ·11 Dwlıı('l;tl·t1i ı •. 

[•] Oldi,ğii., 5. l'I. 1944 tarihind ı'nıımı~ lfcı,cto aı·zedilm~ti,·, .. 
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Bolu 
But·sa 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Diyarbakır 
E I'ZUJrıllm 
.Eı·zwrum 
Gaziant eb 
Gi~ıni~ane 
na.tatj 
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MlLLl MUDA!' AA ENO'OMElil 

'Reis Sinob 
M. M. · Ağrı 
Ka. Konya 

Korgl. Abdullah Alptoğan 
Gl. Aşit· Atlı 
Gl. Naci Tınaz 
Dr. Akif Arkan 
E.yiilı , abri Ak,qöl 
Gl. Kia.zım Sevüktekin 
A ziz Ak;tJii.rek 
Gl. Zeki Soydemir 
D·r. Muzaffer Canbolat 
Şe1•ket Erdoğan 
Gl. E tJ iip Dııı-ukan 

Cevdet Kerim lnceda;yı 
Hiisamettin Tugag 
Vehbi Bilgin 

Isparta 
Istanbul 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
lıfardin 
Muğla 
Siird 
Tekit·dağ 
Tolcad 

C enıil Tüzemen 
Şükrü Ali Ogel 
Gl. Hasan Durudoğan. 
Nazmi Toker 
Kot·,ql. Kemal Doğan 
Gl. Mürsel Baku 
D1·. Azı:z Uras 
ı adullah Giilney 
Behçet TürkO!Jt 
Rahmi Apak 
Sabri Çelikkol 

• 1 

' 

~ncümen, 42 (32 layiha ,2 teklif, 8 tezkere) işin (38) ini intııç etmiş ve geriye (4) iş gelecek 
içtimaa kııJ.mnıtır. 

Rulfısnsı ll.funınelesi 

r • .A Y1RAL.-\ R 

1/5~ Biltimnın askeri malftllerin terfihine dair 551 sayılı 

ka.nnnun ll nci maddesine bağlı emraz cetvelinin be- . 

1/ 122 
1/ 152 

. 1/ 153 

şinci derece malilliyetleri tırasma bir fıkra ilavesi 
Jıakkmda 6 . ın . 1944 tarihinde 4526 tınyılı 

kanun olaı·ak kabul odilmi~tir. 
tJılil fıi ~Jıılıkem~'Si teşkiline dair Eln ·iimeudediı·. 

Jandarma E rat Kıuıununun 10 ıı, ·u ın11dde.siııin 
ğiştirilmesi hak.kmda 

ele- ' 

Oı·du İkramiyesi Kanununun 2608 sayılı kııııuı ı la 

26 . I . 1 !J44 taı·ilıiude %19 sayılı 

kanun olaı·ıık kabul edilmiştir. 

ilcğiştirilen birinci madilcsiniu tudili bakkmdıı ~.ı . I . 1944 la !'i h inde 45J 1 sııyılr 
lıaımn olarak kahul edilıııi~ti~. 

1/ 155 ])(o tıiz G!'dikli subaylımnın t.ah isatı _fovkaladtılerlrıe 

yapılacak zaın bakkındaki 4140 sayılı kımuna Pk kıt -

nun lil.yibası 6 . 111 . UN4 tıırilıindo· 452'i , · rı lı 
( kıınnıı nlıırıık kabul Nlilmiştir. 

1/ 15i Küt;ük Sıhhat ve Hayvan ağlık okulları uwzunla· 
rnım erbnş ve gtdikli olnrak kullnmlııhilını-lHi lı:ık-

1/ 16 

k:ında '27 . [lf . 1!l4.J. tnrihinuv 45:33 sıı.nlı 
kıııııııı ulııı1ıl1 ltııhnl rılilmiı;;tir . 

. \ı,k 1'1 C'czu Kantınunun :m w lii!l ıwii ııııırldelniııiıı 

clı•ğiştirilm!ISi hakkında ın . ı\ · . ı•ı.ı..ı. tııı·ihi ııılı· .ı.:ı.ı.:? sııyıl . 

k:ıınıı olurııl kııbuJ eclilıııi~tir. 
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1/ 169 askeri Mulıa.keme uım.lü Kauunu.ııuıı 31, 89, 138 V 

155 nııi millldelerinin tleğiştirilnıe~i Jııı.kknırlıı 

1/170 .A,;koıi memurlar lıakknulakl 1455 ~nyılı kıuıuıw 4:!VI\ 
sııyılı knnwıla eklenen muvakknt nıaddt>nin ((:) fık· 

ra~nun deği§tin1mesino dniı• 

l / 107 Urdll ıı~aklımndıı buluuduı·ulrıcıık dcmirba.5 ;d,,·cc ı1 

. ·--.... 
Muamelesi 

17 . \ ' .. J U4.J.. l.ırihindc 406!1 sa~rıl ı 

lwuuıı olıı,ruk Jmbul c lilıııL~Iir. 

1:! . J \ ' . Hl44 ıarilı.ind r 454~ sa.nlt 
kıınıııı olul'uk kabul ••dilrniııtir. 

hıı.kkuıda I.J . \'1 . 194.J ıal'ihiııtlt: -l:l!JO say ılı 
lmıııın o l<ıruk kalıul c<.lilıııi~tir. 

1/ :?H Kurs görmek için veya ıuu,·altkat bir vazife ilc r:.ı

lJaııcı ıneınlckcUcrc ı.,röndcrilec~k olan t•ra.ta lıHr~lık ,·c· 
rilmesi lıııkkın<.lıı :2 . \ ' IJ 1 . l!l·l-1 fıırilıimk .ıü:W sıL.' ' ılı 

k:ııııııı rılıı ı ·ak lı;ıJıul rdi lrıı i~tir. 

J ~ 1 5 Jolmiı·hoı· ve se.vi.~ ed cı·i lıııkkımlaki 1600 ijıtyılı kaıııı -

ııa ek kıınunliıyilıası .)lO. YI . I !J-1.-! farilı i mlc J l ükiiım· l lu· 
ra[ıııllıtu g-eri alııııııı~f ıı· . 

1/ 217 • ubaylııı· heyetine malısus Lcl'fi kanuuunıuı bi riııci 
ınaddc · iniıı (A) fıknı~mııı dcğiştiı-i lın cı>i hakkındıı ~~ . 1\' . I!H4 larih i ıul· ,ı;:,;Jil sa,, · ıl : 

k<ınııll o laı·ak kabul etlilırıi~tiı·. 

l / 233 Genel Kımnıu.'' Bıı~kaulığııım vazife ve sal.iihiyctlni 
haklanda .-ı . YI . 1!14.J ıorilıiıı.lc 4::it'O sıı,1 · ılı 

k:ııııııı ola ı ·;ılı kabul edil ı ııiştir . 

l /243 .\ ~lıcri ve Mülki 'fekaüt. Kamwınnııı .J, f> nci uı:ı.Jd~ -

inin de-ğiştirilnıe ine dah· 29 . 1 V . 1944 tıırilıiııdc ,\lıı li ,,·r ı ·:ıı . 

ı·üınc:ıiııl. 

l /24!i ::\luvazM( sub:ı.'" ve ııskeı·i mcınnı·lıırıı verilecek elbise 
ı ·c teçhizat hakkında lO . rll . 194-1 tarihinde 460 •. :ayılı 

lıanuıı olarnk kıılııtl cdilııı.iştil'. 

1/ 246 Suharlar hc~·etinc mahsus THJ'i Kıinmıunuıı ll nci 
maddi'Sinin drğiştirilmesine dair 2 . lY ·. l!l-!4 tMihinul' 4554 s:ı.nlı 

kauun ohı rak kalın! edilmiştir . 

1/256 Askerlik Kanununun bazı maddeleriu.in değiştirilmc· 

si lutkkmd:ı. l'inc-liıuendcdiı·. 

1/266 Ordu mensuptariyle Rnıniyet Urotım Müdürlüğü ve 
(lümriik nıuh::ıfazıı "e muamele sınıfı kadrolarında ç:ı
lışanlnrn birer er tayını verilrol'si hakkındaki 4367 sn· 
yrlr kanunun birinci roadılesinin değiştirilmesine dair 13 . v"ll . .HJ.ı4 l.ill·ibindc llütı;e ı•:n -

1/27-! Ordu ,.e jnndarmaya mensup zabit.lerle efradm ve 
sair binek hakkı olanlal'm kendi malı bineklerinin 
Ye orduyıı alınan alıııli · ııaltlis-c vnsıtnJaıının öden
nıesille dair olan H7l nyılı kanımun dördünt>ü ınau· 

ciiıneııim•. 

de inin dt·~~tirilın~si bakinnda 4 . lX . 19+! tarihinde 4657 uyılı 
lmnıırı olnrıık kııhııl cciilmi~tir. 

J/') R n ıJikli rlı:ışltırın mııaşlıı.ı·ının Levhit V leıı.diilüne 

dair olıtn 3779 sayılı k:ıııııııuıı bazı ııınddt>lcriuhı de· 
ği!ltirilmesi. ve bu kıuııuıa bir maude cldcmn i bak-
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kı nda 

1/28!> Snlın.v · V<' askeri rııerrımlnnn ıııııaşlo rrnn nair olan 
3661 sayılı kanunun birinci maddesinin de~iştiril -

Muamelesi '· -
21 . YI . 1944 .tarihinde 4601 a;vılr 

kııııu ıı o] ~ rak kııbııL OOilmişt.ir. 

nıesi vo bu kınıunıi bazı. mııddeler ekl.ennıcsi haklanda 21 . VI . J !)H tarihinde 4600 s.1.yr1ı' 
kanun olnrıtk kabul odihııi-5tir. 

·112~ Askeri 1\Iıılıakomc Usulü KanUn\nııın 30 ncu m.ııddc- -~ 
~in[n d(:ğiııt!Hlmcs i haldun'da 4 . vrr . 1!)44 laı·ilıindc • 4650 sayılı 

k•ı:ıun olurak kabııl cıdilıniş1 ir. 
1/ 2!l2 (leclikli cı·lııışların . nınaşlarının tedıi~ vn teadülüne 

dnir olıın 3779 sayılr klin mm n D n cu maddesinin . de-
ği~tirilmesi hnkılnnda 27 . yr . 1V~4 tarihinde Büt<}c Encü· 

1/&98 1\ ~kc l'i Mcuiurlıır Kannninııı har.ı maddeler ilV.vesiue 
ye 2505 ~ayılı kanunun 6 ve 7 nci mnddeleriniıı ilga
sınn dair olnn 3280 sayılı kanunu.ıı birinci mad~e
sirı in (B ) ftlmı91nın dciJiştiıilnı ııi hııldmıda 

1/3'15 

l . -~l l D 

1/ 320 

A~kcri · f:ılwikıılıırdıı. aslwı1 . atelyn ve tııiııi'r müessese· 
lerindt• ~:ı lr ı;ıun mü1.!>hassrs sııhııylnl'a vcı·i l ecek ihtısas 

.'' ~'' ' tni .vf'~i lınkkrndn 

ı ranıılan iııılinıı e w dcııi7.\lt'n ı;ıkıırnıalaru kal'",'l niii
nıdck lıııklnncla 

. T :ıı ı rla ı ·ına F:rat. kııutııı.ıımın 3 rı ti w 20 nci ına<lılc

leriııiıı d<'ğiı;itirilınesine ve bu kmıunıı hıı7.ı ınaddele!' 

iliiwsiııc tlııir 

1/ 325 A.~{,• ri <'m~a. K1ınnnuııun hıı zı mııdı.h•l('rinirı dr·giştiril-

ıııcniııc. 

1 

2 . YTrT . J!l4,! tarih.in(le 4637 sıı:vılı 

kaını 'n cilrmık l,<alml edilnu~tir . 

' . 
S. 'i' H . 1 OH lnrihiııdc Biil\:c Eaeii · 
ın cııiııc. 

7. vnr. ]().J..J. lıı ı· i lıiııd~ 4ti:>4 ımyılr 

kanun vluı·a l< kubul ı•d i lıiıiı:;tir . 

JJ . lX . _19-H t<ır i hindo Bü~çe Eııcü-

. m enine. 

m('si lıııkkrn'dn · J-1: • YU . HlH ~ıriıiindt• AUl irc En
rıiinı<,niıır. 

8 . rx . 19-ı.J. tal'ihinclc B'üt~e EMii· 
men hı e. 

1/337 Suh.nylar· Heyet.iııe malısus Tet·fi Kanununun U nci 
ınaddeshıin değiştirilnıosiııc dair olan 4554 sıı.yılı 

kanuna ek kanun layihasr R . Dt . 1944 tarihinde BÜt~e Bneü-

1/344 

2/25 

.Tıı ndnnnıı. Kaı1ununun 10 ncu 
rilmcsinc dair 

ınaddt>sirun değişti-

Tı·kirdıığ ( Rıılımi · pıtk ve iki a.rkndn.~i) 

ı\mı<ığmıı:. bıışlr.klı kanun teklifi 
<İnl)nü 

~/4.7 Diyarlıu.lut ( L Kinzun Sevüktekin ve iki arkıı

ıl ıL~ ı ) • Sulıny ve ıL"kcri mcmurlıırın mnıışlnrın:ı daiı· 

3661 sııyılı kaııuuıın birinci ınad.d inin dcğiştiri1· 

riimenine. 

Eneiiıncnclerlir. 

1 , ,~JI . l!J.J-4 wı· ihiııdo Daiı1Jiye En· 
cümcuine · 



No. 

3/105 

-118-
Hulasası 

mcsine ve b1\ kanuna bazı maddeler cklenmcsjne dair 
. olıı.n 4600 sayılr ltaımuuıı ikinci maddcsiıüıı değiş-
tiı-limesi hakkında · 

TEZKERELER 

A~keı1 lHuhakeme Usulü Kannnumnı 108 ırci iıwddc-· 

Muamelesi 

:! . YIH . 19-l-1, larilıind 4()::HJ su:nlı 

liııtllln olnnık kııb ıJ edilmiştir. 

... sinin te:fsiı~ hı&kıuda Baır"'·ek!\lct ·tQzkeresi . 7 . lV . HWI · tırrihiııclo 1;388 sa.):ılı 

3/123 Askeri eza K:.ımmuııtın 81 mıi ırladdesin teviikan 
cozalııudırılan nııkel'i şahıslara ait mahkumiyetlerin 
'Jlckaüt IK:anun\iffim · 53' n<ıü ye Askeri Cezıı JC~nu

nuııun 30 ııcn triaddelorindeki (Sıılıtcldirlık) tiilıiri-

k11rıır olıınık linbul l.lılilmi~1ir. 

ııin şüınuliine dahil olup tel aüt uıaru ı ;tahsis edilip ' 
cdilroiyecc~inin tef.'irlne dair Bt!şvôkfılet .t~keresi 23 . :Xl r .. UJ-13 tnr-iltindc Adliye En-

cümenine. 
3/125 l\.~kttıi ve MiUki Tekıı.üt Kanununun 7 nci maddc$i-

nin ltefsiri ·hakkrndıı. Bnşvekfılot ter.kcresi 12 . TV . l!.IH tıırihinuc 1389 sa~'llı 

3/128 Askerlik · Kanununun 4152 sıı:ydı kanunla değiştiri· 
l eıı 99 nc(ı maddesiniıı tefsidne dair Başvckiilet 
tczkeresi 

3/ 153 Askcr1 Cezu Kınmnutıtm 3!Jli ·ııyrlı kanunla dcğ·iş . . 
tirilen 5 Mi maddesinin tef'iı·ine dair Buşvekiilct 

•kurnr olıtnık ku bul edilm iştir. 
• ' J 

l7 . \ ' . 19H to.ı·ihinli l• HO l ~ayılr 

kaı·ıll·w3I. \ r . l!l.J.±Iitrih iııde .J.37!) 

ı:a.\'llı kanun olurak kıılnıl ct!ilıııi~ti r. 

tezkeresi 10 . lll . . J!l-H turilıinck .\ıll i.''l' En· 
rünıcııiıw. 

3/154 .Askeri vc 1\~ülki 'l' l'aüt Kunnmına ek 3255 ve 
4463 ~ııyılr kunııulaım tcfsil'i lıukkında Divıınt Jı[u-
hııschıit Riyuseti 1e1Jcere i :l2 .· I\' . l!l·l.--1. l <ı rilı iml · ·l\laliyc Jı:u

ciiıııcnin~. 

3/ 160 iY'Melıııub'ay v :;cdek uskeri memurlar hıilikmdaki . 
1076 ~ayılı Kanunun -26 İıe,i maddesinin 6 ncr fık. 
rasınuı. t.efsirine dair Başvekıtlct tezkeresi 

~/203 GMikli cı·bıı larm ınıuı)arınrn tevhit ve teadülü 'hıık· 
knıdaki 3779 numaı•alr· kımunun 4601 sayılı kanunla 
mnaddel 6 neı maddesinin tefsirine dair Bo kiilet 
tezlı;eresi 

12 . VII . l!)Jr! tarllıiııde 1424 sayıiı 
lnıı·;n· olurak kalJUl eJilıniştir. 

Biıcümcndcdir. 
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MONAXALAT ENCUMEltt 

' ·-
Reis 
M. M. 
KO-. 

Kü.tahya 
Çoruh 

: ll atOIIJ. 

RecepPeker 
Ali Rısa Erem 
H asene İlgaz · 

Aydt-n 
Bwrsa 
Edirne 
Edirne 
Erzurum 

· Istanbul 
!zmir 
!amir 
!zmir. 

D1·. Rıza Levent 
Ahmed lıfiıııi?· Erhan 
Mehrnet Edip A§ao§ıtlları 
F·ııad Rtı! kan 
Salim Altuğ 
Vehbi S a1-ıdal 
S adetti n E pikmen 
Halid Onar011ı 
Dr. Ktim1·an 01·s 

Kars 
K. ar 
K11·sehir 
Kocaeli 
Ordu 
Sivas 
'i' rabzon 
Tunceli 

Eşref Demirel . 
Şe1'afettitıı Karacan 
Faı'k Seler 
Refilc Fenmen 
Dr. Vehbi Demi1· 
Hilr.met Işık 
.il1'tat Aydın 
Hasan Uçöz 

ılncilmen, 14 (i~ 1ayljıa, i ta.ktlr) işin (i.~) nU İnto.ç etmlş ve gerl.ye, ğe ecek tgbm.a. için. (1) 1~ 
bıra.lalmıştır. 

No. 

1/ 55 

Hulisası 

t~tmıbuı·Ja yeniden yapıl:.ıcak Adliyc bina.<ıı için .ge· 
lecek sencl<.'re geçici taabhiit icra.~ı lıukkmda 

1/ 150 D{''·lct Liuın.nln.ı·ı t~ctıne Un11nıı .:\Iiidürliiğii teşkilfı
tıııın lağviyle vazifelerinin Devlet 'D ııizy·oıtot'l l şlet-

Munbıelesi 

, lll : 19-W tıırihinılc Jfüküııı·t tıı

ru rıııdiin geri ulınımştn-. 

mo Umuın Müdürlüğüne devıi. lıakkmda 2f. C • J!)4Jo tarihinde ..J.517 .nrıJı 
knnuu olarak "abul edilo ıiştir. 

1/ 176 

1/ 17!) 

Devlet Dcrıizyollaı•ı ve Limanları 1ŞJctı•ıc llııuım Mü
dürli:iğüuüu muhtelif ihtiya~ları i~in gelecek yıllaJ"a 

geçiçi tnahhütlcre girişitme i ve iıono ihraemlı ~ sali
hiret ''erilmesi hakkmda 

Adli c;ralnn Posta, Telgta;f ve Telefon .İdaresi vll81-

1asiylc tebliğ'ine dnir olan 3560 s.~yıh kıı.nuna. bir 
muvakknt . nıııdde eklenmesi bıı.kkı.nda 

1 /~ti::ı Posta. tclgraf w tcı~ron kııııtttılarııı..ı ek 2721 ve 2722 

N . I . 1!l44 lariliinde 4515 ve 4516 
. ıı:vılr kıtıl\111 olarak kııl>ul !Xl ilmiştir. 

::ı ı . V . 19-M tnrihinde 4574 Sll),h 
knnun olnruk ltııbul edilmiştir. 

ayılı laınunlımn iki ve üçüncü nıaıltlı•lcdnin dcğiş-
tirilnı~~ i luıkkındıı 3 . VJ!f . 1044 lıu•ilıiııd 4646 sn)'llı 

lwnıın olarlik kııhul eelilmişi ir. 

J /2.1~ Dt•l·ll'lo nit bazı liıntnt. \•e iskcl<'lrı-lıı D\'l'let bemiı·
yollıırı ve Linınıılıtrl tşletıne ( tnıuıı ~tüdürliiğiinQ 
devri ve mezkllr Unıum :.\Iüdürliik~e işletilm si hak· 
kındıı 22 . VI . 1944 taribinde Büt~e En-

cümenine 



_,_ iSO-
No. ıiwasasl 

J/~64 n ovlet Demiı-yollat, ve Limanlan İşletme Uuıum 
:'\!üdürlüğü memur ve müstnhdcruleıiııin ücretlerine 
dair olan kanunun bazı ma<ldeleı·iııi değiştir ıı 3173 
sayılı kıınmıa yeni baııı lıiiki1ınlcr cklE'nmcsi Jıuk-

Mııiunelesi 

kında :31 . \ ' . Hl+! lıuilıiudc 4fli, sıı.~· ılı 

kanıııı ohıl'uk kıılıul ~dilıııi~tir. 

J/ 265 Devlc~ lknıiJ·yollf\ı·ı ve Limanları 1d:ıı·ei L'nıuıni.rc
·iuin teşkilat ye vıuıifclerinc dair olan 1042 sayılı 

kıınıuılıı bıı kıuuınun ek ve ta<lillcrindo değişikliJucı· 
ya[)ılmıısınıı ,.e bu kamınıı yimi bazı büküm~er ek-
Jcnmesiılo daiı· 31 . \' l!JH -t.aı· .ih inıh• .ı::ın Hayılı 

1/ 273 

1/300 

l\IiiıHıkıılı1L Veki'ıl ti t.~kilal ve vazi.felerinc dair 

Devlet DemiryoUart ve Limanları işletme ·umuın 
Müdürlüğü mcınurlarr t<>kaüt sandığı hakıkındaki 

245-i vo 2904 sayılı kanuniımı bazı hükümler eklen
mesine· ve bu konunların bıızr roaddelerinin değiştiril
roesine dair olan 4001 sayılı knnunn bir mnvakkat 
madde eklenm<' i hakıkında 

1/3ı?6 Devlet neni)\yollaı·ı ve JJimanları Işletme lJmum Mü
dürlüğü nıcnuu·lıu·ı tekaüt sandığı hakkındaki 3137 
sn:vı Ir kanunıı bnzı hükümler ekleımıesinc ve lm ku
muıun lij ve 23 nci maddı•l e!'lııin değiştirilmesine 

J;ıınıııı olımık kflbııl rdilmi~tir. 

22 . n . 19~4 la!'ilıinıl c Biil~ıı l~ıı-
eiimonin . 

2 . \ ' III . 1944 lılrilıinJc 4640 sayılı 
kııuıııi ohır'llk knlıul c ] i lmiştir. 

dair Eı:tuümcııtluıliı·. 
l / 327 F.skişclıir Elektrik Tiirk , Anonim Şiı•koti imtiyazı-

nın kaldırılmasına dair ]7' . YrJ . (!).ı.t laribinde f>ahili y\! 

1/336 

. .... 

Devlet. mennırları a~·lıklarrııııı L!'vlıit vn t.cndüliinc 
dair olnn kunnnun lınzı ıntrddclcriuiıı değiştirilmeKi 
ve bu 'knıronıı buıı mnddefcr ek1ennwsi' Jıakkındald 
4598 . :ıyrlı kamııııın 6, 7 ve 9 neu maddeleri lıillou~i-

nün Posta, 'l'elgraf veTelefon bnşıııUvcziı.l \'~ b.:ı.l 

bi\Şbakıcflıırıylc nıih•czzi ,:o 1ınt hakıcılaı•ııııı teşnı!ı;. 
no dair 

T.AKR1R 

4/24 ~turnıı (Or. Kl'nıali Bayizif) - Devlet D<"ıniryolları w 
Liıııauları lşl ctnıe ınıını Müdürlüğü m ııım Ye ınüs· 
tnlıılrınlcriııjıl iirtellerine ıloir olan .kıınunun lın11ı 

· nıad<lclorini dı·~~iı·cn 3173 ~n~lı knnunuıı '3 ncü 

Bıuoiitıwninc. 

4 . X . 1944 tnl'ilıindc 4671 sayılı 
kıımın olnrıık kııbııl Nlilmi<;ITit· . 

mndd iniıı t.ofsit•i lıııkkıııcln 1!1 . Yt . 19H lm•i h.iıııle l!nUye ı.:n -
ı·iiınııniııc. 
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NAFIA ENott.MENİ 

Reis 
. M. M •. 

-, Ka. 

Eskişekir 
Sivas[*] 
Isparta_ 

!zzet .Arukan 

- . .. . ""- ı 
.Abdu1·ra1ıiman Naci Demirağ 
Kazvnı Aydar '"' • .J ... 

.Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Çorum 
.Edirn6 
Erzincan 
Istanbul 
Kars 

Ali Çetinkaya 
,1[ ebrure Gönenç 
.-f rif Baytııı 
Ilaşit Bö1·ekçi 
Dr. Cemal Alpe1· 
J!Jic-rem Dem,iray · 
Aziz Samih nter 
Celtil Esa!{Arseven 
Dr. Esad Oktay 

Kayseri 
Konya 
Malatya · 
Marıisa. 
Maraş 
Niğde 
St'vas 
U rta 

Muhittin Taner 
Fatin Gökmen 
Jlf.ehmed Şevket ()zpazwrbaşı 
Osman Erçin · · 
Has011ı Reşid Tahtku,t 
Halid Mengi . 
lsmaı1 Hakkı Başak 
Razi Soyer 

:Encümen, 16 (8 l~yilia, . 2 teklif) işin hepsini intiıç et~tir. . .. 

No. :tt ulisası Muame1es1 

LA Y1HAL.AR 

1j .).J lsl!ınbııl 'la yeniden yap tırılacak .A.cUiye binusr için 

1/ 175 

gtılecek seneleı•e geı,:ici taahhüt lerası ha.kkmda. · c • IJL . 1!14-1-. t:ırihincl e ırükiimct tn -

Anlalya, · 'l'rubıon ve Malatya 
nuı kaldıı·ılınası hakkında 

elektrik iıııtiy~ı7.ları-

ı-ııl'.ılllan geri :ılııumştıı·. 

. 21 . VI . 19+1-. tarüıinde 4396 sııyılı 
lwmııı olm·ok kablıl elli lrııiı tk 

1/1~:2 İzmir sulu ·rı Türk Anonim Şirketinin a.atm aluıma-

1/2 11 

1/313 

ı;:ı ı.ı 

l/3:!4 

ma ve devı-ine dair 

Beleıliy ıı Yapı ve Yollar Kanununun bazı maddeleri'
nin ve Ebuiye Kanununun 43 ncü ve Belediye .Kn.
nununnn 114 ııcü maddelerinin. değiştiı-ilmesi hak
kında 

Dcmiı·yollnr ve Limruılar inşaatı i~in gelecek yıllara. ' 

:ı . \ 'I . 1 !J-14 tarihJude 4583 snyılı 

l:annıı olıırnk k:ıbııl cdilıııişlir. . -
12 . \' r . 19H tnrihiıııl 4585 sayılı 
kanıııı olaı·ak kabul edilmiştir. 

~ici tn.a.hhütlere girişilmesi hakkında 2 . \'ITI . 1!144 tıırüıinılc 4643 sıı~rılı 
kanun olnı·tık kabnl edilmiştir. 

Yenid1•n ynp;lncak su işleri için gcleeek senetere 
geçici taahhüt icrıı.~mn mezuniyet verilmesi hakkm
daki 3132 sayılı kımuna ek kanun layihas~ -

M11m\ll' mı skcnlcri inşııııt hal kmdn 

3 . \Il . 1944 tarilıind() 4649 sayılı 
kanun olnrak knbııl edilnıiştir. 
l . vn . l944 tnri1ırude 4626 sayılı 
kanun olarak kabul edilıniı, tir. 

["1 /)Hi ıııil, 1> , 1'!1 . 1914 tn.rilıiıı4e rrmııml H ıyete arudilm~r. 



Rulasıısi 

------------~------~-----~--
. 1/341 Ycuidep. rauyo istııs)'onlan kurulmasına dair 

TEKL1F 

2/23 l~skişehir (lzzet ~\ı-ııkrUl ) - ·ı•: l~kt dk 1lari\ Etüd İda-
re. i teşkilin ılail· J81!l sayılr. kmıtıi'lııin 17 nci ı~ad~ 

Muamelesi 

15 . IX . JD44 ta..rihinde 4670 sayılı 
kıımn olarak k'ııf11ı! edilrni~tir. 

desiuiıı değiı;rtiı·ilmesi lHıkkıuılu l.i . lll . 1!)44 l~ı·ihind > .,t;;:.ı ~11)"11ı 

2/41 Si\·tıs (.Ahdııı•ı·ahınmı • 'ııci D ·ıniı·ağ) 
tiıııl»k kanunuının !J ncu nırııld e~ iııin 

h::ıkknıda 

Belediye is
değişti rilmesi 

kıınnıı olmıık kobııl . edilıııiştir. 

·ı Vll.l . HIH tııı·ihiııull 4633 aay ılı 
karımı ııl:ıı•ııl< kıı.btıl edilm işt lı:. 

Ö~T vE tçTi:M.Ai MUAVENET ENOÜMENİ 

Reis 
M-M. 
Ka. 

.Antalya 
:· Konya 
: Manisa 

Dt·. H üsamettin K ural 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
1Jr. Saada Erııin Kaatçılar 

Afyon K. 
Amasya 
Bı'lecik 

D1·. Ahmet' Ham·id Selgı'l Kastcitınonıi 
Zeki Tarhari Kocaeli 
Dr. Mııhtis Suner . K(J_nya 

Rıza Saltt<>!} 
Rdgıb .Akça 
lh-. Sadi lrniak 

Dt· .Ahrııea Rııhi Yeşilyu1·t Kutalii!Ja 
Dr. M. Talat Sime1· Mara.ş 
D1·. Hamdi Bm·km.an Ordıu 

Dt·. Ali Süha Delilba$ı 
Dr. Kemali BO!!Jizit 
lk Zeki Masut Sezeı· 

. Burdur 
Bursa 
Denizli 
Denizl!i [*] 
Istanbul 
Edirne 

})1·. St#,rver Kfi:»?til Tokgöz Seyhan · Dr. ltemaZ Slı:tvr 
Dr. lt'"r~trıı'i Me1ııik Sinob 
Dr. Çal ip· Atay 

D1·- Bahat-ddin Kökdemir 

Encümen, 5 (3 iA.yiba., 2 teklif) işin hepsini intaç et.l:ııigtir. 

1/157 

1/224 

Küçük sıhhat ıe hayvan sağlık okullan mezunları- - -
nru erbıı.' ve gedikli olarak kullanılabilmeleri hak• · · 
loudıı. 21 . III . 1!1+4 tıll'lh indc .,ı t,a3 stı ~· ılı 

k ıınıın olııı·ak lwhul crlilmişi.IJ' , 
'I'iirk ,kodeksine uygutı olınıtnn eczayl tıbbiye ve kim- ·::-- -
ycviyeııin ithalleri bak:kmda z.f' : 1\1 , IU+l tarilıimlc 45-!!J saydı 

kanun oluı·ı\1; luıhul ctlltmiştiı·. 

~·] Olünıü, 3 .' XJI . 1934 tarildııçle ıııumt ll e11ete arıedilmiştir. 
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l / 306 Sıhhııt ve tçtimai Muavenet Vekaleij 'r~kila.t, ve Me
ınuı·iıı Kanunıınun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
vı- IHı kaıııına lınzı ınntldelcr cklenmesine da,ir olan 
42fi ımyılı karınıııı bnğlı 'kııdro ol"tvelinde değişiklik 
~·ııpılııırısr hakkında 3 . Ylır . l!.lH 1arilı.indc 4645 sııyılı ·· 

kanım ohırıı.k kabul !>dilmi~tir . 

2/13 . -.. Konya (Dr .. Osman Şevki Uludağ) -Çocukların göre
hi!i>rt>ld •ı·i :<iııeınn ve tiyalro piyesleriııiiı tolıdidi Ilak
lunda 27 . I . 1 !l-M tn ı'ih inde Acll iye En ·li

ıncııiı<('. 

Yor.g-arl ( Sın·ı l<,:öz) - Bokfırlıl<; vergisi hakkında :'l4 . lV . 1!!44 tarilıimll' Dıtlıili.vc En 
nıe]line. 

Blı?'sa 
B·ursa 
Çoninn 
ri il'lll üşa?ı (j 
f..l,.,rd>ul 
1 :<1'1111 bıtl 
fsfrıııbııl 
!zmir 
! zmir[*] 

'l'EŞK:tt.ATI ESASİYE ENC'OMENt 

Reis 
lıf.Jf. 
KA 

A.'l)?;ka;ra 
lstanb1ıl 
Tokad 

Dı·. Rdik Gii·rdn . 
ıl{ııhitt·,;,t Bahrı Par·.~ 
lJ r. Mıı.~lrata Crmtelı:iıı 
ll n s tm Ji'r•hmi A tae 
nr. Hn:I/I'UUa.h D-il,:(,,. 
m. K f1,z1Jin KaralıPkir 
Niis&,IJirı r.a1u:d Yalcm 
al'lal Baiym· 
Jlf ahm.ııd E sad Bozlmu:rl 

]f iimf;ae -Ölmıen 
Z iJ!n· ıKarram m· sal 
Resai Erişken 

J(ırldat·eli Dı·. F'uad TTma•!! 

:.t 

Kiitn1vya i1[11'hlis Erkmen 
M iwdı'n H o.san Jf em ~mt'ncio ğltı.t 
Mıığla. Or_ql. t zzerldin Çalışla1· 
8omstMh Hii:mii .Orı.lwr 
8wmsıın Amirnl Fnh·rı: E-ngin 
Sey1ıan Ali lıfiinif. Yeg(J,nd 
Teki·rdağ FatyıJ~ Ozt;rak 
'"-~ ~ r.. : ,. ' ... 

Encüınen. 4 ( 2 teklif, 1 tezkere, 1 tıı.krir) işin (2) ni inta.ç etmiş ve geriye kalan (2) teklifi ge
lecek İçti.ına.a. bıra.lalmıştır. 

TEKL:IFLER 

2/7 

2/11 

Bur a (Atrf Ak~üç) • Dahili Nizamnam~nin 53 ncü 
maddesinin· dejl;iştirilnıesi . hııkkında · l<:ııı·iiniE'IIlloılit. 
Oı·du (Hamdi Şarlım) -Dahili Niznmnnmenin 53, 54 

. ' 
YI' :;r, ıırı mnddı>lerinitı rleği.ııtirilmıısi bnkkınJlıı . Eıtl'iiııwııılı•ılit'. 

[•] Ölümü, 5 .1 . 19.U lcırihhtdı U111 ,mı 11, ı.ıclr arıı~dilnıipir. 
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TEZKERE 

3/168 'l'iirk harfleriyle bastırılacak altın paranın şekli hdk-
kındıı Bn~Yekfilct tczkeresi e . \' . l!l·H tari!tiıKle ı:19'i ~;ıyılı 

}inrHr ularak kahul o.:di lıııi ştil'. 

TAKRİR 

-1/11 Mnrdin (Edi!ı Ergin .) - Kıınun maddelerindeki mat
laplarm kanun metninden sayılmadığının ve mctin
.drıı snyı lmıy;ın hn ınntlaplıı.ı·ın Resmi Ga~etede ka
nun metniyle birlikte neşred ilmiyeceğinin karara 

:, i . : 

bağlanmıı.ı;ı lınkk:mda · :!ti . l . 1!1 -~-! tnı · ihiııdı~ 1:3H7 sa,, · ıir 

l<ııı·;u· ol:ınık l< :ılnıl cdilıni~tir. 

TİCARET ENCUMENt 

Rei.<ı 
M. M. 

·~ . ..,,.._,. Ka. 
Bı?ecik 
Manisa 
Niğde 

Kası1n Gülek 
Haldıın Sarhan 
Tliiseyin musoy 

........ 

Amasya 
~inkara 
Dı'yarbalcır 
Eı·z:incan 
Gire~nın 
Oiresıın [*] 
Kastamonu 
K ·wklareU 
Türşehir 

Esa.d Uras Konya 
A ı-if Çıibııkçn Jr ütah11a · 
1\enıal 8edele Kütahya 
Tı'cyzi Kalfagı7 Oı·dıı 
lsmlıil Bobuncu Seyhan 
Dr. Ilason Va.~lf SomyiirekTrabzoıı 
Ififmi Ooı"uk Yoz_qad 
8r'J'kd Odiil Zongııldak 
,'f(· tılı'et Torgut 

Eııcümene havaJe edil~n (26) layilla intaç edHmiştir. 

L.AY!HAL.AR 

1/102 

Nail// 1 la zilli Orwf 
J:psim A tnlny 
Snllihad,lhl Kıttmrw 
M·uamım e·ı· Y a.rmıbyık 
Salahrıttin Çam · 
J,fif[i Yrııııız 
Z-i.IJtı A.tlwnt 
A.hınet Gii.1·el 

t• Tüı·kiye ile Almanya arasmda münakit 25 . VTI 
1940 tarilıli Hususi Anlaşmaya bağlı (A ve. B) liste
lerinde d(•ğişiklik yııpılmasr hıı!tkmdıı :1!1 rır . 194-ı tarihinde -!.j:J:ı sa~· ı . ı 

kııııtııı cılarıık kflhııl Prlilıniştiı·. 

1/J03 Türki~·r ilc .Almanya ıı.ro.sınclıı l Niıııın 1943 tari
brnde imza edi len 1'icaı·i mübııdclelerin ve Tediye
lcrin tonzirnin dair Anla,:ına ilc hu A nlaıpn!ll11ra 

[•] Olümii, 17 .IV .19.J-t tcıı-ihinclc UııııwılJJ cyeta aızedıltniştir. 
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bağlı protokol ve mcktuplnrın tıısdikı hıı.kkında 29 . rı 1 . 19·H tarih ve 4536 s::ıyılı 

lqınuıı rılnnık kulıul cJilmiştir. 

1/104 Türkiye - İsviçr~' Ticaret .A.ıılaıımasının uzatılınası 
hııkkmda 10. l\" . . ın-ı-ı. tarihindıı '4;)44 sayılı 

lwıııııı olumk kulıni ctliluıi~tir. 
1/113 Ankuru Bcbliycsi larafuıdan !sviçı·e'deıı mubayaa 

olunacak otobüslerci ınüteıı.llik mektupların fi nci 
ııunıııı·ıısıııda dt•rpiş olunun nıüdtletiu temelidi huk- - ' 
kmcln J:! . \'1 . HI+! tarihinde -151--6 sayılı 

l>;ı!llın ıı.lanık knlıul t•dilmi~t i r. 

1/ll-l: Alnııuı ·aııayii t.urafındıı.n 1'ürkiye "ye til lll Türk 
l iru~ı tutarında 000 kilo ıı.tcbı·in verilmesi ve 
ınukabiliııd,• .'\lmanya ·ya U.} lll kıyınet tc Tüı·k afyo
ııtı ihra<; edilmesi Jıaklmırla tı>ali olunaıı mektupların 
kalıuliine dair lO. 1\'. 1!)4-1. tıı!'ihiııd,• 4:i43 sa.nlı 

k;ııı ı ııı ula ı ak kııhııl ı·• ılilmiştir. 

1/1!:!0 1'w.fiye Jııılinılc bultuıan (A) lıesalıı hakkmda 
1 i . Xlf . 1 !1 -~0 t ııı·ihli ım•kt nlıu bağlı 2 u umaralı 
listedo yazılı konlcııjıınlaı·ın ckğiştiı·ilnw::ıi hu · ustıııdu 

Tiiı·ki.n• .\ lnıanyı~ ar·a-~ında terıli olnnıuı mektupların 
tas<lilmıa dair 2!1 . lll . 1!1+1 tııı·ilıiııcJp -ı:-ı~l-1· snyı\ı 

kıınıın olanı!; kalıni <'d i lıııi~t i ı-. 

l / L·UJ • \ıı'kar:ı Hı ·ledi,,·csi tnı-nfınJım l svi<:ı·c'ı.lrn satın alı
ııııcıık utolıii~lcre mütc;ıllik mektupta ıııukavvelcııin 

akdi i~iıı t.cslıit oluıııı.n ıııüductin 31 . , ·ır . 1943 ta
rihiıı c kadııı· ıız;ıtılıııası bııkkınlla 

t .. J ~ 

1:! . \ ' L . 1!14-l tarihinde -ı~, 7 sayılı 
kaıııHı ıılaral; lwhul ('(lilınişlir. 

1/ 15-~ 'J'li ı·kiye ilc lsvi<;re aı-a.sıııdıı 'l'icuı-i nıübauelelcı-in 

"" 'l'rıliyclcrin tanzinıirı<' dnir iıut.a ulunun .Aıılıı~ 
ııııı ilı· ıuerbntıı protokol ve ınrktuplıırın tusdikınıı 
dair 1:! . \'f . 1!1-l-l !aı·ilıiıı.Ic .ı;:; 8 ·a.11lı 

lwnıııı olanık kıılıul cdilniişlir. 
1/167 llu,,· vııııl:ıı· \'t•ı·gisi Konuııumın 33 ııdi madde ine 

lıir fıkrıı t•klcumrsine dair ı · . Y ll . ltı+~ tıırihinJe Ziıııat Eıı
ciinıl'ııinc. 

l / 181 

l / l!l4 

'alııııı• · ı nı<• ııılı•ht!Prlc 1'irıırrt .\nlaşıııalal'l v~ Mo
ılii-< vivı-nflilı• ı· okıline ,-r bnuların ~iimulüne giren 
nı:ıddcl<-rin g-iinıriik t'<'simleı·inde deği~klik ynpd
ıııasmu w Aııl:ı~ırıııyıı ~- rınıı~ınıyıın Devletler mııva
ı ·i dulıııu kııı-şı trdlıh·lrr aiJnııııı~ına alfılti:"et vcı-il

mesiııe dair 

Tiiı·k Parası Kıynırtini Korıuna Kımuııunu ek ka 
nun liıyihasr 

:; . \' 1 . 1!!-4 turihiwl• 45!? ısıı~'llı 
11nrııııı ol.ın.ık kııbul •tlilıoıi?tiı-. 

:!4 . 1 . 19-ı-l tuı·ilıinu 45J 2 ıııırııı 
kurııııı olu rtık, knlnıl (·ıl ı lıııişlir. 

Ti.irkiyc ile Romaoyu aru::ıında iuızalannn tasüye pro-
ıokolüııüıı tasdikına dair 10 . YH . 19+! lıırilıiod • 4605 sayılı 

komuı olımık kubul edil~tir. 
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1"/HB Tuı-ki~·c Zirııi Doııntuıı Kurumu Kanunu lıi.yilıa:ıı 

1/218 Tiirkiye - Alınan ·a arasında mevcut Ticaret ve Tc
diye Anlıı~nıııııınuı T A li~l~siııtld<i koııteııjıııııı ınuıı

ı.anı ·kontcnjıııı kııliulü lınsn~uııdıı tcııti ohınım nırl:-

Muamelesi 

26 . \'I . I!J·U taı·ilıindc 4:604 su~·ılı 

karııuı olıınık kalıul cuilıııi~tiı·. 

tnplıırııı twıdikı hnkkrnda 1-l- . n ' 1!!-!+ tarihinde 4ii92 sayılı 
l\iınıııı olantk kııhul cdi l ıııi:;ı.tiı·. 

l /225 J•'e1• kııliull' ,· ıır.iy!'( dolnyı~iylc bıızi vı>rı;.-i ve rcsim
ll're r.nm icı-ıısrıın du i ı • olu rt !~!!:.!~. -l-040, +2:!6 I' C -H37 
sıı;oılı kıınnıılııra ek kıııııın !ıi~·ihnsı 

1/ 234 Buzı l sl'i~rr mııınul mııllıırıorıı ınuııyyen bazı Tüık 
mıılluriyle nıülındclcsinin ulrıziıııi mıık"i!di,1• !r iııır.a 

17 . \ ' . l!lH laı-ihintl\' -l-:i6fi 
k<ııwıı •olıtnık kııhııl \'dilnıi~tiı·. 

sayılr 

ı·dilrıı protokolnn tmıdikına dııir lO . n ı . 1!1-l--l- taı- i lıinole .j.()! 1 'ay ılı 
h;ırıuıı •Jhınık kabul t•ılilıııi~tiı-. 

1/ 23;i Hcınınnya 'dıın 10 vıı~oıı ve 3 270 varil alııınıasr ve 
hcLlclleı·iııirı k ısıneıı 

J ·r olıır:ık iidcnmc~i 

tıısdikııı;ı dair 

mıııı.v~·prı malinı· ,.,, kı~ıncn cl~ 

hnsıısunda ~· ıı pıluıı ıınhışnııının 

1/ 2J 1 'i'iiı·kiyc ll ı• A 1-ınıııı.nı nr·:ı~ıntlıı 1 il· ari miihılllelelerc 

w tl'djyelcrin 1uııziminc nıilte<lniı· . \ nlaşnıııyıl lıağlı 

2 ııti listeye H ıııiJ_,·on lir·ıılık mıım.ııın bir koııtel\jan 
ilavesine incir· ve iizüın kontrıı_jıınlıırıncla nıiiıı.ııknJP 

yapılınasına dair tcati oluıııın mektupların ta~dilq 

10 . \' l l . IHH t;ırilı i ııde ~610 ~;ıyılı 
1\<tllllll olııı·ıık Jqılıııl vtlilıııi~tir . 

hakkında 10 _. \'If. 1!l-!+ tarilıind• • ·Hil:! sa~· ılı 

k n ııtııı olaı ·ak lwlıııl ed i lıni~tir . 

1!247 Türkiye ill• )facnıi~hın urasında ıııcl·cul ticaı·i ıniil~<~ 

dcl('! re ve IPrliyel<'ı-iıı tıııızinıinc mütrclııir Aııla~nıa . 

laı-Ja mcrlmt.!ıırınııı :n )layı~ l9H tarihine kadar 
ııza tılması hakkında 

Türkiye ile ~<\lnuııı~· a arasınıltı ti<'ari mülıııdelelımı ve 
tediy lcrin tanzimine nıiiteclair Anlaşma esasları duhi
liııdr .1\lınnnlııı· tnrafıııdıııı 5 tane tayyare verilmesi 
ve nnıknhiliııdc ınuayyeıı Tiirk mallarının ibraeı içi-ı 

Alnııtn Sl't'ıı ı·<'ti ilc teati olunan mektupların tasdikı
na dair 

10 . \'Ll . l!lH t:ırilıiııuc 461-+ sa~·ılı 

kıııtııı: olarak l;ıılıııl l' ı lilıni5tir . 

10 . VII . l 94-J ı.iırihiııde 4613 sayı lı 
l;unıın olarak kalml edilmiştir. 

1/259 C1iinıı·iik Tariic Kıırnıııunıı bağlı giriş umumi !.arife
. 'ıı.iıt 695 nd numıı rasrnın (C) ve (D) fıkralurının 

d('ğiştirilm('silll' dajr 3 . VII . 1944 tarihinde 4605 sayılı 

kanun olaı-ak kabul cdilmi~tir. 
l /267 Tiiı·kiye il Romıırıyıı nr:ısmdııki ticari · mübadeleleı·e 

>c tediyeleriu tanzimint' nıütedair Anlaşmalarla mer
lnıtlnrının iki ay terndieli hnklnuda tcat i olwı.an mek--.v ·· · -
turlarm tıııtdikrnn dair 10 . VIJ. . 1944 tarihinde 4616 sa_vılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/295 'fürkiye - Finlandiya 'fjcarct ve Tediyc Anlaşmalıı -

rının t.emdi<'li hn·kkrnda ~- . IX . 19# tarihinde .4660 sayılı 

knnıııı olurAk kabul l'dilmiş.tir. 

1/309 Türkiye ile Macaristan arasında imza edilen 'l'i ca.rı-t 

ve Tediy<' Anlaşmalariyle nıcrbutlal'lntu tasdikı hak-
landa 4 . ı X . 19.J'4 t:ıı·ilıinuc 4661 say ıl! 

kaıııııı olarak kuhul edilmiştir. 
1/ 310 Türkiye ile Romanya aı·asıııdu mevcut Tieaı·ct ve Tc

diye Anla~nıalal'i.d c nı~rlıııtların ın t emdidi hakkında 
tenti ol n ıran nıekhıplann tıısdikma dair -~ . 1 X . l!l.t.J. tarihinde 4662 nyılt 

kıınun olarak k:ı.httl l'uilnıiştir. 

l / 311 Türkiye ile Romanya ııı ·nsıııdn imza olanan Ticaret 
,·c Tl'di:ı-r Anlnşnıalııri~· lr nı rrlıntlorının tasdikı hak-
kında 4 . 1 X . 1DJ4 t.al'ilıiııde 4663 sayılı 

knnıın olarak kabul ed ilmiştir . 

Aydın 
Bursa 
Çorum 
Çontm 
Denizli. 
Giresun 
HaleMri 
Hatay 
Kırklm·eli 
Kırşehir 
Kocaeli 

Reis lznıir Rahnıi Köken 
M. M. Manisa Yaşaı· Ozey 
Ka. Çanalekale Salahattin Batu 

Nm·i Göktepe Konya Sedad Çumralı 
Aziz Duru Malatya Kerııal Sayın 
Hasan Akdoğan Manisa Kanı· Karaosrna1ı 
Nainı Atalay Maraş Abdıtllah Yaycıoğlıı 
Emin Aslan Tolcad Mardin Lfttfi tJllcii.men 
Ji\kret A.tıı Niğde Rifat Dolu1ıay 
Ali Reşat Göksidan Seyhan Damar .Arılcoğltı 
Ali Şelhıtm Devrim Siird .Ali Rıza Esen 
Zii1ıtii Akın Sı'ı•as Atıf Esenbel 
tb rahim Tıımn Sıva.s 1 sm'ail M e}mıed U ğıvr 
Dr. Fazıl Şerafettihı Büı·ge Yozgad Mahmut Allıoğlu · 

Encümen, 9 (6 18.yiha., 2 tekllf, i takrlr) iı;in (8) hU intaç etınl§ ve geriye kalan (1) layibayı 
gelecek İçtimaa bırakıl.ı:ııışt. 

1;1fi7 

t!YİHAT..Aiı 

Küçük Sıhlıat ve Hay'"an Sağlık Okulluı·ı mczunları 

nm erbaş ve gedikli olarak kullnııılnbilmel cri hılk• 

& t.. ' • 

lwıda 21 . lll . J944 taı-ilıinde 4533 ll(t yılı 

knnun olılt'nk kabul cd ilıniştiı·. 



No. 
·1/167 

1/1 98 

-isA-
İl ulisası 

Hayvanlar Vergisi Kanununun 33 ncü nınddeRinc hh 
fıkra eldenınesine dair 
Tiirkiye Zirai ·Donatım Kununu Kanunu H1yibaı;r 

Muanıelesl 

ı·:ıı ı·iiıı .. ·ıııledir. 
:!ö . V 1 . 194! larilıiıııle JtiU+ sayılı 

knıııııı uluı-nk kahııl edilmi şti r .' 
1/ 237 .Arazi Vergisi Kanununun 2 nci maddesine bir fılrra 

eldenmesine dair J . YI . Jfl-l4 t:ı ı·ih iııdc .llııli ye F.n<'il-

ını•niıır. 

1; 301 Devlet memurları nylrklarmrn tevhit ve teadülüne ait 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1), sayılı cetvelin Z i· 

1/338 

raat Vekilieti kısmında değişiklik yapılınıısı hakkmda .J . V I ll . 1 !lH tarilıiude 46:i1 sayılı 

kııııuıı ülııı-al' kıı!lul t•tl ilıııişliı·. 

Anks,ı·a Yüksek Ziraat Eııstitüsli .fakültelcrinr pnı·alı 

ve yattlı talebe almmosmn dair ı:; lX . 19+-l tarilıinde 4668 sa.v ılı 

kaıınn olııı·Rk kalıni edilm iştir. 

2/25 Tekirdağ · (Rahıni :A.pak ve iki arkf!.daşı) - İnönii Ar· ' 
mağıım başlıklı kanun teklifi 17 . V . 1944 tıırilıiııdr Jl l illl Müda-

2;'32 İstanbul (Gl. Kil.zım Karabekir ve .3-ark:ıdaşı) - 1942 
yılı mahsul borçlarını ödeyeıneyeıılcrin mnhkO.miyct· 

l'>ı:ı l •:ııriiınrııiııe. 

lerinin affı hakkında J!) . 1 . Hl.J-l lııı·ilıiııdt • ,\lu\'nkknl En
cüııwne . 

TAKR1R 

4/ 18 Yozgad (Srrt'ı İçöz) • Topriık lllıılısulleri Vl'ı·gis; 
Kanununun 2 nci mnddesinin tefsiri lı akkındu .,., ı ır . ı n.ı.ı tnrilıiıı•lP ~l ııvıılıkat 

Earünıcııc. 



2. Muhtelit ve Muvakka.t Encümenler 

[Adliye, Bütçe ve Maliye Encümenlerinde ıı mürekkep Muhtelit EnoilnıenJ 

Enciiınene ba.vn.Je edilen layiba intaç edilınemiııtir. 

No. Hul5sası Muamelesi 

LAY!RA 

1/7!1 Mübadele ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intıuıı 

hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun lilyihası Eneümendedir. 

tAdliye ve Da.hi~iye Encihnenlerlnden mürekkep Muhtelit Encilmenj 

Encünıen, hnv:ı.le edilen (3) tezkerenin ikisini intaç etmiş (1) ni gelecek tçtiman. bıra.lanıştır . 

:In:! lıulyıL tııbiiyetiııc gil'Cliğindcn dolayı Kouyıı lstikliıl 
,\lnlıkC'nu•si knral'i,vlr Milli Intdut dışına ı,;ıknrıluii 

Hunl. nıını zi 'ııin 'riiı·k vo.tııııflıışl ı ğıııa kııbıılün li.R ınıı

vııfık rılııp alnııyııcnğııın dHir bir kıırnr verilrn(l.qi hak
lutıda Ba~,·ekid e t lczkcrcsi 

3/ l(i!l J )cl hıt ~iıl'asıııuıı 1\<;lk bulunatı a~.sılık l~iıı se<;im ya-
l•:nl·iimrni!Prli r. 

pılması lıııkkıııun HrışvekJiet lt'tkel'esi 10 . \ ır . 19-14 tnrilıinık H 21 sıı.l'llr 

lwı-:ıı· olnmk kabul edilmiştir. 
3/ 17tl Devlot Şılı·ıL~ındn açık buluıınn 1\ı-.alık için seçim yn-

pılıııası lıukokıııun Bnş,·ckiılct lcz.kercsi 2J . Yr . 1944 I.arihinue 1406 sn~,Jı 

karar olo.rnk kabul e.lihniştir. 



196-
[Bütçe, Divnnr Muhasebat ve Maliye Encümenlerinden mürelclı:ep Muhtelit Encümenj 

Encümen, ha.va.Je edilen (~) tezkereyi inta.ç et~tir. 

No. Hn.Jasası Muamelesi 

TEZKERELER 

3/ 11 DiYnnt ~lu lıasehatta açık holmıaıı ·bi ı· Daire R<'isliği 

ile biı · ilzaJık İ(!ill seçim ~rap rJınaRı hakkında .ÜİVIlni 

Mııhasehııt l~Jyııs't. i tezkeı·csi J7 . XII . 1943 tnıihinde 1:365 sayılı 
kaı·nı· olarak kııhul edi lmiştir·. 

3/ 140 Divımı Muhascbatta açık bul u unu bir azalık içiuseçim 
yapılma.~ı hakkında . Di v;ı nı :\lulıasebnt Riyaseti tez-
keereai :lı . V . 194.4 tarihinde H03 :ımy ılı 

kıırar olara];; kabu1 edilmiştir. 

tTeşlrili.1ı Esasiye ve Adiiye Encümenlerinden miirekkep Muhteli.t Encüınen) 

Enciiınen, ha.vale edi.).en (18) tezkerenin (15) m in\aç etmiş ve geriye kalan (3) teıkereyi gelecek 
İçtimaa bırakmıştır . 

!i/ 1fi K O<'ııcli :'llclnısu Ali DlkmeJl 'iıi teşı.·ii ınasuııi,nıtiııin 
kaldırılınnsı Jıı~kkrnda Ba,~vekiilet tezkere i H . lll . l!J44 tal'ilıinde 1372 sayılı 

karar olaı·nk kuhııl i'dilıniştiı·. 

3/ 7, Çoı·ıım :Mcbtum Dr. emııl Alper 'in t eşrij nıasuni.ve ı.;. 

3/Si 

ıılıı kaldınlııınsı lıııkkmda Bn;wekalet tezkeJ'I'Si 10 . U 1 .. J944 taı:ilıincle 1:1H sayılı 
kaı·ıı ı · olarak kabul eı.li lnı .iştir. 

Dmıl:ı.Ji· ,.\lobuısu ı 'aili Kih;iikıı 'ıım te~rii ııııısuııiycti

ııi ıı knldırrlına ı hnkkınrln Başvekilı>t tezleeresi 10 . U ı . 1944 tıırihiııde 137 5 sa yıl ı 
karar ol:ınık kabul cdilıni~tiı·. 

3/89 lııtanbul Mı:busu Hüseyin 'alıit Yalçın 'm t~rii ma-
suniyetinin kaldırılması hııkkıııda Bıışvekalct teı.keresi 10 . lti . 1944 tut'ilıind~ 1377 sıı.plı 

karar olarılk kabul cdilıııişt i ı· . 
3/90 Mardin :Uebusu Dr . .Aziz Uras'm teşrii masuniyetinin 

3/102 

kaldırılınası hakkmda Başvekalet tezlteresi 28 . VI . 1944 tarihinde 1408 sayılı 

kar.ar olarak kabu1 edilmiştir. 
Küt.a1ıya .Mebusu Dr . .Ali Süha. Delilbaşı 'nın teşrii 
ıııasunlyetinin knldınlması hakkmda BıışvekiHet tez
karesi lii . 1944 tarihinele 1369 sayıll 

karar olarak kabili edilmiştir. 
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No. Huliısnsz Muamelesi 

----- ----------------------------------------
3/ lQS Diyarbakır l\Icbusu Kemal Şedcle'ııin tı•şrll ın.u~·uıu-

·'·otinln kaldırılına. ı hakkında Ba'i"cklilct tezk~r~si ıo . ın . 1[14-1 tarilıiııaı• l37ti :><~yılı 
!w ı ;ı ı · olıırıık kııln ı l eclil ıııiştir. 

3/ 110 · l staıılml ll'lcbusıı Hüseyin ('ulıit Yal~ın'ın te~rii ınıı-

3/ 111 

~ıı ııi,V('tiniıı Jqıldırılınnşı hal<kıııdıt Bıı.şvekalet tczkeresi ı-ı . rı ı . J!l-!4 tarih inde ı ;no sayılı 

ktırıı ı · olıınık knhul ('(lilnıiştir. 

hıııiı · ~l .. hıısıı l k JTUse);n Hulki Curn'ııın teşri! ma-
~ııııi,,·l'f iıılıı knlclınlnııı~ı lınldonda Bıı ~\'ckftl ct tczkrN'Si 8. lll . ı !l-!-! taı·ihindc ı 37 1 sıı.vıJ[ 

kıııaı· olıınık kıılıııl edihnişti'r. 

3 ' 11 :3 1\ii tah~·ıı lkhusu Bı•"im .\ t:ıla,v'ııı tef}l·ii mosuniyeti-
nin ıwJdırıiJnllsı lıukkında BaşYrkiilet t._eıkerrs i R 1 ı ı . J!IH tal'ib.inılı· 1373 ıuı~· ılı 

ku rıı r olıınık luılıul Nlilnıişt i ı·. 
:ı ı :!U ~1 :ı n lin ~ıı·lııısıı J >r •. \ ~i ı l ' ra~ 'ııı teşı-ii ına.~uııi ,vctinin 

k:ılıhrılnııısı hııkkındiJ Bnşvckfılrt !Rz.kcre&i -l . \'lll . 1 !}4-~ tuı·ihimlc · t-ı3:l ;;ıı_nlı 

J;ııı·ııı · olarıık klıbııl :dil nı i ~ı iı ·. 

:> 1 ı:! !l , \ rıkıı r:ı :\lt• l ıı ı~u Fa lih ııı fl<ı .\tay, Bursa Mehusn Atıf 
, \ k~ii<- "'' l staıılwl )1 ı·lıusn Tliisryin Cııhit Yal<:rıı'ııı 
ı .. ~ı·ii ııı;ısuııi,Hi kriııiıı l«ıltlırılnıuşı hakknıda Bui!'''" 
kfılct ıı•zkercsi z.ı . lV . l!J•U t a ı-ih indı• Ul90 ı;ayılf 

l<anır o l u rıık l\llbtıl ı•ılil m i~tir . 

1\ iit ıılı .Ya ~J .. Imsıı B ı•;ıiııı .\ t ııln_,. 'ın tc.5rii ıııasnniyeti-

ııiıı ]qıldırılııııı~ı h<ıklmırlıı Bıı~Yrkilld l;>>'.kN~s i 2-ı . IY . l ~l44 tıırilıiıı<.lı • 1 39ı ~;n lı 

k;ıı·;ıı· olanı k k ııhnl ,., ( ilıııi~t ir. 
:ı ıı; :ı 1\iit:ılı~ ·n 7ııı·husu ~ııllıh ıı tıiıı 1\ııtıı ııııı'ııı teşı·ii ınıısı. -

n i."'' i rı in kııl(lll'llıııu~ı hakkıııda Ha~wkılll•t teı:kcrc .. ;i ı !) . \'ı . J9.U taı· ilıinıl e Jiiiküuı,·t 

ıanıfırırlun gtııi tılıııııııştıı·: 

::ı IH:.! ~lıırdiıı :\Tchıısıı l.fıtfi ttlkünıen 'in tc.>şrii musuniye-
ı iııiıı k ıılclmlına~ı hakkınrlu Başwkfılct tezkcresi Enc· iiınendcdi ı·. 

:1 ı s~ ('o ı·ııııı :lıcJıusıı hmet Eker'in t rşrii ııınsıiniyı>tiniıı 
kıılclmlıııası lıokkındıı Bıı şn• kı1l<'t tezk!'~i ol . \'lll . l9J.l tndhind • 1432 sayılı 

kmııın olıırnk knbul ctl.i l ınişt i ı ·. 

3/ 18!! '1\ııwcli MPhusu Ila:><~ u Üı;liz 'üıı teşri i roosuııiyetiıı :n 
kaldırtlması hakkında Başvcklllet te1.keresi Bıwüıııcndcclir . 

3/ 19+ :'llıııatyu Mebusu Dr. Cıifeı· Ozeh:i'ııiıı teşrii mııını-
ııi~'ctiniıı kalclıı·ılnıası lıııkkında Baıpvekalet t.ezkeres ı ı•:nciinıc•ııdNl i r, 
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[Muvaılııkat Enollmeıı. ] 

·(.Adliye, Bütçe, Dahiliye, İktisat, Maliye, Milli M!idafaa, Ticaret ve Ziraat Encümenlerinden 
seçilen 5 er üyeden mürekkep) 

~ ; 8' ı c: ; .• S. Yargı ,.. , ... Reis 
M. M. 
Ka. 

Kocaeli 
Tmbzon 
Bitlis 

F . .A. Barutcu 
B. Osma 

,. 

'Afyon K. 
Anka;ra 
:Ankara 
. Inkara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Balıkesir 
.Bingöl 
Bıırdur 
Bursa 
B1~rsa 
(!ankırı 
Cnruk 
i?dime 
EMzıiJ 
Erzincan 
Hski:~ekir 
·oazı'anteb 

S. Yıırdlwru 
A. Çııbukçu 
M. Eriş 
Z. Yöriik 
H. T. Dalflwlflıt 
N. Göktept; 
il1. Akpınaı· 
Y. S. Uzay 
F. Ji'. JJiişiinsel 
8. Eng1'neri 
m. A. Atlı 
A.. Durn 
Dı·. A. Arkarı 
A. Tibiirı 
M. N. rl-iindiizrılp 
S. Sn.iJH·olflıı 
8. S ölr.m erısii er 
Y. Abadan 
Dr. JJf. Canbolat 

Hakk8,ri 
!çel 
Isparta 
!stanbul 
Kastamonu 
Kayseri 
Kıı·şehir 
Konya 
Jfalat11a 
Mnrıisa 
Mardin 
lıbılfla 
Siird 
Trabzon 
T1·abzon 
TTrfa 
Van 
Z nn_qul r1 ali 

Encümen, 3 (2 layiha, 1 teklif) ~i iııtııç · etmiş tir. 

o. Hulii.sllBt 

1/ 1 !J lilli Korunma KıımıııuJtuıı Lıazı maddelerinin ıl e· 

~ti5tirilmesine d:ı.iı· olan ·HSO sayılı kanunun 30 ucıı 

maddesinin 1 ımınaralı fıkrasının d(lği~tiı•ilnırsi 

A. R. Göksidan 
T. C. Berilcer 
M. Karaa,qaç 
Ş. A. Ogel 
H. Çorult 
F. Baysal 
,)'. 'l'orvut 
H. Karagülle 
M. N. Zabcı 
H Sarhan 
L. UZkümen 
S. Güney 
A.R.EsP-n 
'J.'. (:öksel 
L. Yavuz 
K. BerlcP1' 
1. Arvas 
R. Van·lar 

Muamelesi 

hakkında :l. \'1[1 . 19+1. tarihinıle 464 .. '>ı,n1ı 

kanım olurtık kııbnl edi l miştiı · . 

1/294 :Milli Koruıı.nıa Kanunnnıın bazı ınaddelerioiu dcğış· 

tirilmrsiııc ve ek maddelerinin c:ıkarılınıısrna dair :ı . \'lll . l!l·H tarihinde 464 ı;ayı1ı 

lomunla birlrştil'ilcı·pk kabul odil
ıııi~tir. 
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o. Holılsnaı 

TEKLiF 

2. · :ı:; J,t;ııılııı l (Ziya 1\al':ııııııı-sııl ı - ,\li !li Konınnıa Kaııı.ı

ıııııHllı )ıazı uıadıfdl' l'itıiıı dci!iştirilmcsintı uair o]aıı 

~180 sayılı k:ıııuıııın :ıo ıı<'ll maddesinin 1 nci frkra
~ıııııı dı·l/;iştirilnw~i hakkınon 

[Muva.klm~ Enofunen) 

Muamelesi 

:!:! . IJT . 19-U tıırilıiııdı• salıihi ıanı 

l'ııırl:ırı ın·ri ıı Jıııııı 1':'1 r 1'. 

( ,\ dli,yv , lliii•;P, rıahili~· c , 1)itiRnl, Maliye, 'l'ical'~l ve Ziı•aııl ı•; ıı ciiıııenlcrinueu sec;ilen 5 er üye

don miin•kk~p) 

.lntalya 
Aydın 
Aydın 
Ralıkesir 
f'rınakk-ale 
Çanalekale 
()o ruh 
V iyarbakır 
Eskişehir 
Oazianteb 
flakMri 
Kars 
K ostcımonıı 
K astamontı 
Kocaeli 
KonyfJ 

Re is 
M. M. 
Ka. 

Jfa:rdin 
Z o nguldal,· 
Antalya 

lJr. G. Kahnwıan 
1\'. Göktepe 
. ı . M mıde1·e.<ı 
.l{. Akınnnr 
S. Bahı 
:1. f na11 
. l. Tüzii.n 
K . • ~edele 
F:. S.azak 
Or. A. Melek 
:1 . R. Gök.<;?. dmı 
t~· . {)zo!Juz 
H. Çorıık 
Dr. F. Ecevit 
'. Ya:rgı 

..i. H. Dikmen 

U. Erten 
8- Devrin 
H. T. Da,ljlıoğlıı 

Konya 
Kiitah11a 
Kütahyrı 
Malatyrı. 
M ani.~ n 
Ord'lı 
Rise 

·seyhan 
Sii1·d 
Tolcad 
Trabzon 
Trabzon 
Trohzon 
'Y_oz,qad 
Yozgad 
Zonguldak 

IL. [{ aı·a!J i ille 
, . Kııtnıan 
fl. Pelecan 
Jlf. N. Zabı-ı 
ll. Sarhan 
Jf. Yarınıbı1Jık 
T. B. Balta 
D- 11nkoğl1ı 
A. R. Esen 
C. Kovalı . 
M. S. Anamııır 
F. A. Barııtçu. 
T. Giikseı 
S. Kot·km,a,:a 
.d.. Sungur 
R. Va:rdar 

En'cünıen, (1 layiha., ı teklif) işin (1) ni intaç etmiıJ ve geriye, ~ 'tçtıma. d9in (1) takrir bı
T&~. 

LAY1HA 

ıt.ı26 Toımık nıahsııllrri ,·ergisi hııkkıııda 26 . IY . l!l-H tıı.rihinue 4553 ııııyılı 
kanıın ~lnmk knbul eılil~ni~tir. 
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No. BulAsııst Muamelesi 

TAKR1R 

4/ 18 Yozgad (Sn·ı lçöz) - Toprak Mahsulleri Vergisi Ka-
n\lllun 2 nci mııdd.esiııin tdsiri hnkkıuqa ı·:ı ıl"\inı~:ndcdir. 

[Muvakkat Enciimen] 

'(Adliye, Bütçe, Dahlliyc, Mi~ Müdafaa ve Müııakalfıt Eııciinıenlerinden seçilen 3 cr 
üyeden mürekkep) 

Reis 
M. M. 
Ka. 

Tekiı·dağ 
Ağrı 
Bol?.ı 

R· . .Apak 
H. Ttıgaç 
H. · ş . .Adal 

Ay dm 
Balıkesir 
Bursa 
Erzincan 
GiresuM 
!zmir 

Dr. R. Levent 
Y . S. Uzay 
Gl. A. Atlı z 
/). Sökm.ensüer 
Lt.. Sayar 
M. Birsel 

lzmiı· 
Kastamonu 
Kocaeli 
Konya 
Rize 
TrabzO'II. 

Enciimen, havıı.le edilen (2) lii.yihayı intaç etmi~ir. 

1/ 333 

1/334 

... ,::.·,.. 

LAYİRA 

Sivil balkın muvakkat tahliyesi baldonda 

Münakal!t Vekft.ietinin bazarda yapmatıı olduğu mii 
nakale muhabere ve mürasele işlerinin umumi vcyn 

1ı::ısmi seferberlik halinde ve fevkaltde hallerde ne su· 
reUe ifa edilecepe dair 

·. 

JiJ. Onın 
.-1. B i nka ya 
R. Fenmen 
f{. 1\ rmı rJ iili e 
'1'. H. Balta 
.1{. Aydın 

7 . \ "lll . 1!1-1-1 tııı·ihind<• .ır.:ııi s: ı ~·ı:ı 

k:ııııııı ol:ır:ıl< k:ılml (•dilıııi.~tir . 

7 . \'III . l!l4-1 tarih i ıu!t• 41l5.J sayıiı 

kıınun olarak kabul edilm.i~-tir, 
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[Muva.kkat Enciimeiı] 

(Adliye, Bütçe, Dahiliye, Nafıa ve Sıhhat ve lçtimai Muavenet Encümenlerinden seçilen 
3 er üyeden mürekkep) 

Amasya 
Antalya [*] 
Bolu 
Bursa 
Erzincan 
!sparta 

Re is 
M. M. 
Ka. 

Z. Tat·han 
N. E.Sümer 

: Erzurum 
Tokad 

: Bolu 

Dr. Z. Vlgen 
Dr. M. T. Simer 
A. Fırat 
K. Aydar 

N. Elgün 
R. A. Sevengil 
H. Ş. Adal 

Kastamonu 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
.-:i vas 
Tokad 

.A. Binkaya 
R. Akça 
F. Gökmen 
H. Karagülle 
A. N. Demirağ 
G. Pe·kel 

Encümen, hava.le edilen (1) lô.yihayı intaç etmiştir. 

No. UulasMı Muanıelesı 

LAY1HA 

... 

·ı 

,i 

1/255 Depremc karşı alınacak tedbirler hakkında 1 H . \'ll . I!I·H taı·ilıindc .ı62.'l sayılı 

kanun olıırıık lutbul edilmiştir. 

[Muvakıaı.t Enoiimaıı] 

(Adliye, Bütçe, İktisat, Maliye ve Tice.ret Encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mürekkep) 

Reia •: Kocaeli S. Yargı 
M. M. . Zonguldak Ş. Dwrin . 
KO.. !l Kastamonu H. (4elen 

Afyon K. s. Y1wdkoru !gel T. O. Beriker . 
Ankara A. Çubukçu Istanbul G. B. Giiker 
.Ay dm A. Menderes tzmir E. Oran 
Balıkesir S. Orgeevreıı Kastamonu H. Çoruk 
Bilecik K. Gülek Kır, ehir ş. Torgut 
Bingöl li' . F. Düşünsel Manisa F. Kurdoğlu 
Çankın .A. Inan· Tokall O. Kovalı 
Diyarbakır K. Şedele Trabs<m F. A. Barutcu 
EdirM M. N. Gündüzalp Trabzon. T. Göksel 
Eskife'Mr E. Sazak B ise T. B. Balta 
Giresun A. Sayar Urfa E. Tekeli 

[•] Maliye Vckilliğin41 tayini hakkındaki Biyascti Cmnhıır tczl."tlreli 15. IX .1944 tariJıind.ıı ohın

tll"Jtıır. 
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Encfunen, havale edilen (1) layiha.yı inta.ç etnUF. 

No. Bulasası 

LA.Y!HA 

J/219 'Varlık Vergisi hakkmda 

tMuvakka.i Encümenj 

.Muamelesi 

J:i . ı ll . IH.U tal'ihiııdı• .ı:ı:ıo sayılı 

kaıııın nlnı·ıık kabul cdilrni~tir. 

(Adliye, Bütçe, Maliye ve Ziraat Encünı!'ııJeriııden seç ilt>ıı 5 er üyeden mürekkep) 

İl ei s 
J( M .. 
Ka. 

Seyhan 
: Kasta1nomı 

; l ntalya 

D; Arıkoğlu 
A. Binkaya 
II. 1'. Dağlıoğlu 

Ankara 
Deni~U 
Diyarbakır 

· Er~incarı 
Giresun 
Istanbul 
!zmir 
Kastamo-nu 
Kırşehir 

J/. A/;solcy 
N. Kiiçüka 
Ş. Ul1ığ 
.A. Fsrat 
A. SO!JJar 
1. H. tlıkmen 
M. Birsel 
H. Çelen 
!. T1tran 

Konya 
Manisa 
Mara, 
Niğde 
Sinob 
Tekirdağ 
Tokaa 
Yoz,qad 

Enctiınen1 b.a.vale edilen (1) lii.yihayı inta.ç etmi..l}liir. 

2/ 32 

TEKLlı·' 

lstııubul (CIL Kô.zıtn Karııb kir \ •p ü~ arlı:ıulaşı ) · 
1942 yılı mnhstıl' borçlnl'rnı iideyt>miyenlc-l'in ınnhk!\
ın iyeılerinin ıd!ı hııkknıdıı. 

S. Çumrah 
li'. Uslu 
A.. Y aycıoğln 
R. Dolu1ıay 
C. Atay 
E. A.taç 
C. Kovalı 
A. Sungur 

:!fi . ı . Ht-14 tııı· ilıiııd~ .U58 silyı l ı 

konun ol11rak knbul edilıniştiı-. · 



[Muve.kka.t. Eııcümen] 

(AJliye, Dıılıiıiye, Güoı.rük ve İnltiaarlar, 1ktisııt. Milli Müd.ıfaa, Münakalat, Nafla ve Sıhhat 
ve İçtimai Mnavenet Encümeıılerinden seçilen 3 er üyeden mürekkep) 

Anlcara 
.-lnkara 
Bingiil 
But·sa 
('o ruh 
Rr.zu.rum 
Erzurum 
Gaziant eb 
Gaziant eb 
1 f ata;y 
h par ta 

Reis 
M. M. 
Ka. 

: U1'{a 
Rize 
!çel 

ll. O. Bekata 
R. Bö1·ekgi 
F. F. Düşünsel 
D1·. M. T. Simer 
. l. R. Erem 
.-t. A kyw·ek 
N. Elgütı 
C. S. Bat·Zas 
Dı·. A. Melek 
Ol. E. Durul»an 
K. Aydar 

_.r 

B. Sog!Jr 
K. K.amfl 
Ş. Tuglk!J 

!zmir 
Konya 
Kütahya 
Kiitahya 
Mat·din 
Ot· du 
Rize 
Trabzon 
[h-fa 
~onguldak 
~. .. . . 

Enci\nıene, hnvale wien (1) lô.y{ha l.ntaç edihne~tlr. 

.ı ~0. Hultısıısı 

t.ıA:YlHA 

1 /~ lf i ! ş lm?~1!nrı il ı• ııwskki lı:ı~tıılıklar ye analık siıı;or· 

-. 

E. Oran 
Dt·. S.It·ınak 
Dr. A. S. Delilbaşı 
0. B. Uşaklı 
Dt·. A. Uras 
Dr. V. Demir 
Dt·. S. A. Dilemre 
M. Aydın 
A. K. Tecer 
H. Karabacak 

Muamelesi 

talun hakkında l·:nriiıııc ııtlt.:diı·. 

• _ .... . 1 



-iM :__ 
[Muva.kkat Encümeıı] 

( l:ii l•:•·, JJalı il iyc , lkti sııt, Mal iye, 'l'icaret veZir·aai Eucüuıc rılc r· inden seçilen 4 er üye
den mürekkep) 

Ankara 
Aydın 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale · 
(/ank'n 
Eskişehir 
Gazianteb 
lçel 
Kütahya 
Malatya 

Reis 
M-M. 
Ka. 

A. Çubukçu 
N. Göktepe 
Ş; Engineri 
.A. Duru 
, . Batu 
:Ll nan 
·E. Sazak 

: Balıkesir 
: Yozgad 

Manisa 

Ş. Ozdemir 
.D·r. M. Berlcer 
H. Pekcan 
Jf. N . Zabcı · 

. Y. S. Uzay 
Z. Arkant 
H. Sarhan 

Manisa 
Mardin 
Niğde 
Rize 
Seyhan 
Tolcad 
Van 
Yozgad 
Zongıılda.k [ •] 
Zonguldak 

:i:ı:ı.cünıen, havale edilen (i) layihayı intaç etnıişlli'. 

No. lln !Asııst 

LA.YlHA 

~160 

K. Karaosman 
R. Erten 
H. Ulusoy 
'1'. B. Balta 
C. Oı-al 
G. Pekel 
t. Arvas 
A . Sungur 
H. Türkmen 
R. Vardar 

Muamelesi 

Toprak Mahsulleri Vergisi Kanniluna ek kanım ıa. 

yihıısı G . X l l . 1943 tarihindt.ı 4503 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

[•] Olütnü, 5. I . 1944 tarihinde Umumi Heye te arzediltn~tir. 



-100-
[lti~~ ~etiJnenJ 

((Bütçe, İktisat, ?4ıı)iye vıı Ticaret EpcümenrılE)l·iuden ceçilen 5 er üyeden mürekkep) 

Reis 1 stanbul 
M. M. Giresun 

H. Kortel 
A. Sayar 

. ... .• . 
Ka. Ankara A. Çubukçu 

Antalya 
Balıkesir 
Bitlis 
Gazianteb 
Giresun 
Git·esun [*] 
lçel 
!çel 
!stanbul 

Dr. G. Kahratman 
M. Akpınar 
R. Osman 
8- Ozdemir 
!. a.buncıı 
nl'. H. V. Som1rii.rek 
nr. M. Bc·rkm· 
T. ('. Beı·ihr 
G. ~· Gb1cer 

Kastanıonu 
Kasto;monu 
Kütahya 
Malatya 
Rize 
Tekirdağ 
Tolcad 
Yozgad 

Encümen, bavale edilen (1) teklifi intaı< etmiştir. 

Ko. nulfısım 

'l'RKLtF 

2j2-ı 1\iltTik ( Kıı~mı (Jii!ek) • Sı'ı'lıınyı•sinin tamamı Dev-
il't 1ıımfındaıı verilnı~k SU1'('1 i,vlc kuruinn iktisadi 
kı;-ı·kkiilleriıı 1c~kilfıtiyle idare ve murakabeleri hak
kındaki 3460 sayılı kanunun 5 nci maddesinin de-

H. Çelen 
H. Çorıık 
H . Pelecan 
Jlf. N. Zabcı 
T. B. Balta 
E. Ataç 
C. Kovalı 
Z. L11'kant 

~lıı:ıırıelı>si 

·, 

ğiştirilmesinc dair ::W . Xl . 1943 tarihinde .ı.so. sayı!: 

l::ııııııı olaı·ak kabul edilmiştir. 

[•] Olümil, 17 . lV . 1944 tariJıinde Umumi J/(yde arzedilmiftir. 
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[Mtm.kbt !lnotbneııı) 

(Vek5.1etlerle kar~lıkh encümeıılerden sesilen 3 er üyeden mürekkep) 

,-- .,.. a 

Reis 
M. M. 
KO.. ·. 

: A.dn 
Arnasya 

· Arııasya 

H. 'l'ugaç 
N. Aktın 
Z. Tarhan 

Ankara 
,.lydm 
Bolu 
Bolıı 
Bıtrdur 
Bursa 
Denizli 
Edirne 
Etrzincan 
Et'ZU1'Uim 
Erzurum 
Gümü.,ırane 
Oiimıüşane 
Gümüşane 
!çel 
!çel ' 
J.~parta 
!wıir 

ll. O. Bekaüı 
,1. M ende·res 
H - ı'{ Ada1 
H. R. Oytnen 
.c;. Eng inıeri 
A. Duru 
Dr. H. Beı·lwıwn 
M. E. Ağaoğullan 
A. Fımt 
.1 . .. Aky·iit·ek 
S. Altnğ 
n. Gü,rel.i 
O. Selele 
JiJ. R. Tör 
TJ r. Jf. B crl;a 
8. T1tgay 
7(. Aydar 
Dr. K. Oı·.s 

Kwrs 
Kastamonu, 
Kayseri 
Kayseri 
Kiitahya 
Malatya 
lllarilin 
Niğde 
Ordu 
Seylıan 
Siird 
Sinob . 
Sivas · 
Sivas 
Tclcit·dağ 
Tekirdağ 
Tokad 
Urfa 

Encümene ha.vale edilen. layihıı inta.Ç. edilmeuıiıttir. 

No. Hulbası 

~ ----
L.!.YtRA 

1/222 Askeri ve ~iülki 'l'eka.üt Kaııu.nunıın 3360 sa~·ılı ku
nunla değiştiı-ilen 3 · ıı ii madde ine h ir fıln-a rklen-

Dr. l!J. Oktwıf 
.d.. B inka;ya 
.R. Ozsoy 

· J"JI!. Tanlw 
S. Kutnıan 
H. Sağıı·oğlıt 
Dr . .A. Uras 
If. Ul1ısoy 
Jl!. Y arıtnbıyık 

. · m. N. Eldenı'z 
"A. R. Esen 
Dr. B . Köledemir 

· .'l. Esenbel 
. · R. S. Sirer . 

Tr:. ..1 tag 
E. Pekel 
f /. Peleel 
8. K. Y('tkitı 

mesi.l).e dair Encüıııendedir. 

-:--ne!!t!!l>&<ti!II!S--.,-

' - ' •' • 'C 

\ 



-.,.- - 3. Encümenlerin toplanma. sayısını gösteren cetvel 

Eııeümenler 

'roplannıı\ 

sayısı 

Toplanmu 
'ayısı 

Daimi Encümenler 

J~dJiye Eneürueni 38 :\-f eclis U. Tetkikı Bncüııı ni lS 
A.ı:ı:uhal :t 34 :IIcclis Kütüpanesi ... 3 
Bütçe ... 109 Milli Müdafaa ... 33 
Dahiliye " 60 :IIünakaJ.at ... 26 
Divam Muhnsebat » N Nafıa ... 26 
Gümrük ve 1 n hisadar » 18 Sthbat \ "t! l~tiuıa.i i'ıiuavenet ... 19 
Hııriciye » 8 'l'e.,kiliıtı F.sasiye ... 5 
Iktisat :t I5Q 'l'iearet ... 22 
MaarH ... 21 Ziraat ... 14 
Mn.liye ... 44 

Muhtelit ve Muvıılkkat Encümeınler 

·.\dliye, Biit ~~ ve ~lali.H Erırümrnkrirı -
dNi ıııiiı·l'kkop 1\[ıılıll'lit Encümen 1 
Adli~·c ve Dııbiliyo Enciim<"ıılrriııd!'ıt 

ıııürl'kkP.p 1\Julıtclit Enciimen 3 
Biit~ı ı w Divaııı Muhasıılıal }]ııci.imcnlr-

ı·iııJen 111ii ı·ekhp Mulıtelit Eiıci.imen 4 
'l'<·şkiWt ı ı·:~a."i.w ve Adliye Encümenle-
ri ıırl cıı ıııü rPkk~p i\fııbtelit Encümeıı 8 
7\lu vııkkıı l. l ·~ ıı eünıeıı (Adli ye, Bütçe, Da-
hi! iye. Ikti ·at, "Mali~·"· 111W1 Müdafıın, 
TiNU"l'l n• Ziraut Enciimeuleı"iı.ıden seçi-
len 5 L' l" üyeden nıü ı:okkep) 5 
).fuvııkkal Bnriirneıı ( Adliye, Bütçe Da
hiliyt', l kti~ııl. MaJi_,·c, 'l'icaı·et ve Ziraat 
Encünıcnlı• ı·inden sr~ili'Jc 5 er iiyeden 
m ii el"kkep) 5 
lfnvııkkat F.ncüıı:ıcn ( At.lliyr. Büt<;c Da
hiliyc, Jllilll "?11üdafııa Ye i\ffuıalmliit 'En
cünıeııleı·i.ndcn Sl'~ilen 3 el' üyeden mü-
rekkep) 3 
1fnvııkkııt ·ı ~ııcüıııcn (Adli c, Biitçe Da
hiliye, Na.fm ve Srlıhat ve !ç.timai 1\iua.ve-
~ırf l'ln<·iiını•n)('ı·inden seç.ilen 3 cr üye-

dcıı ıııüı·ckkcp) 25 
\lıınıltkat Eııciiıııen ("\ılli .rı>, BülçP, lk
ıisııt. M~ı liyıı VI' Tican· l T<: ucümenlerin-
drıı s~ ·ilt:'n 5 ı· ı· Üy('{l<'n miiı-cl\kep ) .J 
?lfuvali'l<ft! J<:nciiınen (Adliyc. Bütçe, 1ıl.a-

li.n· ı' L' Zirant EnrünıenlerindPıı seçilen 
:; eı- iiyedru nıüı-<>kkcp) 2 
.\Jımıkkııt EHr.ünıen (Adli~·~. Dv.hiliyc, 
Oüınrük 1·c lnhlsıu·lıır, tkt'lsıı.t, Milli 1ıfii
,]~fmı, 11ünakııH11, Narın ve Sıhhat ve 1~
[iınııi . l\ftwveuet EltJCümeı.ılerlndcn seçil n 
3 c ı· üyeden mürekkep) 2 
:ıruYa'l<'kat Eneümen ( Büt~e. Dahiliye, 
lkt.isat, 'Maliye, 'rir~ret v~ 7..iı·ııat Encü
menl~ı·inden s~ilen 4 cı· i.iyrden ·mürok-
kep) 2 
:\fm•ııkkat Encümen ( Biit~;e, ~ktisat, 1\Ja-
liyo ve Ticaret Eıwiimcnltııiwlen seçilen 
ii er üyeden müı•ckkep) 2 
)fuvakkat Rneüınt>n (\rkfılrtlrl•IP lı:al'ŞT· 

l ı\dr cıu:iiıııı>ıılerdrn ~ çilen 3 f'r _ "jiyeden 
ıniirekkep) O 

. · ~·...ll 



4. Encümenlerin mesaisini h\tJ.a.satan gösteren cetvel 

ı:ı ., ... ., ... ., ... ;a "CC 

"' .... ~ al :;; 'öi 
., .ı .!ı ., 
~ 

.... .... ]~ ~ :~ -a -= ., 
·ı:, ....: ·;:; 

~ 
.,. 

....: ? "' 
., "' ., 

"" .,. ~ ~ ..;:; ~ ., ... ı::ı-

Encümenler ..:ı E-< E-< ~ 
ı::ı >il~ ""' ., ...... 

--
Daimi enoümenler: 

Adli ye Encümeni 21 3 57 2 o 83 67 16 
Arzuhal :t o o o 4 ı 5 3 2 
Büt~~ .,. ı42 23 26 4 o 195 141 54 
Dahiliye :t 34 ll 3 3 o 5ı 30 21 
Divanr Mulıııscbnt :t 19 o ll o o 30 15 24 
Giimriilı: ve İnJıisarlar .,. 9 ı o o o lO 9 ı 

Harici ye :t 18 o o o o ıs 16 2 
İktisat :t 18 ı o 1 o 20 ı7 3 
lfaarif :t 8 2 2 o o 12 ll ı 

Maliye :t 3.8 4 8 3 o 53 46 7 
Meclis Hesaplarının tetkikı :t o o o o o o o o 
Meclis· Kütüpaoesi :t o o o o o o o o 
l'<lilli Müdafaa :t 32 2 8 o o 42 38 4 
MünakalAt :t 13 o o ı o 14 13 1 
Nafıa :t 8 2 o o o lO ı o o 
Sıhhat ve !~timai Muavenet :t 3 2 o o o 5 5 o 
Teşkil,ll.tı Esasiye :t o 2 1 ı o 4 2 2 
Ticaret :t 26 o o o o 26 26 o 
Ziraat :t 6 2 o ı o 9 8 ı 

Muhtelit ve Muvallıı:1ı:a.t Enctlmenler : 
Ailliye. Bütçe ve Maliye Encümenlerinden mii-
rckkcp Mnhtelit Eneümen 1 o o o o ı o 
Adiiye ve Dahiliye Enelinıenlerinden mürekkep 
Mttbtelit Encümen o o 3 o o 3 2 ı 

Büt~e; Divow Muhasebat ve Maliye En<!ümcnle-
rindcn mürekkep Muhtelit Eucümen o o 2 o o 2 2 o 
Te kiltltı Esasiye ve Adliye FJneümenlerinden 
mürekkep Muhfelit Eneünıen o o 18 o o 18 15 3 
)[nvakkat Encümen 2 ı o o o 3 3 o 
ı.ruvakkat Encünıen ı o o ı o 2 1 ı 

?ı!uYakknt En ümeıt 2 o o o o 2 2 o 
1ıfnvakkat Eneümcn o ] o o o ı ı o 
Mnvakkat Eneümen ı o o o o ı 1 o 
?tfuvakka.t Enetımen 1 o o o o ı ı o 
?ıtuva.kkat Encilmen ı o o o o ı o ı 

Mııv11kkat Enelimen o ı o o o ı ı o 
Muvnkkat Encümen ı o o o o ı ı o 
Mılvakkııt Eneilmen ı o o o o ı o ı 

Yekihı 40e GS 139 21 ı 625 478 147 



.D. lnzibat komisyonunun mesai huliisast 

Biı-inei lçtima r.arfı.ndıı Reisvekili Hıır~t Cıııııt z'iıı rl'isliği allmda idare Amirleri (Ağrı Halid 
Bayrak, ll:lala~ya 1\[ut.talip Ülmr ve Mıı.ı·d : n 1 dan Fe ı·id A lpaya)ilc Kfıtihi Umııml \~ey. el Gcnya'dıııı 
mlirt'kkep ln~ihal Komis.vonunn ıılfıkadaı· rclcr.ek biı· lı fıdise (}IImıalT)lştıı·. 

E, Umumi evrak muameiAt• 

Biı·inci fçtiıııa iı;inde yii./~se lr ,lJ cczi.•e 1 

205 Lıiyihcı 
29 Teklif 

101 Te~kere 

17 Takrir 
11 lif uktelif evrak 

J27 llliitcnc ·ı·vi lı1ı.sıı.sata ait ev ·r;:ık 

193 Arzuhal 

. . . 

2421 Eı•rak gelıwiştit·. ,Eııriiııırıılu ı• e k11leıııler bu yckıimdo.n lıariçtir. 

l3irinci İç.t.iına içinde yüksek Meclis (205) 
i&yibıı, gelmi.ıı olup bunlardan (146) sı r~sen 
veya birleştirilerek kanun olarak kabul edl1-
mi.ıı, (1) i Hüküm..et tarafuidan geri almJllJJi ve 
ve mütebaki (58) 15.yiha ise gelecek Içtimmı. 
kalmıştır. 

revka.)Me tçtinı.iı.dan ıievroluna.n < 41!) ı~, 
yilıada.lı (10) u kanun, (1) i karar olaraK 
kabul ed.i.lmi§, (1) i Hükümet tarakdan geri 
aınimış ve mutebaki (28) li\.Yihıı. İkinci tçti
mıı.a ka.lm.ı4tU'. 
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A - Birinci tçtima içinde gelen l&yibalıı.r 

1 'o. Rulasası 

1/149 Ankara Belediyesi tarafından Jsviçre'dcıı ~ıılııı alr
nacak otobüslere miiteallik m<'ktnpta muk~velenin 

nk~i için teshit olunau müddctin 31 . x:n l !l.ı : : 

trııihim, kııdnı· nzntılmıısı hakkmda 

l / 150 Devlet Limanları İşletme Umurn :Müdürlüğü teşki
liıtnım llığvjyle vazifelerinin Dcvlct Denizyolları Tş-

Muıınıeleat 

1~ . \'i . 104+ tıırilıinrh• 45RI snyılı 

lwıınn nlnı·:ık kııbul edilmiştir. 

1 >tr.H! rnııun Müdii.rlüğüne devri hakkında 2.J . ı . ın.ı.ı tarihindl' .Jnll sn~· ılı 

knnıııı olnı-ak kabul edilmiştir. 

1/151 Gümrtk Tarüe kamÜıuJJ8 bağlı giriş umumi tari · 
fesinin 702 nci nwnarasmın (B) fıkrnsmru değiş· 

tirilmesi hakkında Dütı;ı• Enriinıcninılcdi!' . 

1/152 Jandarma Erat Knııumınun 10 neu maddesinin 
dcğiştiıilrocsi hakkında 2f) . I . lDH torildnJc 4519 soyılı 

kanun olıırnk knhul edilmiştir. 

1/153 Orc1u 11mı.miycs1 Kaınunmun 2698 sayili kanunla 
dcğiştiıilcn bitinci maddesinin tndili hakionda :.?+ . I . 1!1+4 lal'ilıindı• .ı:ıu ~ııyılı 

kanıın o l:ı rnk krıhul rrli lnı i ı;;tir. 

1j1:J4 Tlirkiyc ilc İsviçre arasmda ticari miibadeleleri.ıı \ 'C 

tcdiycleriu t-anzimine dair imza oluıuın Aniaşına ile 
merbut.u protokol ve mektupların tosdikı:nn dair 12 . \'1 . l!l.J.ı tııı·ibiııdı' 4!'iK ~nyılı 

knmın olıınık knhnl edilnUştir. 

1/1.35 Deniz gedikli suhaylorınm tahsisatı fevkalndekrinc 
yapılacak zıı.ııı hakkındaki 4140 snjlllı knnunn ~k 

1/1116 

l/ l fi7 

1/15 

1/159 

kanun layihası 6 . Jll . l!l-1+ laribinde 4527 ~nyılı 
knnıın olnrnk kııhnl ı>rlihni~tir. 

Devlet Dcmin,·olları ,.c Limanları İşletme l .Jmum 
:\Htdiirliiğı.'l 1943 mali yılı büt~~sindc değişiklik ~·J· 

pılınnsr hnklnnda 

Küçük ılıbat ve Hayvan Sağlık okıılları nı •r.unlrı 
rrrun crbaş -re gc<lilı:li olıırnk kullnnılnhilm<'leri hak
kındıı 

Muııyycn "tıuifcli nııJ..-i.l \'Osıhıluriyll• . eyahat eden 
yolculn ı·dan alnıacnk nakli;ı-nt 1·eıımi lırkbnılald 

2030 snr.lı kanuna ek kanun lHyihası 

Oıınan J jınuın Müdürlüğii 1941 ııı:ı.li ~-ı lı lıil l.(!i'siıı 
d~ dcği$i1-lik ynpılmıııu hakkmdn 

:i . n . lD-H tııı·ihindtı 4506 sayılr 

kanı ın olnı·nk knhul rdilnıişt ir. 

:?i . J ll . l!J.J--1 lul'ihinık 45a::ı ayı lı 

kanım olarnk kalıni edilmi tir. 

;; . \'1 . 1!l.W luı· ilıiııde 45hl ııyılr 

ltnlııın ulııl'nk kahııl ~dilıniştiı·. 

3 . 1 . l!l+.J tuı·ihindc 450i sayılı 

knnnn olnl':ık kabul cdilıııiştir. 

ljlGO Toprnk i\Iahsulleri 'f ~rgiai 1(ıinnımıın ek kıuııııı lit-
yiha:ıı G , XJI . 1043 tarilıinJe 450:1 ;ıııyılı 

lumıın olarak knbnl cdiJnıjştir. 

1/161 
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c ·lvcllerdc değişiklik yapılması hakkında 

1/162 Aı-ttırnıa, L~ksiltıne ve İlıale Kanunru1un 57 nci 

Muameleııi 

1!1 . 1 . 1944 tnrilıinde 4!JIO sayılı 

knııtııı olııı·nk knhul l'ililıniştiı·. 

mnddesiıH' bir Iıkrıı iHh·rsine dııir 17 . ı\" . L!H4 larihiııd' -!547 sa~, ı ı 

knnıııı olaı·ıtk knhul edilmiştir. 
l / 1 63 Bina ve nı· azi vHgileı·i tad.ilfıt komisyonlarının ieabc-

df'n ınııhııllcrdc nıtwıııuıf olarak teşkili hakkuıda Hi\t;;-~ gııl'linıf'niıııledir. 
1/ 164 Drvlrt memurları aylıklıu·ının tevhil ve teadülü lıak

kındııki 3656 sayılı kıınuna bağlı 1 sayılı r:ctvclin 
Adiiye \"l'killcti kısmında ıl<.'ğişiklik yapılınasına dair ,\ılli.,·c Erıciinı ·nindudir. 

l / lli:i Hakimler Kanunu ile bu kanuıııın bir kısım madde
leı·ini tadil eden 3501, 3693 1·e 3885 saydı kanunların 
bazı ııınddeleriuin değiştirilmesi hakkında .\clliye EncÜJncrıiııdediı·. 

1/ lli6 Hatay'ın ilhakı dolııyısiylo açıkta kalan tekaüde tabi 
mcmurlıırıı ' 'erilecek tazminnt hııkkmrla 10 . TY . 1944 tııriltinde 4540 sayrlı 

kanun olarıık knlıul edilmiştir. 

1/lfı7 Jluy1·aulıır \ .ergisi Kanntıtırruıı 33 ncü m nd d •Nin c bir 
fıkra eklcnıuesi hak.kmila Ziı·:uit F:ncümrnindcilir. 
Aski'ı-'i C'ezA Kanıııınnnn ::!!i ve 153 ıırü nınddeleı·ini"n 
d eğiş i iı·ilnıcsi hAkkında 

1 / lfi!J Askl'ri :\luhııkcnıe U~nlil Konnnnıuııı 31, 8!1, 13 ,.o 

10 . T\' . 1944 tarihinde 454::! sayılı 

kanıııı olurak kahul edilmiştir. 

155 nri ııı:ıdd"lı'rinin clei!;iştil"ilnıesi hakkında li . , •. 1944 tarihinde 4563 sa~·ılı 
kamm olarak kabul rdilmi._tir. 

1/ 170 A~kcrt m murlaı· bakkmdaki 1455 sayılı kanuna 4290 
sayılı kanunla eklenen muvak-kat maddenin (C) fıl :-

rıı. ının değiştirilmesine dair 12 . n· . 1944 larilıindo 4545 sayılı 

l/171 

l / 172 

1/ li .• 

1/ li+ 

lfl7fı 

1/176 

Devl('t ncıniryollarr V(l Limanlım lş1elıne Unıum 1\Iiı
ılüı·lüğii 1!Wl ıııuli yılı lıütçrHinde değişiklik yııpılnıa
sı hakkında 

Şchı· ''e gUkoz istihlôk vrrglsi hakkıııdald 4-!J 5 sayılı 
kıınıııııı l'k knnıın liıyilıRSı 

•renıyiz ~Jalıkenıcsi tcşkiliıtınn. dııiı· 12:'!1 sayılı kanu
muı ikiııri nındd<'sinin de~iştirilnır ·i hakkında 
Uı·tıı iii(rctim olmllnrrndn yaı·d.ınıer öğretınen çalıştı

ı1lnıası lıakkmdaki 26U sayılı knnunnn müddetinin 
5 yıl daha uzahlmıı ınn VI' ikinei nınrld ~inin değişti
rllm!'sin!' dair 

Antalya, Trabzon ve ,\falatya .l~ktrik irntlyıızlannm 
kııldırılmıısı hnkkmdn 

Devlet Demiryollan ve Limanlan İfletıtıe Umum 
~füdürllliiinihı mulıtelif ihtiyaglan lgin gelecek yıl-

knıııııı olarak kahul cdilıni~tir. 

3 . 1 . 1!>44 t.t~riltindc 4506 sayılı 

kıııııın olnrıık knhul cdilmiştiı·. 

:.l . YI . 194-l tıırilıinde 4597 sayılı 

kıuıunla birlcştiı·ileı· k kabul cdil
mi~tir. 

.\ılli~·c Eııt>Ü.ıııeııind diı·. 

27 . ·n. 1943 t.ruihinde 4504 sayılı 
.kanıın olıırnk knhııl ı>dilmiştir. 

21 . V I . 1944 tn riliinde 4596 sayılı 
"kıımın olarnk kabul rdilmiştir. 
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!ara geçıcı tanhhütlere girişilmesi ve bono ilirs-
ema salilhiyet verilmesi hakkında :! .ı . 1 . l !J.ı4 ta ı ·i hindc 4515 ve 4fi 16 

1/177 1943 mali yılı Muvazenei Urouroiye Kanunununa bağ
lı (.A) iŞaretli cetvelin Milli Müdafaa Vellleti kıs-

ıııı.yılr kıınun olıı.rıık kabul Pelilmi ş i ir. 

mına fevkal fıde tahsisat verilmesi hakkında '!. 'i . X 1 L . l !l43 tarihi nele 4505 satılı 
k n ıııın o l nı ·ıı k kalıııl rcl ilmişti t·. 

1/178 Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette Ticaret 
Anlaşmaları ve modüsvivendiler akdine ve bunlarm 
şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde de
ğişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan 

Devletler müvaredatına karşı tedbirler alınmasına 
saiahiy-et verilmesine dair .:; . V 1 . l!)# lnr ihinclr 4!\H2 ı::..1~· ılr 

kıtlllltı olarak k:ıhnl ro i lmi~ tir. 

1/ 179 ..Adli evrakm Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi vası
tasiyle tebl\ğine dalr olan 3560 sayılı kanuna bir mu-
vakkat madde eklenmesi hakkında 3 L . \ ' . 1944 tarihinde 4574 sayılı 

kanıı ıı o l ıırak kııbul <'d ilm iştir. 

l / 180 Muamele Vergisi Kanununun 10 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair 2 . ' ' lll . 1944 tarih inde -ıG41 sayılı 

kanun o l ıı ı ·nk ka bul cıl i l nıişli r·. 

1/ 181 Türk Parasim Kornma Kanunununa ek kanun lil.yi-
hası 24 . r . l !l44 tarihinde 4fi12 sayılı 

kanun ninrak kabu l edi l m i şti r . 

l / 182 İzmir Suları Türk .Anonim Şirketinin satın alınması· 
na ve devrine dair 5 . V l . 1944 tnrihinıll• 45~3 say ı lı 

kaıtı.ın olarak kabul ecli l miştiı · . 

1/ 183 Posta, Telgraf ve Telefon Umuın Müdürlüğü 1943 
mali yılı bütçesinde değiş iklik yapılması hakkmda 26 . I . 1 !!44 tarihinde 41i2fi ~a~-ılı 

lwnuıı o·ı a ı·nk kahııl ctlilmiştir. 

1/ 184 İktisadi Devlet Teşekkülleri .Memurlan Tekaüt 
Sandığı hakkındaki 4222 sayılı kanunun 15 nci mad-
desinin değiştirilmesine dair Riit~e l~ncümenindedir. 

1/1 5 Orman Uıı:ı.uın Müdürlüğü 1943 mali yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması haklanda 26 . I . 1944 tarihinde 4521 sa~· ılı 

butın olıırnk kabu l edilmiştir. 

l / l 6 Orman Umuın Müdürlüğü 1943 ıı:ı. ıill ;Yılı bütçesinde 

1/ 187 

1/ 188 

1/ 1 9 

değişiklik yapılması hakkında 26 . T . 1944 tıırlhind 4521 sa~·ılı 
kıuııın olaroık knbul l'dilıniştiı·. 

Belecliyeler Bankası haklandaki 2301 sayili kanunun 
6 nci maddesinin A fıkraamın değiştirilmesine ve bn 
kanuna muvakkat bir madde ilıi.vesine dair 
PııMreık kazasının Maraş vilayetine bağlanması 
hakkında 

Milli Korı.uıma Kruıı.uıunun bazı maddelerinin değiş· 
tirilmesine dair olan 4180 sayılı kanunun 80 ncu 
maddesinin 1 numaralı fıkrasının değiştirilmesi hak-

Dalıil iy <• ı ::ıı eiiınc ıı i ııık'tliı· . 

6 . ri i . 1944 t.ıırihin,l c -ti2!J sayılı 

1-aıııın olurak kubııl cdihniştiı·. 

, .. 



No. Hulasası · 

landa 

Muamelesi 

3 . VIII . 1~ tal'i~ıin~~ 4648 say;ılı 
kauıııı olar;ı\> iplb.\ıl edilqıiştjı·. 

l / 190 İnh.i.st~J"lar Um um Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 
arttırtlması hakkında 36 . J . 194-;l tarihin,tlc 4~24 sa.,\rıJı 

bnıın 1•l.:ırıık kalıl\l "C\Umi~t\r. 
l / 191 lnlıisadar Un.ıum Müdürlüğü, 1943 mali yılı Bütçe 

Kaııumınu bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya-
plıması hakkında 2-1 . T . J!J.l.4 t.ırihindo 4313 sayılı 

bııııııı olıırıık kıılıul cdilınişt ir. 

1 l!l:! \ ':ı lufl:ıı· l 'ııı uın 1\'l üdürliiğü 1943 mali yılı Bütçe l(a
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl-
ması hakkında 26 . J . 1944 tarihinde 4522 sayılı 

1 aıııııı < >lanık kn lıul cdi lnıi~tir. 

1/ 193 !Jevlel Dunıiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü
rli~rlüğü 1943 tnnli yılı bütçesinde değişiklik yapılma-

l / 19-1 

sı hakkında 2-l . [ . 19.J.-I tarihiıııll! 45H sn.nlı 

kanıın ohll'lık kabul L• dilmiı;ııir. 

Türkiye ile Romanya arasında imzalanan 
protolıolüııiin tnsdikınn dair 

tasfiye 
10 . VU . 194-1 ladhinrlc 4615 sayılr 

k;ını•n olııı nk kahııl l;'dilnıişti ı·. 
1/195 Devlet Havayolları Umuın Müdürlüğü 1943 mali 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde dc-

l / 19fi 

1/197 

jıişiklik yapılması hakkında 26 . r . 19.J..! tı.ırihindc 4523 sa~·ılı 

l;aıııın olarak kub1ıl edilmiştir. 

Post n., 'l'elgrnf ve Telefon Um um Müdürlüğü 1943 
mnU yılı bütı;:esirıde değişiklik yapılması hakkında 

Ordu uçaklarında bulundurulacak demirba~ yiyecek 
hakkında 

:!6 . l . 19-H tııı·iltiııde 41\25 sayılı 

lwnıınla hirlcştiriler<'k kııhul edil
miştir. 

H . rı . 1944 tıırihiııdc -!590 sn yıl ı 
luıı~uu olı~ı ·n k kııhııl Pdilmi5lir. 

1/198 Tüı·kiye Zirai Donatım Kurumu Kanunu Ul.yihası 26 . Y I . l!H4 tıırihiııdc 4604 sa.nlı 
kaıınıı olıınık kabul1·•lilınh,ıtiı·. 

t/199 Hudut ve Sahiller Sıhhııt Umum Müdürlüğü 1942 
mali yılı kati hesabı hakkında Uımııı :\lulııı.acl)fl-\ Y.~ııçüıu~ıı iııd rdi ı·. 

llıı riı·i yı• Hn('iiıııcnind l'dil'. 

1/200 
J/ 201 

Konsolosluk Kanunu lll.yihası Jfuı· it·i,,. ,. (•:ılı'ümeııiwh-d.ir· 

19-14 mali yılı l!uvnzenei Umumiye Kanunu ID.yihası 2!J . \ ' . 19-i+ tıırih i ıı le ~5G6 ~~~.':Ir 

k ıı ıı ıın ol:ır:ık kıılıııl •·dilıııiı:;tiı·. 
1/202 Bt-dı::n t e rbiyc.~i { ' ıııwıı )Jiidiirliiğii 1!l-i4 mali yıh 

Biit..;c Kanunu liyihasr :; . \ ' . IH-14 tıırilıintlı • -!557 Myılı 

kıırııı rı ıılıırak kıılıııl ı •ılilnıiştir. 

l / 20:3 Devlet Dı-ıniı·yoll ıırr vc Liın ıı n lım. lşlclnır Unıuın 

)Jiidiirlüğil 19-14 mali ,\'llı Biii çe Kanwıu liıyihos.~ı ;ıo . \' . l!J·H tul'ilıiııtll' 4:>7::! n~·ılr 

kıırııııı ulm·ıtk kalıni f'llibni~Lir. 

l / 204 Dl'vl tL Deniz,vollıırı v~ lıiıruınlıırı 1 letıııe Uttıllllı 

)fiidürlüğii 1944 mlııi ~·ılı Büt ~c Kanunu liiyilııısr 30 . \ . 1!1-14 tnl'ihimle -!571 :ıııyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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İ/205 Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1944 mali 
yılı Bütçe Kanunu li~yiha.,ı ;, r . J!!.J..ı tuı·ilıiude 45~ suyılı 

kanıııı ularak kıılıul <'dilmi~tir. 

1/206 Hudut ve Sahiller Srhhııt Unıu.ın lllüdürlüğü 1944 
mali yılı Bütc;o Kanunu la~-ihıısı 

1/207 fnlı isarlar Umum Miidiirlüğü 1944 mali yılı Büt ~c 

:H . lT . J!JH taı·ihind<' 4552 su,l'llı 

kaııuıı ularıık knb\ıl ı,-dilıni~tir. 

Kanunu lny:ihası 10 . r . IH-14 lııı·ilıiııdc 4~60 sıı.nlı 

kıınun ulurıık J;ııln ıl cdilıııi~l ir. 
1/208 

l/209 

Oı·nıaıı Umu.ın :Müuiil'liiğü 1944 mali yılı Bütçe Kıı

nunu liı~basr 

Posta, Telgı·ııf -ve Telefon İşletme Umum Müdüı-liiğii 
1944 mali .''ı h Büt<;<' Kanunu luyihn · ı 

1/ 210 V:ıluilar Urunın ·1\Iiidürlüğii ] 944 nı all yılı Hüt~r 

Kımu~ıı l~yibasr 

1/2ll Belediye Yapı ve Yollar Kanununun bazı ruaddelcri
niJı ve Ebuiye Kanununun 43 ncü ,-e Bclcdiyı.ı Ka
nununun 114 ncü maddl'icriniıı dı•ği~tiı·ilmeloı-i 

i' . \ ' . 1!1-H tarihinde 4:}59 sa.nl ı 

kantın ola rnk kabul Pılilnıi~tir. 

17 . \ ' . l9H tıırihindı· 4:;64 ~ııyı lı 

lwıııııı cılıımk l;uhul <·dilnıi ~1iı ·. 

:lt) . V . 1!!4·1 t ııı-i lıiııılt• ,ı:;70 sıı .n l ı 

lwnıııı nlamk k:ılıııl <•dilıııiştir. 

}ıakkmda J:! . \'J . J!l4.j tarilıiııde -! 5S~ı ~ıt.1 · ıJr 

lwnuıı ulııml; kahul ı•tlilmi~tiı·. 

lj2l:.l Oünıı·ük :\fuhııfaza ve muamele smrfı nıemnrlıtrı tc~

kililtı lıak.kındaki kanıında değişiklik yapılmasına 

dair 

1/213 İnhisarlar Umuın Mtidürlüğii 1941 mııli yılı hesabı 

~ . \' 1 1 1 . 1 !IH tarihinde -!63:.1 :,ayılı 

lwıııııı ulanıl; kalıul ı ·dilıııi~tir. 

katisi hakkında 1 )i,·:ıııı .\Ju l ıa sı ·lıııt J ·:ııriiıııt• ııiııde • l r . 

l/214 Kurs görmek için veya muvııkkat bir vazife il yıı-

bancı memlcketlerc .gönderilcc<'k olun erata hur~lık 

verilmesi hakkında 

1/ 215 Emirqcı· Y<' yis erieri hakkındaki 1600 ımy ılı kımu · 

:! . \'lll . J!N-t tuı·ilıiııd<· -!6 :~ij sa."l ı 

kııııu ıı vl ıll'lık knhul t•dilnıi~tir. 

na ek kanun liıyibasr :JO . n. 19-1-l tu rilıiııde ll iikiiıııt· t t:ı 

ı-aJ'ı w !ıııı ııı• r i ulııııııı~tıı·. 

1,'216 Menkul v • lia)rrimcnkul vakrf emYal ilc bunların in-

1/ 2 l7 

tifıı. haklarının mektumlarıru ve ınnhlfı.ll t> ri lınber " -
ı-cnlere verii('Cek ikranıiyclcre dair 
• ııbııylnr n eyetine mahsus Terfi Kununıınun birinci 
ınndde~inin (A ) fıkrasmm uei(iştirilnıı>si lıııkkıııda 

IR 'l'üı-k.iyl' - Alnıanyıı nı-nıııııdn mevcut 'l'ienr t ve 1'1'
cliye Anlaşmasnun 1 A listesindeki koni enjnnn mu n_ 
7Um kontonjnmn kabulü husıısnndn l<'tıli olıın:ın nı<'k · 

1 üt<: ıı t·:r ... üııll'niııdt'l.liı·. 

~ı ı\' . 19+1 t,p·ılıiııdt• -t:-ı:{' ' '"·· ol ı 

kııııuıı ulıımk kııhııl l' dilıniş t ir. 

hıpların tnsdikı hııkkınclıı H . \ l 1 '1 ,.j : ; ı• ·ihiııdı• 4ii:l'! sa~· ,! 
kunnıı ul;u·ak kııh11l C<lilıııi ~tir. 



No. HuiAsııaı 

l / :!19 VaTiık Vergisi hakkında 

V220 19-:13 ıııııli yrlı Mtıvaıcnei Uııııııniyc Kanumuıa l•ağ. 

Muamelesi 

! !i . HT . 1!14'4 toıihindt! -!530 snyılt 

knntııı oluı·ak kuhıtl ı•ılilıniştiı·. 

h . .\ i~aı·ctli cetvelde değişiidik yupılması haklHııd.ı :.!-:1 . Jil . l!l·H tıırilıiııuc .ı;:;:ıı suyılı 

lwııu'n rılıınık kalıni (ld itnıi.,tiT. 

1/221 Posta, Telgraf ve 'l'elefon Uronın Müdürlüğü 19~3 
mali yılı bütçesinde değişiklik yııl)ılmaST hakkında :.!'!- • TJ1 . 1 !JH tuı ·i lıiııd(• -:1532 ~ay ılı 

l\ıırmn (1]arııl\ kulıni rd il 'mişrir, 

l , :.!:!:! . \ skı·ı·i w mül.h.'i 1\·kııiid ı-aııııuu ıııııı :1:~60 sani:ı ka
nnnl:ı. cloğiştil'il~n ii~üneii nıııildo.'siıw hi;- fıkr:• ek-
l l'nmr~ino ~air )fıwakk;ıt P.nriinı nı led iı• . 

1/ :.!:.!:J 1\ ilıl'it \'C Qukıııuk fnhi s:ır ı iş l ctın c iıııtiyamwı kııl 
ılıl'ılıııasınıı \ ' !' hu inlıisım n i?hıtilıuesi içiu ıııu\· akkut 

lıir iıln ı ·1> kmıılmnsınıı dair 0lıın 4·126 ı<ıı,vılı kıınıııııı 

C'k !l;ıııun liıyihıı l a ' ,- . t!'l-:1-:1 taı·i]ıiııtlc -l:J56 sıı~·ılı 

lmoıııı olurak kııbııl cdilmi.5tir. 
l '·)•) 1 

1 --"1'; Tüı·k lwdl·ks;nl' ııygnn olmıyan t>czayi tılılıi~ r " 
kiııı.vl·\·iyı•ııiıı itlıalf<oı ·i lıukkıııda 

1, ~~3 f\·vkıı liidP nızi.nt rlola,vı:iyıı· lmr.ı Y(·r·gi ve l'!'Siıııh•ı·r 

r.ııın icra~ııw dair olaıı !lR2, ; ~fH0.4:!26 n -14:17 "<\yılı 

bnııııhıt·ıı l'k knıınıı liiyilın. ı 

] :.!26 'l'ııprnk ~ıalısullcri Ycrg-işj haldun<la 

J fl43 nın lt yılı MtlYaz<.>nei Umumi ye Kaıınnuna bağlı 
r . \ ı işııı·rtli eetv~lin }lilli Müdafaa V ekiileti kı ınma 
l'cvkaıaıll.' tnhsi~nt verilmrsi hakkındaki 4424 sayılı 
l;:ı ıııına de kanım lfi yihnsı 

1 ':.!:!" nt'\lrt ır:ıv:ıyı•llııı·ı Uımun 1\Iüdürlüğü 1942 mali yılr 

:!4 . l\' . 1 !H-! t,ıırilı iııdc 4:l4!J ~~~~·ıtl 

l<ıınun nlıırıık kııhtı l \'<lilıııi~ılr. 

17 . Y . l!l~4 ı ııı·ilıimlı · 4:i6G ~a~· ılı 

kaıınıı ohımı; kHiıııl cdilıııi~tiı·. 

:.!6 . ı\ ' . J!l-1-J, 'tariltiııde -!ii53 .·a;'llı 

knıııı ıı ularak kalıul l"lllıııi~lir, 

,- -
:ıı . ırı . ı!l++ ıaı·ilıi ııılc -:1537 ~u~· ıl : 

knıııı ıı olaı·:ııı kıılıuı <•ılilnıiştiı·. 

1/ 229 1\ıı:n•kiıld tr~kililtı lıalckıuılaki 4443 sayılı kanuna i)i,·ı:ııı ııınlııı. cbııt l·:ıwliııı rn i mkdiı·. 

Jıe~abı katisi hnkkmda 
<'k l<nnıııı luyihıısı 

1 :.!30 ı ;,.Jı•di~· ,, Kıınunıınun 152 nci mııddesinin (D) fık-

14 . n . I!J~~ tarilı iııut> 45H!l sıı~·ılı 

lıanıııı olornk kabııl ıxlilıııi~t i ı·.' 

rasıımı (]eğiştirilmesi hakkında :n . Y . l!).J ~ tıırihiııcle +:li3 . ayı lı 
kıınuu olaı·ak kııhul Cl.lilmiştir. 

1 /~3] 19-bi uıuli :..ılı -:lfnvazenci Uruuruiye Kanununa bağlı 
(.\ ) iş:ıı•t•tli ccl\·eldc deği§il<lik ya.pılınıısı hnkkmda 12 . V . 1!' -:11 t"rilıinıh- ..ı:;r;ı .:·ı.1dı 

kıtıınn uln ı·nk knbııl ı"lilıniştiı·. 

l /23~ Hudut ve Sahiller Sıhhııt Umum M:üdillüğü. 1943 nıali 
yılı biit~e~iue bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
.rııpılınasr lıakJunrlıı l!l . 1 \ ' • I!J-ı+ tnı·ilı indı• .J.)-:IH >ııyılt 

hııııııı nlıınık kılhııl <'ıiilıuiştir. 

tıcuel nımııay Bn knulığırun vnzife ve snlalıiyetleri 
hakkında :i. n . ı l!l# tarihinıle 4Gh0 sa,·ılr 

kııuıuı ul;ırıık kııl.ıul cdilıniı,ıtir. 
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1/234 Bazi ' İsviçre mamul mallarının muayyen bazı Türk 
maliariyle mübadelesini tanzim maksadiyle i~za edi· 
!en protokoli\n tusdikmıı dai r 10. nr . 1!11-1. tal'ihiıııh• .J.6LO sıı.nlı 

lunınıı ohll'lık kııbul cılilmi~tir. 

l / 235 Romanya 'dan 70 va go n ve 3270 var il alınması ve be. 
dellerinin kısmen muııyyen mallar, kısmen de ley 
olarak ö<l~nıne i hıısıııııında yııpılan Anlıı§manuı tas-
dikına dair 1 O . YJJ . 19H 1 ur i lı ine le 46ll say ılı 

k;ıııun ohınık kabul t-.Jilnıi~tir. 

1(l36 19-!3 mali yılı Mnvıızenri !Jmurniyo Kanwınna bağ. 
tr (A) işaretli cetvelde de~şiklik yapılması lıakkındıı 24 . JY . l fl·H tııı·ihiııdc 45:i L ~n.n lı 

luınuıı ohıtıık lmhul L-tlilıni~tir. 

1/ 237 Arıızi VergiRi Kanunmııın ikinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dııir Diit <, l' l~n('üıııı•niııdcılir. 

1(.238 DevJet Denizyolları ve Limanları !şletme Umum 
Jl[tidlirlüğü 1943 nın lt yılı Jliitı:e Kanunıma bn~lı (A) 
i~arrtli cetvelde de~i§iklik yapılıua~ı hakkında 2.J. 1 ,~ . lP·I ·I t:ıı·ilıiııdı: 45.)0 sa.nlı 

kıııtuıı olanı k kabul ~· lilııı i~t iı·. 

1/ 239 Devlet meuıurları. aylıklarrum tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuımn lS nci mandesinin dc-
gi§tirilmesi ha"kkrndıı 10. Yff. 1944 ılıar·ilı i ıı ı lı• -!liO!l sa.nlı 

hın.uıı olı•mk kilhııl ~ .. lilnıi~tiı·. 
1/240 

1/2-H 

Cl!ıa Muhakcıııclı•d Usulü Kıııııırııın~ııı 310 m·u ınııd
desinin deği,til'ilıncsi hııkhnda 

Türkiye il Alınııuyn. arasında Ti<"ııri nıiilı!ldclele rc 

ve Tedi~· lerin 1ıınıiruinc nıiitedair Arılaşınııya lıağh 
Il nci li h·~·c 14 milyOn liralık lllU!I7.l!Dl biı· koııtCII· 

jım ilii11esinl'. incir Ye üzüm konteııj:ınlıtrında mii· 
ııııknlo' ,vı,ıpılınıı~ıııa dııir tl.'ııti ohm:.ın mektupların 

ta~<Ukı lıııkkmdu 

1/242 A!dct>ri v ~liilki 'rPkaiit Kanununun 64 nrii madde-
. inin değiştirilııı~si ho kinnda 

l /'243 A.l<cri ,-c · ~lülki Tekııiit Kanununun +5 nci nıııdd c· 

1/ 244 

1/'2+5 

1/246 

sinin dı•ğiştirilnıl.'sinc dair 
Di~·ıııwt 1 lel'i Ueisliği tı•şkiliit ve vazifeleri hakkın· 
ılaki :! 00 sayılı kanunmı 3665 sayı lı kanunla değiş-
tirilen a ncii ınıtddl"itiiıı tadiline dair 

Mımızzaf . ııhay ve ııskt>rl nıenıurlara verilecek elbise 
YI.' tc~hizııt hal<'kmda 

ııbaylnı• heyetine nıııhsu~ Terfi Kanununun ll n<·i 
maddt>sinin değiştirilmesine dair 

1/247 'l'üı-kiyıı ilc Mııcaristuıı nrnsındu rnr1•cut Ticari nıti
badelelere ve Tediyclerin taıızimiııe mutedair AnJıı.ş. 

3 1 . \ " . L!l+l 1 arihinılı· -+l'i76 s;ı~·ıl ı 

lmııuıı olanık lwbtıl e !i l ıııiştir . 

10 . \"ll . l!l.J.-1 taı· ilıiııflt'·-1612 say ıl ı 

kıııııııı olaı·nk kııbul t-.Jilıııi~i i ı ·. 

Büt~l' J~nciinıeııiııJ dir . 

2 . \ · ı ll . ltl<J..J tıırihiııde -16.'-ll sayılı 

kıınuıı olamk kabul edilmiştir. 

10 . nr . 1944 tarihinde 4608 sayılı 
k:ınuıı olnrak kalını edilmi,ştir. 

2 ' . 1,- . l!lH tarihinı1ıı 4554 sayılı 

kanun · olnnık knl>nl l'dilıııi~tir. 
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mnlarla merbutlarının 31 Mayıs 19+1 tarilı.lııc kadar 
uzatılınası hakimıda 10 . YU . 1944 tariirinde 4614 sayılı 

kanı ın olnr:ık kabul edil miştir. 
ljU8. Nakil vasıt~larr hıtkkmdnki 3R27 ·ayrlı kanuna ek kn-

nun lllyilıası Bü't~ Encüıncnintlcdiı•. 

1/ U!l Tescil edi lmiyen birkşm<'l~rl o bıınlarda·n doğan ~o-
culda!"'ıı tesciline ve gi~li kalmış nüfus Yalmlarmrıı 
cezasız olarak kaydına dair Ad l i.,•o · Rn~üıııenimloclir. 

1/ 250 Devlet Denizyolları ve Liınaıiları İşletme Uınnm 
Müdürlüğü 1!14~ mali yılı Riitçc Kanununa bağlı A 
i~aı·c tli cetvelde d(>ğişiltlik y:ıııılnınsı luıdckında. 30 . V . 1944 tarihinde 4567 s:ıyılı 

1/ 251 

1/252 

Vakıflar Uınum 'Miidiirliiğü 19-!3 mali yılı Biitçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ~·aprl

masına dair 

Devlete ait matbaalarm birleştirilmesi haklandaki 
3558 sayılr kanuna ek kanun layilıası 

1/ 253 Posta, Telgraf ve Telefon kanuniarına ek 2721 .. ve 
2722 sayılı kanunlarm 2 ve 3 ncü maddelerinin de-

lmnı)Jı olarak lmbul t'dilmi.ştir. 

28 · . IV . 1844 lıırilıiud 4555 sayılı 
kanun olarnk kabul eılilmiştiı·. 

2 . nı ( . 1944 hıı·ihinde 4628 sa~lı 
kmıun ol ııı-ı.ık kabul edilmiştir. 

ği~tirilmesi hakkmda :ı . \'1ll . 1044 tıııilıinde -!646 ve 
-!64i .~ııy ı lr kanun olarıık kabul edil
miştir. 

l / 254 Türkiye ile Alnıanya arasında Ticari mübadelelere 
ve tediyelerin tanzimine mütedııir Anlaşma esaslarr 
dahilinde .Almanlar · tarafroda n jıeş tane tayya.re ve
rilmesi ve mukabilinde muayyen Türk mallarının ih
rHcı için .Alınan Sefaretiyle teati edilen ınaktuplanıı 
tnsdiktna dair 

J / 25:> Depı•eme kaı·şı ıılmııcok tE>dbirlcı· hakkrnda 

J/ 2:i6 A~k el'l ik Kıuı\ıuumıo bazı madde! l'iııiıı değiştirilmc-

10 . V'Il . 1044 l.ıı.ıilıi;ıde 4613 sayılı 
kaııtnı olarıık kabııl edllmiştiı·. · 

l R . Vll . 1944 tarihinde 4623 sa.yıJı · 
kanun olıı:rak kabul cdilmiştil'. 

si lıakknıda 1Jilli :\Hidn.Cna Rnciinıcııindedir. 
1/ 257 Avukatlık Kanununun muvakkat 8 nci maddesinde 

l /2t> 

yıızılı müdd!'tin uzatılnıası hakkında 

l>cvlete alt bazı Bınall G iskelelerin Devlet Dernityol
lım ve J,iıunıılaı-ı 1.1etuıe Uınum Mihliiı·lüğiine devri 
\'c ıııezkfıı· Unıi.ını .M:üdiil'lükçe işletilmesi hakkında 
fliiıııriik 'l'urife .Kanununa bnğh giriş umumi tarifc
ııinlıı G9G rtci ııntııarltS1nm C ve D rıkralnrmın de
ği~tiı·ilıne ine dah· 

J/260 rıntııı uıuııı ttlc1ü1.'1üğü 1943 ırıult yllı Bütçe KA· 
ll\l.llt1h11 bniil.t {A) işaretli eetveldıı değişiklik yııpıl-

4 . IX . 1944 tarihinde 4.659 . sayılı 
kanwı olaı1ık kııbul edi lmiştir. 

Dı.llıiliye l~ııcÜmC'nindcdir. 

3 , Vll . 1944 lıırilıimlıı 4605 Sıl)1 l t 
luıııtııı tılnrıılc lmlıul edilmişti~. 
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}.ro. ltulllsası 

mıısr hakkında 

ıy26 1 yun kağıtları inlıisarı hakkındaki 1118 sayılı ka· 

Muameleei 

1:! . \ ' . ı~ı.ı.ı lııl'ihiudc 45li~ ı;ayılr 

kııııuiı olııı·ıık kalıul C(]ilnıişl.ir. 

nunun ikinci maddesinin değiştirilmesine doit· Il . n . l9·H tmilıiııde -15H4 sn,,,ıı 

l / 21)2 

1/~t'l;J 

19-13 mali yılı ~1uvazcnei Uruumiye Kanununa bağlı 
( ) işaı·etli cetvelde değişiklik yapJiması ha.lıJanda 
Dııhiliyc ,~ekaleti merkez teşkilatı ve vazifeleri hak· 
klllılul1 i kanıınım llazr maddelerinin dcği4ftiı·ilıııesiuc 
ve nn kaııtuıa bnır ıuadclelcl' elcleıımesine dair 

)) ·vlct Dcıniı·yoll:ıı·ı lıı]ctmc limu;uı :uüuiiı:liiğü mr· 
ııHıt' ve ıııii. talıdl'ııılcdnin iinctlıwiuc ılııir olıın ka· 
ııuııuıı hau maclclt>l rinicl~ği~tirrıı !1173 snyıl ı kuııuun 

kııııun olııt·:ık kııhul edilmişi ir. 

1::! . \'ll'. 1 !lH tarihimlı• 46 ı ~ Rıı.rılı 

knnuıı ı\lıımk kıılıu ı rdilııı iştir . 

Y!'ııi bıızı lıiil<iiııılcr ek iPnınesi h :ıkkıııdıı :ll . V . 19H tıırilıinıl(• -~!ı7H su,vılı 

1,. 20:J De,· lı•t Denıiı·yollan ve Liıııııulurı lu nrl'i rıınııııi.v<·si. 
nin t cşl<iliıt 1'0 1• ıızifC'Ieı·iııe daiı· olıııı 1042 ~aytlı l111· 
uunl:ı hu kııııııııa ·k ve tndillt' t' indl' riP:'iı~ôJdıkiN· 

ya p ılıııusınıı Yt' ıııı kıııınıı:ı yrııi lın z ı hiil<liıHlrr ı·ldt·ll· 

ıııcsitı tlıı i ı· 

l /:266 Ordu ıııcnsııplariylc Eııııı.iyct ·nı unı Miiılüı·l ii:!ii ' 'c 
Oüıııı·ük .Mulıafıızıı ve l'l lıı ıırııcle sınıfı kndı·oıaı'ınılıı 

~~~lı~anlarıı l.ıiı· ('1' tayını l'l'l'ilnı(•si hııkkrndııJ.'i .ı:ıti: . 
SU),] ı kıunuum biı·inci maddt!siııin •Hl'i~t iı·;ı;' siııc 

h:ıııuıı oııııak lwlınl Pılilnıi~tiı·. 

:11 . \' . l!l{~ l:ıı·ilıiııde ·!.i7i "'·'ılı 
kaııun ııl:ınık lwlıul ('(]ilnıi~tir. 

ıJaör Biit~t· l ·!nı·iiıııt•ninrlcdir. 
ı 1:!61 'l'ii ı·kiyc ilc Romanya aı·ıL~ıntla tic:n·i ıııühıul•lPlı·ı·c ve 

lt'diyelcı·iıı tnıızimiııc ıııiitNlııiı· Anlnşnıahıı·la :ıwrlıut,. 

lımnın iki :ır tcınrlidi lı11klaııdn trnıi olıuı:ın nwktıııı· 

hU'In l:ıs(likına clııiı· ı o . YI r . 1944 tal'ilıiııılı• 4611i snyılı 

k:ınıın olıınık lıııhnl <'dilnıi~ı ir. 

l / 2G lohisstrlnr 'Cmuuı ~Hidiiı•liiğii Hl-13 ınnl'ı yıl; Diitc;l' 
sinde değişik lik ~·npılmıısı Jıalıhnda 30 , •. 1!)4-ı 1:ıı· ilıiıııle ~'ıti!l sn.nlı 

lwı11111 olaı·ıık kahııl'eılilıııi~tiı·. 

1/~6!1 Devlet memuı·lım aylıklarann l~vlıit Vt' tı•ıHlöJijıı~ 
]nit·. olan 3G5G sayılı krınuııda d~ğişiklik yapılma ı n 

J/ 27(} 

1/ 27J 

bu kıuıuııa bam mnddcl r ~kl cıım mıi lınld;ındıı ~l . .\' 1 . I!J+! lurilıiıııll' 4G9H say ılı 

kıııııın oıııı·nk lwhıılı:ıliınıi<:olir. 

J) vlet ınNnıu·lıırı aylıklarmll1 todıit \' tcııdiiliiuc 

dait· olan 3656 Myılı kıuntnn. bağlı J ı;ıı~·ılı cetveliıı 

.\rlliyc Vckılleti kıNlıundıı dl'ğişiklik ~;npılınnsı hıık · 
kın da 

İ<'l!vkaltıde hallerin d vıımı ıniiddct i ncı' nı m ın· \'1' 

miistohdımıl re ynpdaMk yorcl ııu hakkmda 

~fnnri! ll'knl~ ine bıığlı yiik. ek, oı1a \'C ll•kııik iiğ· 

:! . \"lll . IDH luı·lh i11 Ic .ıı:;:!ll ı:ın~'llt 
hııııuıı olıımk kalıni edilmiştir. 

:!ı . '( . j!),H tat1JıiUı}l• -!;)9!) SU,I'tlı 

knıınn olnı·nk knhnl rdilmiştir. 



No. H n Hisası 

rctiıll kuıııınlıırwdıı ~alr~Lmlarak yubuııcıı pı·ofusöı:, 

öğ ı'Ctn'ı.cn , ıııütı•ha:<sıs ve ustnl:ı.rl;ı gele<·.('k senl\lcl'C ı:tr · 

Muamelesi 

.çici mukaveleler akdi hakkın<lıt 2 . \'TIT . 1944 t-1ırUıiıııie 463fi 'Sny·ılı 

l / 273 
1/ 274 

Müııakalih Veki'tlcti teşki l at. vo vnzifclcri ııc dllil' 
Oı·du ve jandarmaya mensup znbitelerle -efradm ve 
sn ir binel< hakkı olaıiıarm kendi malı bineklerinin ve 
ordnya alınan ahali nakliye viısıtalarmm ödenmesine 
dai r olan 1471 sayılı kantıntın 4 ncü mnddesinin de-

kanıın olııuık kablll edilmiştir. 
Riit ~r Bn<'timenindeclir. 

_ğ i~t. il'i lnı t· ~i lıakkmds J . i X . 1!\H tıı ı · ilıilltl!•. -!6[>7 . sa,vılı 

:ı / 2'i:J n evlct·. momuı·ları aylıl<lurıum tevhit ve ıtcsdülünc 

dair ol ~ n 36!i6 sayılr kanıma ek kanun layihası 

J /276 F'cvkaladc vnziyet dolayısiyle arazi ~ergisine bir mis
li zo nı ynpılmıısr hakkında 

J/277 J 942 mııll yılı hesabı ko tl kanunu llıyihosı 

J/ 27R Devlet monınrlnrı aylıklarının tcvhit ve tcııdiilünP 

d n ir olan 365fi sn yılı lmnuııs bağlı ( 1) sayılr ı.>rh• c· 

lin Hnı·ic iye llekaletine ait. kısmınm ve Raı•i ciyc 

VekAleLi Te~kilut Kanımnnn · bağlr (2) sayılı cc.tvelin 
de(;i ~li ı ·ilınes inc dair 

J/ 27!1 Istanbul '!'eknik Üniversitesi lıakkmda 

J/ 280 
1/ 2RL 

17282 

1940 ınoll yılı hesabı katisi hakkında 
Bankalıu· ve Devlet müesseseleri memurları ııylıkla
ı·rpw tcvlıit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı kanu
ının bazı madd Ieı:i1ıin değiştiı·ilmcsine ve bu kanuna 
bozı m ııddclcr eldenmesine dair 

Cczn lılnr sicilil hakknıda 

l/2S.i Devlet ıncmurlntı aylıklarının tevhit ve tctdülü hak
kındıılti 3656 sayılı kanuna. bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adliye Vekii.leti kısmında değişiklik yapılınasma da
ir 

1/2R4 ])t!vlet nıc!nurları aylıklarınrn tevhit ve ıteadülüne 
dpir olan 3656 sayılr kanuna bağlı (1) sayılı eetveliıı 
Tapu ve Kadastı·o Umunı Müdürlüğü kısmında deği-

krınnıı ı•laı·ıık knbııl t•ılilmiştiı·. 

::! . \ ' 1 rı . w.ı.ı lmibintl• 4(i:J4 sıwılı 

kuıınıı obı;·flk lwlnıl oıli lmi şti ı ·. 

1 ):ı h i 1 i,v~· J •lııeiimPnind r!l i ı · . 

!lir :ı ıı ı ::lln hrıı<Phat lı:ıH·iinıt'tıiııılcdiı·. 

11 ' ı.'\ . J!l!li.»r-ilıiıııh· ~(H.i5 \'1' -lti{ili 
~ıı .l'llı luınıııı ulaı·ak kıılıı ıl odilmişt!ı-. 

1 ~. \ ' IT . . 1!!4-+ ıarihiml0 .ı6J!I suyılı 
k:ınıııı ob ı·~ k lıuhul cd ilıııişliı · . . 

lli\'11111 ,\lulııısl'lıııl Bııı•iiHwni.ııt!c<liı ·. 

17 . Yll . HJ.J...l taı·ilıiıııle 41;21 sayılı 
l<rııınıı olıu·ııJ< kabul cli1miştiı·. 

6 . !X . J!l-1-! tarihinıle 4664 sıı;rılı 

knınııı olıımk kııbııl !'d il ıııi~fiı• . 

7 . \'lll .- 1!l4.J laı·ihiııdı· 4653 sn,, · ıl ı 

kaıınn olııı•nk kıılml <'ılilıııiştir. 

şiklik yapılmasma dair 2 . \'11 . lU-U tıı!'i lıiıı · l(• 4630 -.ııydt 

l / :2>-':i Devlet mcnııırlıtrı nylıklarıum tevlıit Tl· 1.-·:ı tliilibıa 
rlair olan 3656 sayılı kıınuııa bağlı 1 snyılı ı·ı;t \"t<l,'lt• 
ıleğiıftklik yapılını:ıımın v~ Oüınrük ve İnlıisııı ·l:ı ı: "t'· 
kiıleti teşkiltıt ve vazHel ri Jıukkımluki 2 2f.i ~ · ı;vılı lw-

lm nnn olnı•ak lııılıol l'ılilıııi:;ıtil'. 
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nlllla bir matldu ilavesine dair kanun ı O . V l 1 . 1944 tarihinde 4607 sayılı 

l / 2 6 'l'ürk Ceza Kanununun 4 O ve 4 · ::ı n ~ i ın:ıdd .. l ı·· i ııir 
k;mun olarak kabul edilmiştir. 

değiştiıilınesi hakkında Adli,vr l~nciimenindedir. 

1/ 2K7 !•'cvkııUide hallerin devamı ıniiddı•tiııce 3% 1 ~~ yıl • 

kımuna tiibi subay ve askeri memııl'lnı·a ;v:qrl>ıcai' ~. 

yarım Jııı.kkmda 

1; 28 Ocdikli eriınşların mruı.şlıırının tel'lıit ve 1 cııdiı;Uıw 

dair olan 3779 sayrlı kanwıun bazr ıııaddeleı'iıı iu d.,. 
ğiştiıilınesi ve bu kanuna bir madı'l ıı cklcnmMi hal\ 

:!1 . Yf 
lmıııınlıı 

nıiş1ir. 

J!l-!4 turibinde -!599 sayılı 

birl~şıiril •r k kabul edi!-

landa :lL . YI . LiH4 tarihinde 4601 sa~• ılı 
kanun olıu·nk kabul cdilıniştir. 

1/2 9 ' ubay ve ıısked memurlıırın nıaaşla.rına . ! :ı i r ohıı 

3661 sarılı kanunun birinci madueşiniıı deği,tiı ilnı.·,;i 

ve bu kanuna bi!Zl maddeler ııkl enmcsi bakkwdn ~1 . \ ' 1 . . J!J44 tarihinde 4600 sayılı 
kanun olaı·ıık kHbul <'OilmiŞtir. 

1/ 2!10 .Ask ı'i 1\lulıalccıne Usulü KllllllllU11UI1 30 nnu ınadıl ,_ 
sinin drğiştirilmesi lııı.kkıııda 

1/ 2!>1 

l / 292. 

Devlet meraurları uylıklaı·ınm lc1·hil 1·c t~a<lü l ü 
hallli.uıdıı.ki 3656 ve 3888 sayılı kıııııınlara bağlı (1)' 
sayılı cetvelin Maarif VekiJ.~ti kısmında deği~iklik 

yapılıoıısına dair 

Q,•dilcli cı·buşların maaşlarrnın tevlıit ve h·aıliiliiıı c 

ılu.ir olan 3779 sayılı kımunun 9 ncu mıtdrles i n '. n o) l)o 

ği~tir ilmcsi hakkında 

l / <1!13 Kazanç Vergisi Knnu.n.unuu 3 ncü madd ·i•liH J4. nrii 

4 . \ ' llf . HJ44 tııri lıiııdc 4650 sayılı 

kııııuıı olıırıık kubuJ edi l mi~tiı·. 

18 . Yll . l!lH l n rihiııd c -!62.J. sa~'llı 
kııııuıı olııı·ıık kabul edilmiştir . 

Biil<:<' J.iıı c ümcniııd~ir. 

:lı1.TnSrnm eğiştirilmesi ne ve Bina Vcl'gi i Kanununa : · • • 
hir muvakkat maddo eklcnmcsinc dair .Maliju l~ıı c üıneniııdodir. 

J / 2!14 lllilli Koru.n.ınn kuııuuw1un bazı maddelerinin •1t•ğiq1.Ö 

rilrncsiııo ve ek maddel erinin {:tkarılıuasma dn'r 

l/2~1:i Türkiye - Fiollndiya Ticnret vo TeJiye Anl~~""aJa. 

3 . VIII . 194-! tarihinde -1648 sayılı 

kan\ın l a birl cştiı·ilcrck lmbul cılil · 

miştir. 

rının temdidi hııJdnnda .ı . IX . 1944 tadlıindc 4660 sa,\'llı 
knııuıı olıımk kabul cı'l. i lıniştir. 

1. ':?96 Yrnjdcn 16 kll7.a teşk.ilin dair 2 . VJI! . 194-l tııri lıiıı ı l c 464:2 sa~·ı l ı 
kımuıı rılaml1 lwhul ı•tlilıniştiı·. 

1/297 Devlet Demiryolları ve Limanları 1,ıetme Umüı:ı1 
Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine 
da.ir olan kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 3173 sayılı kanuna ek kanun Ulyilıası li • \ ' ll . l!l.U t ııı·l lıintle .ıGOo ııuyılı 

l/2~8 .Asker! Momtırlar Kanuntıtıa bazı maddeler ilAvesine 
ve 2505 sayılı kanmnuı 6 ve 7 nei maddelerinin il· 

kıuıuu olamk kıılıul t•ılilıni~liı· . 
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gasına dalı' olan 3280 'sayılı kanunun birinci mad-

l / 2fl!l 

desinin B fıkrasının de~i~tirilmesi hakkında 

llelcdiye Kııntınuııun 127 nci maddesine ek kanun 
li'•yihası 

1/300 Devlet Demiryolları · ve Limanları İşletme Umum 
Müdiirli:iğü memurları tekııüt sandığı hakkındaki 
2454 ve 2904 sayılr kanunlara bazı hükümler ekien
mesine >C bn kannnl~rın hazı maddeler inin değişti
rilmesine dnir o!ım 4001 sayılı kanuna bir muvnkkat 

Muamelesi 

2 . Yfii . 1944 taTilıindc 4(i37 ~ııyılı 

kıuııın olanık k:ılml ·dilf!li,tir. 

J2 . \TTI . 10-1:4 tarihiud1! 4617 sayılr 
1\<tmın olaı·aı- kahul crlilnıiştil', 

madde eklenmesi hakkımin 2 . n ır . l!JH t~riİıiııde .fô-10 r;uyılr 
Jqınun ohrıık lmbu l cdilıniştir . 

. 1/301 Devlet memurları ayhklarının tevhlt ve tetadülüne 
flııir olan 3656 sayılı kımuna bağlı 1 sayılr cetvelin 
Ziraat Veltiileti kısmmda değişiklik yapılınası 

haklnnda kanun 4 . n ır . lDH iul'İiılıule 4651 S8Y11ı 

.li:a~ıııı Q4ırnk khbııl ı•d\lmiştir, 

l /302 

1/303 
1/304 

l/305 
1/306 

1/307 
1/308 
1/309 

Devlet memurları aylıklarnun tevhit ve teadülii 
hakkıııdnki 3656 ve 3888 Rayrlı kanunlara bağlı cet
vollerin Dahiliye Vekalcti kısmında değişiklik ya
pılmasına dair olan 4446 Rayılı kanuna bağlı (2).sa
yılı cetvede değişiklik yapılması hakkmda 

Fevkal!\f!e hııllerde Milli sağlrğı koruma hakkında 
1stikl51 harbi malullerine verilecek para mükfifatı 
lıııkkında 

Kazanç Vcı·gisi Kanunu lll.yihası 
Sılıhat ve fçtimai Muavenet Vekaleti teşkilat ve 
:M€'murin Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve hu kan'una bazı maddeler eklenmesille dair 
olan 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde deği
şiklik yapılması hakkında 

Sıtına Mücadele Kammu l!lyih.ası 

~ü.mrrbak Kanununa ek kanun lftyihası 
1'ürkiy(• ilc i\Incnristan arasındaili imzıı edilen Ticn
ret ve Tcdiye Aıılıışmıılaı·iyk mcl'hntlarının tasdi}cı 

hakkında 

1/310 Türkiye ile Romı.uıya arıısırnlıı mevcut Ticaret ve 1'e
di>-e Aıılaşnııtlnriyl mcrbutlnt·rnrn t('mdlı.li hakkı;t. 

2 \"l l 1 1 9H t· nı·i h iııdc 4638 sa,n lı 
lwıııın olal'nk kn.lırıl edilin i ştir. 

Dahili~·(;' Eııciiıııcnindt~lir. 

J:7 . YTT . 194-1 tııri!ıinde 4632 sayılı 
kanım olııı·ıık kabul ' cdilmişlir. 

lkti.~ııt Eucüm<'nindedir. 

3 . YJII _ 1944 tnı·ihiııde 4645 sayılı 
k:mun ıılımık kabul edilmiştir. 

l>>ıhili!c>. f}nrünwııindedir. 

Hiitı;ı• gnriiıneııiııtlı<di ı·. 

+ . rx . 1!144 taı·ihinde 4661 
kanıııı olarıık kabul ı•ililmi~tk 

.ıwııı 

ıln t~atj olıınıııı nıck1nplnı·ın 1nsdikınfl dair + . IX . 1944 tıırihinflu 41i62 sııyıiı 

kıınıııı ıolımık kııJ.ınl ı·•lilmi~ti.ı·. 
ı ;:nı 'J'üı·l;iyı· iiL· Roııııııı.v::ı. m·ıı~iııuıı iıılla olııııım 'riı•ıu·ı·l 

l'l' Trtli)'ı· Aııluşııııısirl · ını·ı·iıııtlm·ııını t~ı1!fHIH lıak-



No. 

1/312 

113 13 

1/ :IH 

Hulilsası 

lmıdıı 

llesap mütcha ·~ışlım lıe~·l'ti teşkilintı I'C Maliye Vc
kaleti merkrz ve ·vila~'ctlcl' kadı•olamıdıı dc"işikli.k
ler yııpıhna rnrı. dair 
lleıııiryollııı· ve limaıılı,ıı· iıış.ıuıh i4in ~elı•ccl- ,vıllııı·.:ı 

~l'~i('j tıııılılılHlcr girişilmc. i lıaklı:ındn 

Yeniden yııpılacıı.k ~u işlcı·i i~in gehıcek seııt~l 'ere w
çici taahlılit iı'rıısıııa mezuniyet vcrihn~lli hakkınduki 
31:32 sııy ıl~ kıuıuna ek kaıınıı ııı~;Jıası 

1/3 l5 A-ıkcı.·l fal•riluılımhı, :ı~kerL ntelye ve tamir n ı ii e .e
sclerindl' l:>ılışıın miit(·lıas~ıs ·uhaylıı.rtı vcı:ile(·<•k ~htı· 

Muamelesi 

4 1.-.,: 1!144' tın· il ~in~l() 4663 sa.ırrlı 
kıı.nııı1 ıl;ı ı ·n l~ Jı~l>tü cdi~nıi~bir . 

J~üt~c gn~ii:nıeninck<liı·. 

:ı , \' [J( . 194-1 tnıriJıi nde .f6+3 s~yılı 
Jwıııın olanı!; kalıq l ediJıııiştir. 

·3 . V III . . l!iH tarilüııılo 46-!9 sn.nlı 
kannıı. olııı•ak \;;abul ditnıiştir. 

sas yevmiyesi hakkında 13tilt;l' J~ıı<-iimcuindetlit. 

1/ 316 1, kazaları ile ıne:leki ha~tultklaı· v-e annlık ııiı:t<~l'b-
la rı hakkında )luvukk;ıt Eı~l'iiıııcııdı:ılir. 

'1/317 ::\Itıbıı.-ıeht~i lJınııuıi.ve Kaııııııunıl)ı 77 nci ıııathlPsiuin 
değiş ı irilmrsinc dair 15 . IX . l!lJ.J. taı·ihiıııltJ ~66!! · sıı~·ılı 

ltıınnıı olaı·ıık kıılml edilmiştir, 
] /31 Diy11rhalm· \'C EJ5ıığ istn;;yuııloı•ıııtlıın Trnk ve Jı ı·nn 

hnclutlııı ·ııııı luıılıu· ynpıl:l!'ak dcrı.ıil'yollannııı iıışa'ı 

H;in istikrıır. ııkıliıı ~ 1l ııir olıın -!057 sıı,nh lumnnıı ~k 

kıınnıt lilyih~~r 18 . Vl T . J!l-H tatilıindl· ·W:!5 sn~~ ıJı 

k:ııııııı ulanık k;ılJul ~dilmL-;;t.h·. 

J / ;110 Ha\'atlıııı hırlirmr ve d"ııiıc~ı·n ~ılmrnı~ıl~m J;ur~ı uıii· 
ı: ad ·I~ hakkın'cia 7 \'ı ır ı•q...ı t :ı ı· i h iııdt' 46~ı.J. sayılı 

knıııııı ol:ıı·ıık kabuJ l·ililıııi~t i ı·. 
l /3:!0 · .Tııııılıırmıı Brnt Kanm ııu11ırı !'l ıırii \ 'C 20 ı•<''i ınmlrlv-· 

l!'rin!u dı•ğişliı•ilııı(';.cinl: ,.,. lııı lnrınuıq lıur.ı ıırıı.tlfl •le· ı· 
i!U''(•,,iıw dııiı· Hlitt:<' l·~ııı•üııwııiııılı·ıliı·. 

• J ';-J~l '\nllil '':ı-~ı1:ıl:ıt·ı Jıukl;ııırl;ıld ~c:.-!.7 ayrh kuınııın e)\ 
k:ıııaıı lfırilıası 

11!~:!2 Oı•ıııan Fınııın 1ıliidiiı·lüıhi l:IJ:! nı;ıU yıl ı lws:ılıı ka· 

n . lX . 194J tarihiııılı· !667 ~ıı,rılı 

kıııııııı oliii'I.\K l>ıılıııl t•ı.liJınbştir. 

tisi lıakkm<la Uiv~nı 1tlu1ıascba! l:ııdinıl'niutl•cl' 
::?3 n~ni!lım 10 lllil,"tıll lirıılrk mııcleııl' nfaklık TIAl'ıı ılıu·hc 

lıııkkmdrı 

l_ ':?:!J )lcnıur mı•:>IH•tılı•l'i iıışn~r haklwıdn 

1/!l:?ii ,\,ıkı>ı·l 1 ' ı· :r.n Kmımıııııtııı ha u madılııl!ll'iııiıı ılt'i\·i~t;. 

ı·ilııw~i hııkliiııtlıı 

J 1321) ne,·lt•l llt~ııi~.rollm·ı \'C Liıııııııl:ın tşll'tllH.' "nııım )fi:.
ılül'liiğii nıı•ınııı·hın ı,•Iwi\1 ::ınılığr lınltkınılnki 3137 
;;.I,YIIı k:IJIIIHIJ. lııtzı lıiikilıilleı• t·klNIJil(' ·iıır \'C ]nı 1<,1· 

7 . \·ır . ]!J-1:-1: tarihinde -H>Ofı mı."ılı 

l;;ııııııı ı>lıımk kalml ı·dilıııiştiı·. 

11' . \'ll . 1944 !uı·ilıiudı• -H>:!G s:ı,,· ılı . 

knıııııı .. ıııı:uk kahııl c<lilnıi~tiı· , 

. \<l l i.' ı• l~lll'iiın niıulvıliı·. · 

ınııııııı 1.) •'ı' ~~ Hci ııııtdtlt•lı.wirıiıı ılı•i!i~til'ilrııcsiıı~ ılııiı· ~liiııul\llltıl l~ıwi.lııı ·ııiııılı•ıli ı·. 
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1/ 327 Eskişehir J<:lek1 ı-ik Tiirk Anonim $irk'cti imt'iynıınııı 

kııldırıhnıısınıı dair Palıili.vı• Eıwiiıncııiııdodiı·. 

l j:l:!~ A rttrrnıa, Eksillııw I ' C 1 hale 1\<tnuııuna nıuvAkk~t 
ınııddı• ekl<'nnıı•si lıakkın<lıı )i al i~· · · I:;JI(•Ü ını•ıı iııdı:d ir. 

1 ':J:!!I Do·Ylet llt>ıııir.Y<ıl bıı· ı \'t' lıiınanlııp Işletme Umum 
~liidiil'iiiğ'ii l!J-1-:! nıııli .vılı kııti hesabı hakkında IJinıııı ~luh;ı~ı·lıut l•;ndiııı,•ııiııdedir . 

ı ;:3 !l0 Hıızı ·u~lımlaıı nınlıl;iını huluıı:ınlnnıı ııt'fıııa ve hn 
stı~<lıırdıuı ıııawuıı oılaıılıır hnkkıııda takibııt ;vapıl-

ıııama~ııııı dair 

1 :ı:ıı )l ıılwll i idıın·ler iıııar lııınkıı ı lıakkıııda 

1/ :1:1:! :--Jiiftıs Kıırıııııu 1:1.v ih:.ı~ı 

ı ;:ı:ı:ı Sil·il hıılkııo nııı,· uk'kııt lııhli,nsi lıııl;•luıırhı 

l ':l:H )liiıı<~kal iıt \ 'rl;iıll'liııiıı hıızunla ~- ııpııııı.kta olduğıı 

ıııiiıoakıılı•.'' !', ııııılıııl>ı• rı• ,.,, müı·asdr işlerinin umnnıi 

,.,._,·a kı,nı1 sı•l'cı-lıı•rlik hıılinılı• ''~' F('Ykalfld llnllrr

de ıi• · ~tırPth• il'ıı ı•ılik ı · di:i ıı r dair 

:! . \ ' 1 l l . 1 !J4.J. tal'ilıiııdc -16:!1 siwılı 

lmııuıı olıu·ıık kııbül edilmiştiı·. 

Ilahi li~,. gn •iimcnindC'dir. 
. \,ll i ~ ı · l~ncümcn iudcdir. . 
i . 1 . \ ' IJ 1 . 1944 ta.ı·ilı i nd u -l(j[ıthuyılı 

kıııııın ohmık kalıul ~dilmiştiı·. 

i . Yili . 1!1+1 tııı·i hiııJ • 4\i.)fi ~ıı.rılı 

lmnıın olaı·ıık kabul !'dilnıi~tiı·. 

1/ 33fi 
11336 

,\ skeri okullar öğretmenleri hakkında Bti1 ~c l~ııı•liıneııindedit'. 

,-

nevJet mrmurları nylıklarmın tevhit ve teadülüne 
ılair olan knnnnu11 bazı maddelerinin değiştirilmesi 
Ye bu kanuna ba1:ı ınadueler eklenmesi hakkmdalci 
·1598 sayı l ı kanunun 6, 7 ve 9 ncu maddeleri hükmü
rılin Posta, Te lıı:ro r w Telefoıı bıL~miivezzi ve hat b'aş

hakırılılriylr miin'7.7.i ve lıat balrıcılarma teşmiline 

rl~ir 

1 /~37 ~nbaylar h~yetine mahını~ Terfi Kanununun ll nei 
maddesinin dl'ğiştirilmesine rlair olan 4554 sayılı 

.ı . X . 1944 tıı.rilıi11de 4671 sayılı 

k:ııııın olarak kabul cdilmiııtir·. 

kanuna ek kanun lll.yibası Biito·o• ı·:ııcüııı c ll i ııdıırliı- . 

1 1:~:~. .\nkııra Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültelerine pa-

1 ' !340 

] 34 ı 

1/ 342 
ı /!14~ 

1/ 344 

l / 345 

ı·:ılı "" ;vntılı talebi' almmasmıı. dair 

1 lt •1·let Oı•nıiryullım ve T"iııınnlaı-ı İşletme Umunı Mü
ılü l'lüğii 1941 ıııalt yılı hesabı katisi hakkında 
Türkiyr - Anı erikn Ticaret Muahedesiue bağlı (l) 
numaralı n~tı·dc· 695 D V(' c pozisyonlarına giren 
nıacldeler!' nıütuallik gümrük resimleri hnkkında 

hnti rılnnıın mektuplarm tasdikrna dair 
Yeniden mdyo ist>ısyonJarr kurnlmasına dair 

Basın Birliği Knnunnna l'k kanun lAyihıısı 
Bazı belf'diyc vergi ve reııimlt>rinP zam ynprlablleee· 
ğine dair 

Jandarnın Kanununun 10 ncu mııddesinin değiştiril
ın esi ne dair 

Vakıflar Knnununtı ek kıınan !Ayihası 

1;) . IX . l!l44 t.ıuihinde 466 ıw.yılı 

h.Hun olııı·ık kuhul ı•dilmiştir. 

1 li vı ııı ı .\J ııhnschat Bıwiiııwoindı·ıl i r. 

1 furiı·i~·l' ~;nı·ünı ·uiud,•dir. 
l'ı . JX . 194-l tıJJ·ilıindc 4670 sayılı 

l;;ııııın olııı·nk kabul edilıni~tiı·. 

Oıthili . ı' ]~m·ümeuindl'di r. 

ı tıılıili .r P.ıwilnıı·ninıl&l i ı·. 

,\! i lli .\lüdnfuıı .Brtrtiııı~uiıuh·d i r. 

;\fnl i~·e Enı•iiııı uilltlediı·. 
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1/346 19« mali yılı Muvazene~ Umumiye Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılınası hakkında .ı . X . l!lH tarihinde 4672 sayılı 

Jwıııııı ulıırnl\ kıilJ~ıl cdilıııi~tir. 

l / 347 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı kanunlara bağlı 
kadro cetvellerinin Maarif Vekilliği kısımlarmda 
değişiklik yaptlmasına dair 4 . X . ı V44 tarihinde 467!3 sayılı 

lmıınıı ul;ınık kıılınl cdilnıi~tiı· . 

1/348 Vakıflar Umuın Müdürlüğü 1944 mali yılı Bütçe Kıı.
rıııııuna bağlı (A) ve (B) işaretli cetvellerde değişik-
lik yapılmasma dair -1 . X . l!lH tarihillıll' ·Hi7i'ı sayıl ı 

knll tıll l'l~rak kalıul udilmi~tir . 

1/349 Beden Terbiyesi Umuın Müdürlüğü 19« meli yıh 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği-

şiklik yapılınasına dair Llliıı; ı • l':ıı <·linı cniıı<lcd i r. 

1/350 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1944 
mali yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik ~'apılması hakkında Biil <;<· ı ·;ıwiiull· ll i ıHkdiı· . · 

l / 351 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umnm Müdürlüğü 1944 

1/852 

1/353 

1/ 12 

1/ L3 

l / 14 

mali yılı Bütçe Kanununa bağlı (.A.) ve (B) i'}aretli 
<'rtvc ll<'ı·de d ğişiklik yapılınasına dıı.ir -1 X . I!J-l-1 tarilı i ııdc 4ü74 say ılı 

kn 11111ı olanık kabtıl edilmi ~tir . 

Milli Mildafaa Mükellefiyeti Kanununun ll ve J 9 
ncu maddelerinin değiştirilınesine dair 

Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi hak
kındaki 2460 sayılı kanunnu tadiline dair 

ll;ıhiliyc Encümcııinded i r. 

Oümıük I' C lnlıisal'lıır l~ucümeuiıı 
(1 •d i ı· , 

B - Fevkalade lçtlınadan devroluna.n JAyiba.lıı.r 

.Ankara Belediyesi lınnr Müdüı·lüğünün 19J,tı mail 
yılı kıı.ti hesabı hakkında 

Devlet Limanları İşletme Uınuın ?ıiüdürl~~;ınün 
1940 mali yılı hesabı hakkında. 
H.ndut ve ahiller Thhat lJmuın ~1üdlirl;i~i J!ld ı 

mali yılı kati hesabı hakkında 

Dimnı )lnhn!1l'hat Eıı eümcu in (!todiı· . 

Div11nı :\Lulı a~l·bat J•:ncüııwnindcdir. 

1 >h·ııu ı ·'luh ııschııl l•:n r iitıH'Hiııdedir . 

1/ 15 Kuvetli tayın Kanunıınun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında Hiil ()1' l•:m· iiı nenincledir. 

1/ 21 Posta, T lgraf ve 'l'elefoıı Umum Müdijrluıfuı iirı 

1940 mıı.li yılı katı hesabı hakkmdn Dinıııı Mulınsebat Encüıneni ndedir. 

1/ 25 Şehir ve kasabalarda mahalle muJıtal' ve il.tivıır he-
yetleri teşkili hakkında 10 . n~ . 1944 tarihinde 4541 sayıL. 

kanun olarak kabul ed ilınjştir. 

lj28 D vlet Havayollan mum lllüdürlüğü 1941 mali yılı 
kati hesabı hakkında · Divnnı Muhıısebıı.t ..lilncüıııeninded.iı-. 



No. 

1/29 

1/32 

1/49 

1/52 

1;53 

1/55 

1/56 
1/57 
1/60 

1/65 
1/79 

1/92 

1/9:i 
l/96 
1/97 

1/9 

1/100 

-- tl9- . 
Hulbaaı 

Orman Umum Müdürlüğü 1941 mali yılı ~ati tıcsabı 

hakkında 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün ticaı·i ve mali :eşck
küllere iştirak etmesine ve himları mücs.~is oluralı 
kuralıilmesine dair 
Vakıflar Um um Müdürlüğü 1941 mali yılı ka•; he
sabı hakkında 

Bazı maden burdalarının dışarı çıkarılmasıoıo ya. 
sak edilmesi ve satın alınması hakkındaki 32$l-J saytlı 
kanunun değiştirilmesine dair 

Bihlmum Askeri malO.llerin terfihiııe dair 551 mıyılt 

kanunun ll nci maddesino bağlı cmraz cetvelinin he· 
şinci derece m§lftliyetlcri arıı.<ıında bir fıkrıı ilavesi 
hakkında 

İstanbul 'da yeniden ynptıı·rlacak Adiiye 1-ıinıısı için 
gelecekş senetere geçici taahhüt icrası hakkmda 

Kadastro Kanunu layihası 
Tapulama Kanumı layihası 
Vakıf menba sulariyle orman ve zeytinlikler.iu 
işletilmesi hakkındaki 3913 sayılı kanuna ek kanun 
layihası 

1941 mali yılı IIaz.iuc hesabı katisi hakkında 

Mübadele ve terfiz işlerinin kati 1asfiycsi ve intncı 

hakkmdaki 1771 sayılı kanuna ek kaııun layllıası 

Bıızı zlınnıetleıin affı hakkında 

Muanıeleal 

Di,•nnı :\luhııscbnt Encümeuiodedir. 

... 
.\dliye ı•:ıı eümcııin<lcdi ı·. 

Divanı Muhascbut Mncümcnindedir. 

.. o •• • · : 

Bütçe };ııı:ünıeniudediı-. 

6 Ili . 1944 tarihinde 4526 sayı 1 ı 
kanujl olarak kabul edilmiştir. 

' . 11 L . 1944 tarilı.indo Hükümet tn
rafıııdım geıi alınmı.ııtu·. 

Dıılıili~·e F:n ·iiıııı•ııinılf'rlir . 

Hiil~e Eııeiiıııcııiııc. 

Rütı;c Bııcüıııcııindrıl.ir. 

llinıııı i\lııhıısclıat .Eıwiinll'nindcdir. 

.\dli.n•. Bütçe ve :\[ııliyc Bııcünwn· 

ll'riııılcıı mürekkep ,\fulıtelit Encü
rıırrıdedir. 

22 . J X . 194-1 tarihinde 1356 ~yılı 

kaı-aı· olRrıık kabul eılilıııişt.ir. 

Devlet şlırnssı kanununun bazı maddelerinin değiş· 

tirilmesi ve bu kantma hau fıkra vı> m~uuelrr eklen- ~--- -
mesi hakkında llalıili~·e EııcünıenindNlir. 
Gümrük kanun l:lyihasr .\fuJi.,· gnriimPnindediı·. 

- 11üını·ük tarifesi kanunu lAyiliası lktisnt l•:ııdiıncnind dir. 
Gümrüklcrc emanett-n yatırılan pnı·ıılann müruru-
zamanı hakkında J\lali,,·e Eıtclinıenindedir. 
Oümı·ük tariie kanununa bağlı ithııliH umumi tari-
fesinin 370 nci nuınarasmm deği~tirilmcsine dair ;\1ıtliy<' Enciimenirıdf'ıliı·. 

lnlıisarlar Uınum ~lüdilrlüğü ı9.ıO mali yrlı kati..:..::.~·..:=_. 
hesabı lıakkmda Di\'Allı ;\hılıııı;ebol Eıwiimcnindedir. 

1/101 .. aı·k halıları ve ldliınlcriyle cms:ıliııiıı ( erbest ma-
hal) r<'jimine tabi tutulm88Sl hakkında !kı i. ııt Eıı~iinıeniodt>diı·. 

l/102 Türkiye ile Almanya arasmda münııkit 25. VII. 1940 
tarlbli Husuııi Anlaşmaya bağlı ( A ve. B) listele-
rinde değişiklik yapılması hakkında -2!) . 111 . 1!14.4 taı·ih.iude .ıG35 sı:wılı 

kanun ol n rıık kabul ediltniııtir. 



No. Muamelesi 

1/103 Türkiye ile Almanya arasında 1 Ni ·an 1943 tari · 
hinde imza edileİı ticari miibadelelerin ve tediyele· 
rin tanzi.ınine dair Anlaşma ile bu AnlaşmRlara hni(lı 
protokol ve mektupların tasdiki hakkında :!!1 . 1.11 . l9H tal'ilıiııuo -~iiaG :ayı lı 

kııııun olarak knhul edilnıiştiı ·. 

1/104 'l'ürl.-iye · l·Yiçre Ticaret Anlaşma ınm uzatılınııs~ 
hııkkında 10 . 1 \ ' . Hl-H laribinde .4G-!4 ~'ll.vı lı 

kııııun olal'llk kabul edilmiştir. 

1/ 105 Denizlcı·deki batrldaı-la kıyrlaı·a nıran sahipsi :ı eş;vıı 

1/108 
l/113 

-~ 

lıakkmda Dütçc Eneiiıııcnindcdir. 
Rasathane kanunu layiliası Biit~e Bıı<'iirnı•nindedir. 

Ankara Belediyesi tarafından İsviçre'den mubayaa 
olunacak otobüslere mütaallik mektnhun ·5 nci nu-
marasında derpiş olunan müddetin temdidi hakkın· 
da 1:! . \'J. 1944 tariliinde 4586 sa.vılı 

knıııııı olnı·nk kııbul erlilm iştir. 

1/114 Alman sanayii tarafından Türkiye'ye 861 lll Türk 
lirası tutarında üç bin kilo atebrin verilmesi ve mu
kabilinde Almanya 'ya aynr kıymette Tiirk afyonu 
ihraç edilmesi hakkında tenti olunnn mektuplarm 
kabulüne dair 10 . lY . lfi.J.I ı,tJ'Ilıiııd~ -t !ı4!~ s:ı.vılı 

kı1nıın ıolııı:ık knlıul edilnıiştiı· . 

J/ ll :i Devlet memurlan aylıklarınnı tevhit ve teadülü hak· 

1/ 120 

1/122 
l / 134 

l /136 

kındaki 3656 "Sayılı kanuna ek kanun layihası :ı . \ ' lli . Ul.J-4 turilıindc 4644 ~a_rılı 

kıuıuıı <'lımık k:ı1ıul l'(lilnıi~t ir. 
Tn fiye halinde bulunan (A) hesabı ·hakkmda 
17 . XII . 1940 tarihli mektuba bağlı 2 numaralı lia
lede yazılı kontenjanların değiştirilmesi hususunda 
Tiirkiye . Almanya al'aSmda teati olunan mektupla
rm tıuıdikma dair 

thtillif mahkemesi teşkiline dair 
Orman Umum Müdürlüğü 1940 mali yılı kati be· 
sabı hakkmda 
Şt>ker ve glikoz reSİnılerinin indirilmesi hakkında 

2ıı . 111 . i!J.J.-1 LarilıiııJc -ı:ı:N sa~•ılı 

kanun olıımk kııhul ı-'tlilıııişt iı · . 

.\I il i! fiiılar~ın J•)nf'iiın~>iıiııd~dir . 

l>i\'lmı :\luh ııselıat J~ı ı ~iiıııuııiııdcdir 

21 . \' 1 • l 941 taı·ihindl' 4ii!l7 ~'l~· ılı 

kıınıın olaı·ıık kAhul Nlilıniştiı ·. 

1/137 Vakıf zeytinlikler ve ormanlar fen ve muhafaza. m.e· 
nııwlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Hii l~<' Eıu·üııuıııiııdı.>diı·. 

l/146 Devlet Limanları İşletme Umum Müdiidüğüniin 1941 
rnnli .ydı he ahı katisi hakkında P i nını :\luhııı;cbııt gn~iinwııiıılkdiı ·. 



2. Teklifier 

Birinci İçtima içinde verilen (29) tekliften 
(19) u re 'sen veya. birleştirilerek kanun ola.ra.k 
ka.bul~lmiş, (1) i İdare Heyeti, (1) i de sahi
bi tarafından geri a.lmmış ve müteba.ki (8) tek
lif gelecak İçtima.a. kalın.ıııtrr. 

Fevka.lS.de İçtimada.n dev:rolUIIBJl (8) tek
liften (.3) ü ı:e 'sen veya. bir~iriaerek kanun 
olarak kabul edilmi§, (1) i hıfzedilmiştir. Mü
tebaki (4) teklif ikinci tçtima.a. ka.lıniŞtrr. 

A - Birinci İ_çtima i'çinde verilen teklifler 

No. Huliııası 

2/ 21 Jdaı·e Jl r~·eli · Riya.s!.!l.i Cıunlnır 1!143 ıııall yılı hüt
ı;r•inr .ı ROO liı·ııııın ilfın••i hnkJmıda 

:ın:ı l d:ıı·ı· l lı•,,· cti . Büyük }!illet ~·Lec l isi 1 9.ı3 nıal i y.J, 
lıii t ~ı· ,iııdt• dı>i(işiklik ~·ıı p ı lnıas ı lıakkındu 

E:skişehi ı· \ hzet A ı·u·kıınJ · I!;IL•ktrik l şiL• t ·i Etiid lda'
ı·p~j ll'~kiliJW daiı· :.!ill!l ı.a,vrlı kanunun li uri nıaı:l 

ılı·~i ni ıı ılı·ğişt i ı· i 1 ııwsi lıııkkııııla 

Bi k-<· ik· t 1\ıısıııı UiiiPk ) - , 'prnııı.1·esinin lamııııır Dc1·· 
ı .. ı tıll'lıl'rııdıuı veı·ilrııek suı·rtiylc kurulan iktiııadi ic

~<'kkiillel'iıı tcşkiliiti~· lc idare ,., mnrakabcleri hak
kınrlııkj 1-~60 ~ııyılı knnıııınıı !i nri maddı•siniıı ' de,;(iş

tirilı ıwsinl' dniı· 

~U:!5 'l't•kiı·Jağ ı !{ıılııııi Apıık ,.,. iki ııı ·kııdıışı ) - dnönü 

Muamelesi 

19 . l . J!lH tarihlııdı.ı 4510 say ı lı 

kı.uıu.ıılıı lı irl c~ t iı'i l rı>k kııhııl rdil
miştiı-. 

1 O WH tari lı..iııdr 4510 sııyı lı 

kanunlll lıirleştiriJı.rek knbııl dil 
miştir. 

Li . ll 1 • 1 !14-J. t.aı·ihindt- 4.):.! xayılı 

knnıııı olımık k~tlıul ıxlilıııi~tiı· . 

:!!) . X T . 1!143 tarihinJl' 4!'i02 sl.l,\'llr 
ka ının olnrıık kııhul roilıııiştiı· . 

. \ ı·nıaj:(ıını :. hıtıılıklı kauıııı teklifi Oıılıili~'C J~ııdiıncniııdl'tliı·. 
:!f.!t.i 'L'mhııııı (J.'aik Abıueı Barutı:u) - \' ımı;; L ve !ntikal 

\'ı• ı·~isi Kııııuııuıııuı 1836 ayılı kanunla dcgiştiri,. 

ıııi~ nl:ııı ikinı•i ııındtlesin<• lıiı· l'ıkl'ıı eklcııme ine ılıtir 10 . 1 . l !I.U t.ıırilıindı' 4;)0!) sayılı 

kannıı olarak ko lıul rdilıniııtir. 

2/2 

2/29 

ldıır · ll ı>~' ·li - Büyük ~!illet Meclisi 1943 mali ~'lll 
lıütçr~iııılr dE'i!işiklik yapılmııın hnkkında 

,\lıırdiıı (Bdib Ergin) l:lelcdi~·o Kıuıııııunıın 'l.7 ııc• i 
madd~sirıiıı dcğiştiı-ilnıe;.i hakkında 

Konya (Şevki Ergun) - B lediyeler ve bunlara. brığlı 
müesseseler ve Beled.iyeler Bankası mı:l'l).urlan tekaüt 

l!l . 1 . 1944 tarih i u dr 451 O Sll."ıJı 

knııunlıı b i rleştitil 'l't'k kabııl edi!-

~6 , 1 , 1!144 taı·ilıiııdc 4520 sııyılı 

kıııınıı olnrıık knbul ed ilmiştir. 

•• 4. 4 



No. 

2/30 

2/31 

-~-

sandığı Leşldline rlair olan kanunun muvakkat birin · 
ci maddesindda müddctin iki aş- daha ııı:atılma.~ı 

hakkında 

1dare Heyeti · Biiyük Millet Meclisi Hl44 mali yı!J 
bütçesinde değişiklik yapılmasma dair 

İdare Heyeti · Biiyük Millet Meclisi binasiyle Baş
vekiilct ve Hariciye V ekiileti binalarının yapılması 

için taıı.hhiit icrasma dair olan kanuna ek kanundıı 
yazılı taahhüt salahiyetinin arttınlması lıkinanda 

2/32 !stanbul (Gl. Kazmı Karabekir ve üç arkada.,ı) 
1942 yılı mahsul borçlarıııı ödeyemeyenierin mahlı:fi-

Muameİest 

HI . V 1 . 1944 tarihinde 4594 sayılı 
kıımın olarak kabul edilmiştir. 

ı 9 . I . l 944 tarihinde 4510 sayılı 

karınnin birleştirilerek kabul edil
miştir. 

lO . l . Hl44 ta riliinde İdare heyeti 
tarufıııdan geri n.lınnuştır. 

miyetlerinin affı hakkında 26 . l . 1944 tarihinde 4518 sayılı 

2/33 

ı . 

2/34 

' . 

2/35 

2/36 

2/37 

2/' 

3/39 

2/40 

İdare Heyeti - Biiyük ~lillet Meclisi 1943 mali yılı 
bütçesinde değişiklik yapılınıısı hakkında 

İdare Heyeti - Riyaseti Cumhur 1943 mall yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında 

1stanbul (Ziya Karamursal) - Milli Korunma Kanu
nunun bazı maddelerinin değişttrilmesine dair olan 
4180 sayılı kanunun 30 ncu maddesinin birinci fık.-
rasınnı değiştirilmesi hakkında · 

Yozgad (Srrrı !çöz) - Bekiirlık vergisi hakkında 

Kırklareli (Dr . .Fuad Umay) - Çocuk vergisi ihdası 
hakkında 

Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel ve Kütahya Hamit 
Pekcan) -Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı 
kanunun 13 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadiline 
dair 
Bingöl (Feridun Fikri Dilşü.nsel ve Kütahya Ilamit 
pekcan) - Memnrin KanuniiDun bazı maddelerini ta
dil eden 3335 sayılı kanunun değiştirilmesi hakkında 
İdare Heyeti - Bilyük Millet Meclisi ve Riyaaeti 
Cumhur 1943 mali yılı bütçelerinde değişiklik yapıl
masma dair 

2/41 Sivas (Abdurrahman Naci Demiraf) - Belediye U. 
timlak Kanununun 9 ncu maddesinin değittirilmesi 

knnun olarak kabul edilmiştir. 

19 . I . 1!J44 tarihinde 4510 sayılı 

kıınunlıı birleştirilerek kabul edil
mişi ir. 

19 . 1 . 1944 tarihinde 4510 sayılı 

kanunla l.ıirlcştirilerck kabul cdil· 
mjştir. 

22 . ill . 1944 tarihinde sahibi tal'U· 

fıodan geri alınmıştır. 
Dalı il iye En<'Ünıeıı in d ed ir. 

Dahili,,·!' Eııciimcnindcdir. 

Büt~e Bııciinıeııindctlil'. ... 
Biilı;c J.!nrliın<>ninuNHr. 

24 . 1 . 1944 tarihinıle 46.jt sayılı 

knınııı olarak kabul Niilıııiştiı·. 



-··-No. BulAsası 

bakkmda 

2/42 Malatya (Mahmud Nedim Zabeı ve arkadaşlan) -
Pevkalil.de vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 
znuı icrasma dair olan 3828 numaralı kanuna ek 4040 
sayılı kanunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesine 

Muamelesi 

2 . VIII . 1944 tarihinde 4633 sayılı 
kıuıtııı olamk kabııl edilnıL~tir. 

dair Bütçe Eıırüıncnind dir. 

2/ 43 tdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1943 mali yılı 
bütçeRinde münnkale yapılmasma dair :JO . Y . l!JH tarihiude 456!l sayıL 

kııııt~ıı olarak ),abul edilmiştir. 

2/44 İdare Beyeti - Büyük Millet Meclisi Aza.smın tahsisat 
vc harcırahları hakkmdaki 1613 numaralı kanunun 
birinci maddesini muaddil 1757 sayılı kanuna ek 
kanun teklifi 21 . n . Hl4.J. tın·ihindtı 4602 sayılı 

kaııuu oluı·ak kahul edilmiştir. 

2/ 45 ldnre Heyeti - Büyiik Millet Meclisi 1944 mali yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkmda J.l . vr . ı !l.J.-1 tarih inde 4591 sayılı 

l.aınııı olnr:ık k:ıhul cılilnıişiiı'. 

2/ 46 lrlarc ll e~·cti : 2507 sn,nlı kauuııa <'k knnuı. ~· ·kliti :!1 . \'T ın.ı..ı laı·ilıinde 4603 sııy ılı 

2/47 

2/ 48 

2/4!l 

2/5 

lliyarbukır (Gl. Ki8zını ::icvliktckin VI! iki arbılaşı ) · 
~nhny ve A~kın·i memurların ınıııı~laı· ııııı. daiı· ;lı'(il ~;ı. 

~·ılı kanunun birinci maddesinin rleğiştirilnl<'ı.i ııt ılair 

ve kanuna bazr maddeler eklenuı ~Hill·! daiı· 

olan 4600 sayılr kanunım ikinci ınndd<'sinin dP~i~tiril. 

mesi hakkında 

hmir (Halid Onaran) - B >lerliyel!'r ve bıuılnra l>ağ. 
lı müesseseler ve Belediyeler Bankası memurlaı;ı te
ka.üt sandığı teşkiline dair olan 4085 sayılı kan(U)ur. 
ikinci muvakkat maddesinin değiştirilmesi halıkında 
M:ardin (Edib F:rğin ve Erzincan Şükrü Sölt1ııl!nsii
er) - Memurlar hakkında 

l;;ıııtııı olıırıık kalnıl ılilmiştir. 

:.! . \ ' 1 ı ı . L!l44 tarilıiııılc 4639 sayılı 
kanun olal'8k kabul edilmiştir. 

Dalıili~re Eııcünıcniııdedir. 

Dııhili~ c l~ııcünıeninderlir. 

B - Fevka.lii.de lçtimadan devrolıman teklifler 

Konya (Dr. Osman Şevki Uludağ) - lstıı.nlıul ~ .. hı· -
maneti ve Belediyc..~inde zabitai helediye bimwtiııi if:ı 

eden memurlarm evvelce ücretle geçen hiY.Jllet ınüd ~ 

netlerinin tekaütliikleri hesabında sn,nlnın ııııt 

dair :l . VTJT . 1944 tarihinde 4644 sayılı 
kanuulıı biı·l tiril rek kabnl edil
ıni~-tir. 

2/7 Bursa (Atıf Akgiiç) - Dahili izıımnam ni11 :n rı<' i 
maddesinin değiştirilmesine hakkında 'fc>;kil.D.tı H Miye Eııcüımıı:ıinde<lir. 



---No. llul&sasr Muamelesi 

2/8 Giresuu. (laına.il Sabunau) - Kazanç Vergisi Ka~ uııı: 
nun 3840 ~yılı kauuııla muaddel 13 ıwü nııvlu~iııi•ı 

{0) fıkrıı.~rııın deği~tirilınesi lıakkmda 10. ı . ı!)44ı ı t.m·ibintl .t.'\0!' .n~· ııı 

2/ fl ldııı ·· !l tı.vcli- Devlet. ıııcıııtulıırı wylıkluruııu 1 \lıil H 

tcudülii lıııkkmdnki :3656 sayılı kılll.unao ek 3~1-1 swı!ı 

kanuna bağlı 1 nuınarıılr cutvclio Mill? Snr~_,·lııt· nı ( . 

diil'lüiiii kısmmıu doğiştiıilmrsin dair 

2/ 11 Oıı'lu (Hamrli Şarluıı ) - Ualıili Ni7.ıınııııııncııııı (! .{. ·ı-L 

liiııııııı ıılııı-akı kahuı cdilıııişlil'. 

,.,, 1 . . 
H ıi ' ••ı· l~ ııı·iiıııı·ıı i ı•i.r:ıscl i lı•Y.Imr •s i 
ii~t>t•i ııc ı !1 . ı . 1 !J-1-t tııı·i lıiıu!c lu fı.e 

di lııı işliı·. 

' 'L' 56 ucı mnddciE-ı-iniıı dcğh11irUınesi hııkl(ıı,dıı 'J'l'~kiıiıtı ı ·: sN~ire ı·:ıı• ·iiıııvııiııdedir . 
2/ 13 Konya (Dr. O man Şevki Uludağ) - ('ocuklaı-ııı ıtii· 

rebilecE'kleri sin ma ve tiyatro piyc> ·!ı·rin:ıı lııl.rliıli 

hakkında l>alı i liyı · ı ·:ııeiiıııvııiııdı·ıliı·. 
2 ,t l~ f:ümüşun • (Recai Güreli) - Köy Kanununı)ı ı hıı;:ı 

ınuddclel'inüı değiştiı-ilmPSinı; ,.r hu knnuıı;ı. bir ınıı•L 

de ilavesine dair l> ;ılıili.n• ı ·:ııı·iinll'niııdı·diı- . 

2/ 19 Kütahya (Dr. Ali Süha Delilbıı.5ı vo Suifıluıtıiıı Knl · 
man) - İspirto ve !spiı-tolu içkileı· iııhiı:ı<m lwkkımlıı-
ki +250 sayılı kımunun 21 ıH•i nıııclrlı·~iniıı ıll'{!i~l ıı-i! 

ıııe~ lınkkmda 4 . 1.\ . 1~144 taı·i lıiııılı · ~li fıi\ -;;ıyıl ı 

kaıımı olııı-ak kııhııl ,.ı!ilıııi~tiı·. 

3. Tezkereler · 

Birinci lçtima. içinde Meclisi Aliye (101) tez
kere gelmiş olup buıılarda.n (3) ü kanun, (40) ı 

ka.ra.r olarak, (8) i okunarak, (5) ine bağlı 
intihap ma.zbatalan reye koill.'.rak kabul edil
~. (1) i b.J.ltkındaki Divam Muh;ı.sebat En
oümeni mazbata.ıa.riyle (17). si okmım.U§, (1) i 
de Hükümet ta.rafmda.n geri aJ.ınnııştı:r. Mii-

teba:ki (26) tezkere gelecek lçt.iı:na.a. ~-
Fe·rkalade Iç!limadan devrolıman (51) 

tezkerenin (2) si laı.nun, (32) si resen veya. 
birleşt.irilerek kanr ohrak kabul edilmiş, 

(2) si Hükümet. tanl.fmda.n geri ıılmm.ış ve 
miitebaki (15) tezkanı i:-inci Içtimaa kalmış 
tır. 
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A - Birinci lçtima içinde gelen tezkereler 

No. Bulasası 

3/105 Askeri llfuhakeme Usulü Kanununun 108 nci mad
desinin tefsiri hakkında BaşvekAl~ı tczkeresi 

3/106 Bartın 'ın Ncfsigeriş köyünden · Meriıedoğlu Hasan 
Ceylan Sarıkaya 'nm ölüm cezasına çarptırılması 

Muamelesi 

7 . IV . l9.U tariJıinde 1388 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

hakkında BaşvekA!ct tezkeresi 17 . XII . 1943 tarihinde 1364 sayılı 
kıırar olarak kabul edilmiştir. 

3/107 Dahiliye VekA!eti merkez teşkilatma 22 . I . 1943 · 
tarih ve 6/19346 sayılı kararname ile ila'Ve olunan 
kadronun ltığvedildiği hakkında Bnşvekiılet tezkeresi Büt~c Encüıncnindedir. 

3/lOR Diyarbakır Mebusu Kemal Şcdele'nin teşrii masu-
niyl•tinin kaldırılması hakkında Ba~-vckiılct te1.keresi 10 : III . 1944 tarihinde 1376 sayılı 

kurar olarak kabul edilmiştir. 
'l/ 10'1 İktisat VekA8.leti merkez teşkilat kadrosuna yapılan 

bazr ilavclerin tasdikı haklanda BaşvekiUet tezk rPsi 13iitı;<' l~ncünı<'ııindedir. 

3/110 l sturılnıl Jlfebıısu Tiüscyin Calıit Yal~ın'ın teşrii mn
snniyctinin kaldırılması hıı•kkında Baı;ıvekiUet tez-
kcre~i 8 . III . 1944 tarihinde 1370 sayılr 

tcf~iı· olarak kabul edilmiştir. 
:3/ll ı 

3 '112 

3/113 

3/114 

3/115 

3/ 116 

3/ 117 

fzmir ~ldııısu Dr. flii~r.vi n Hulki Cura'nm teşrii ma
suniyctinin kaldırılnıııqı lınkluııda Bn~-vckfi.lct tczkcresi 

Kastamonu'nun Akkaya nahiycsiııin Ulyan köyünderı 
Kilmiloğlu Sadık Karandi 'nin ölüm cezasma ~al'p

tırılmMı hakkında Başvekalet tczker~si 

Kiitahya Mebıısn Besim Atalay'ın teşri! masuniyeti
nin kaldrrılmıısr hukkında Bıışvckfilet tezkeresi 

Nizip'in TTiyyam köyünden Caferoğlu Salih Sön
mez'in öliim rezasma ı:arptmlmıısı haklanda Başvc
kiilet tezkcr si 

"llp nahiycsinin Tat köyiind<'n Osmanoğlu Ali Gö
nüllii 'nün ölüm cezasmn çnrptırılması hall'kmda Baş. 

vckalet tczkeresi 

SiYcrek'in Bucak mahallesine bağlr Katina köyünden 
Osmanoğlu Cuma flplener'in ölüm ~ezasına ~arptırıl
ması halıkında Başvekiilet tPzkcrcsi 

Oümrük ve 1nhisnrlar \ekaleti 1943 mali Yılı ayni
yat hesalu kati retvelinin gönderildiği hakkında Ba.~
>ekillct tezkeresi 

3/ 118 Divam Mulıasehattn aı;ık bulunan bir daire reisliği 

ile azalık itin eçim yapılınası ha.Jdrnıda Divanı Mu-

8 . III . 19# tarihinde 1371 sayılı 
knrnr olarak kabul edilmiştir. 

10 . VII . 1944 tarihinde 1419 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

8 . III . 1944 tarihinde 1373 sayılı 

karar olarak knbnl edilmiştir. 

3 . VII • 1944 tarihinde 1411 saydı 
karar olarak k n bu 1 edilmiştir. 

1 O . VII . 1044 tarilı.inde 1420 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

J2 . VII . 1944 tarihinde 1422 sayılı 
karar olıırak kabul edilmiştir. 

Divıını 1\Iu:-tasebat Encümenindedir. 



---No. 

hasebat Riyaseti tezkercsi 

3-/119 l~onetto Dandiria 'mn ölüm cezasına ~.arptırılması 

haklandaki tczkcre.niu geri verilmesine dair Ba~'Vckft-

Muamelesi 

11 . X IT . ı 943 tarihinde 1365 sayılı 
kamr olıınık kabul edilmiştir. 

le_t teı:keresi 11 . Xl . 1943 tarihinde oknnıııu~tur . 

3/ 120 Mardin Mebusu Dr. Aziz Uras'ın teşrii masmıiyetinin 
kaldrrılması hakkında BaşvekiUet tezkeresi 4 . \'lll . l!lH tarilıinı.lc 1433 sayılı 

kamr olilı·ak kabul edilmiştir. 

3/121 

3/122 

3/12:; 

3/124 

Sürm.ene 'nin Salarat köyünden olup Züona köyünde 
oturan Alacaoğullarından Yusufoğlu Mustafa Gü
ney'in 3lüm cezasına çarptırılması haklunda Başve
kAJet tezkcresi 

Kiitalı;ya Mebusu Sadri Ertem 'in vefat ettiğine dnir 
Başvekalet tezkeresi 
Askeri Ceza Kanununun 81 nci maddesine tevflkan 
cezalandırılan askeı:i: şarıslara ait mahkıimiyetlerin 
Tekaüt Kanwıuntın 53 ncü ve Askeri Ceza Kanunu
nun 30 ncıı maddelerindeki (sahteka.rlık) tabirinin 
şüınulüne <Jii.h.il olup tekaüt maa§ı tahsis edilip edil
ıniyeceğjniu tefsiri hakkında Başvekalet tezkoresi 

Of'un Kuruş köyünden olup Bafra'da seyyar maran
goz Harunoğlu Yusuf Kalyon'un ölüm cezasına çarp. 
tı.rılması hakJu~da B&§vekUet tezkaresi . 

3/125 Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 7 nci maddesi
nin tefsiri hakkmda Başvekalet tezkeresi 

3/126 Denizli Mebusu Dr. Server KAmil Tokgöz'ün vefat 

1 ~ . V l l . l !lH Larilıiııde 142::! sayı lı 
k:ırııı· olıınık kahııl odilnıi~tiı-. 

:?~ . X l . 19-!3 turihindc olnııııııu~tıır . 

Bütçe Eııciiınenindedir. 

3 . VJT . J 94+ taJ"ilıindc 1412 sayılı 
l~ı·aı· olıu·ak kabul edilmiştir. 

12 . nr . 1944 t.ıırilıinde 1389 sa~-ılı 

kııı·ıu· olıırak kabul cdilıni~tir. 

eVtiğjne dair Başvekii.lııt tezkeresi 3 . Xli . 1943 tarilıiııdo okuııınuştııı·. 

3/127 Altı vilayette ilan edilıniş olan Örfi İdarenin altı ay 
daha ıı.zatılması Jıakkında BaşvekAlet tezkeresi 3 . .Xll . 1!)-13 taribinde ıa:;,s SD~'ılı 

karar olarak kabııl edilmiştir. 

3/128 • Askerlik Kanununun 4152 sayılı kanunla değigtirilen 
39 ucu maddesinin tefsirine da.ir Başvekalet tezkc
resi 

3/ 129 

3/130. 

Ankara Mebuşu Falih Rıflu Atay, Bursa Mebusu 
AtıfAkgüç ve Istanbul Mebwıu Hüseyin Cahit Yal
çın'nı te.şrii masuniyetlerinin kaldrrtlması hakkında 
Başv kalet tezkeresi 

Kayseri 'nin Kuşcu köyünden Mehmedoğlu Halit 
Salur'ıın ölüm cezasına çarptırxlması hakkında Baş. 
vekP.let tezkaresi 

17 . V . 19*4 tarihinde 1401 sayılı 

karaı· vı: 31 . V . 194:1 tarihinde 4575 
,;ıı;nlı kamm olurak kııbnl edilmiştir. 

~ . ı\' . 19-H tınih.iııdı! 1390 sıtJ• ılı 

kııı·ıı.ı· olıu·nk kabul edi lmiştir. 

5 . VII . 1944 taTiliinde 1413 sayılı 
karar olarak kabııl edilmiştir. 



No. 

3/131 

-Wl-
Hulbası 

Kütahya 1\febu.su Bcsim Atalay'ın teşrii masuniycti
nin kaldmiması hakkında Başvekôlet tezkoresi 

3/132 Miilga kibrit ve (}akmak inbisarlar idaresinin ilgn· 
sınılan evvelki zaınııııa ve tarliye devresine ait he-

Muamelesi 

24 . IV . 1944 tarihinde 1391 say ılı 

kıınır olarak kabtti edilmiştir. 

sapların sunıılduğnııa tlnir· Bll.':f\' kilJet tczkeı•esi 31 . n· . 1944 tarihinele 453 sayılı 

kıııııııı ohırıık kabul cuilıııiştir. 
3/133 

3/ 13-t 

Beypaznı·ı kazıısııııo Ocleı.(ı·a rıohi~'esinc bağb Oyma
ağa(} kiiyüııd~n Velioğlu 1315 doğumlu Mustafa Ay. 
tekin 'in ölilnı ı•ezasııııi <;nrptırıbnıısı hakkında BR?· 
vckiı.let tezkoresi 
Torhah 'nın Çaybaşı köyünden Hüseyinoğlu 1327 do
ğumlu Hıı.'llln Fehnıi .Sipcr'in ölüm eeuısnıa çarptı
rıımıısı hakkında Başvekô let tezkoresi 

Sayın üyelerden bazılarına izin \·erilmesi hakkında 
Büytlk Millet Meclisi Riyoscti tczkere><i 

3/ 136 Burak 'ın Kuşbaba köyünden Alioğlu Ömer Özmen 'in 
ölüm ecza~ııııı çnrptırılııııısı hakkında Ba.'jVekalet tez-

Atliiye Encüıııcnindedir. 

30 . n . 19-H tarilıiııde 1410 sayı lı 

karar olarnk kııbuJ edilmiştir. 

:N . XII . lW.t tarihinde kabul dil
miı,tir. 

kerosi 17 . \ ' . 1945 tarihinde HOO sayılı 

karar olarak kıı.hul cdilnriştir. 

3/ 137 lzınir J\fchusu Mahmut Bsııt Bozkurt 'ltlı vefat ettiğ'. 
no dair Bıışvekiilet tezkcresi 5 . 1 . 1944 tarihinde okunmuştur. 

3/ 13R Zonguldak i\lcbusu Halil Tüı·kmen 'iıı vefat ettiğine 

dnir Başvekil.let te~keresi f> . I . 1944 tııriltinde okunmuştur. 

3/ la!l Uümrük Taı'ife Kıınunuııu dcği~ı.iren 31 Mıryı.~ 1933 
iıırihli kıınıına eklPncn 2256 sayılı knnunwr birinci 
maddesinin tefsiri hakkıııdııki te1.kcrcııin geri veril~ 

mesine da•r BaıtVek81 t tezkeı·esi 10 . I . 1944 tarilıinde okunmuştur. 
3/ l.tO Divanı Muhasebatta ııı;ık lmhınaıı bir il.zalık için ge. 

çim yap ıl ması hakkrııdn Divanı Mnhasebat Riyaııeti 

tezkeresi 31 . V . 1944 ta't·ihlnde 14-03 $ayılı 
],arar olaı11k kab\ıl edilmiştir. 

3/Hl lğdır'm Kiti köyünden Kasnnoğtu Ali Akuş'un 
ölüm cezasıııa çarptmlması hakkında BaşvckiJet tez-

kcresi 12 .Y . 1944 tarihinde 1396 sayılı 

. 
3/142 Ronetıo Dandiria'nm ölfun rezasma çarptırılması 

hakkında Başvekilet tezkoresi 

3/ 143 Seydişehir'in Kızılcalıı.r mahallesinden Ahmedoğlu 

Durmuş Çamur Sarıoğlu'nun ölüm eczasına çarptı-

kaPAr o}&mk kabul cdilrrıiı,ıU'r . 

l5 . V . Hl4.4 tarihrnd 13!l 
lr:arıır olarak kalıtü edilmi, ir. 

sayılı 

rılması hakkında Başvekalct tezketesi 7 . ''U . 19H tru'ilrind · 141 sayılr 

kıınır olurak k nıl edilnuştir. 
:ı; 1-H '!'orbalı 'n m Çıık:ırbeyli köyünden ~temedoğlu Os

man Ünal 'm ölfun cezıısıno c;:arptırılma.sı hakkında 
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No. Hul!saaı 

Başvekalet tezkaresi 

3,1145 Milli Korunma kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan 4180 sayılr kanunun 30 ncu 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkm
daki kanun layihasiyle !stanbul Mebusu Ziya Kara
ınursal 'ın, ayni kanunun 30 ncu maddesinin birinci 
fıkrasının değiştiı•ilmesine dair kanun teklifinin mu
vakkat bir encümende müzakeresi hııkkmda Dahiliye 
Encümeni Riyaseti tezkeresi 

3/146 !dare Heyetinin, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayrlı kanuna ek 3888 
sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cetvelin Milli Saray
lar Müdürlüğü krsmınm değiştirilmesine dair olan 
kanun teklifinin müzakeresine lüzuın kalmadığı hak-

Muamelesi 

15 . V . 1944 tar ihinde 1399 sayılı 

l<nı·tıı· olıLrak kabul cdil miştiı·. 

i9 . I . l9H ta rihinele kabul edil
ı a i ~ ti ı- . 

kında Bütçe Encümeni Riyaseti tezkeresi l!J . I . 194-J t>ıı·ihiııdc okunnıuştul'. 

3/147 Niksar 'ın Bideze köyünden Hüseyinoğlu Sabri 
Öztüı·k 'ün ölüm cezasına çarptırı.lrnası hakkında ~--
Başvekalet tezkeresi ı-1 .. V ll . 194-! taı·ilıinde 142:; sayılı 

karar olarak kabul cdilıniştiı·. 
3/.148 Ticaret Vekaleti merkez teşkilatma eklenen kadro

daki değişikliğin tasdikı hakkında Başvekalet tez-
keresi Bü t.çe Bııcüıneıı in dedi ı·. 

3/149 !stanbul :hiebusu Memed Eınin Yurdakul 'un vefat 

3/150 

3/151 

ettiğine dair Başvekalet tezkeresi 
Aşkale 'nin Çat nalliyesinin Yavi köyünden Abdur
rahmanoğlu Ahmet Işık 'ın ölüm cezasına çarptm l
ması hakkında Başvekiilet tezkeresi 

Görele'nin Nefsi Aralıkoz köyünden Halil İbrahim
oğlu Mehmet İnce 'nin ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/ 152 Adiiye Vekru.eti merkez teşkilatma eklenen kadroda-

21 . ı . 1944 tarilı.iııde okuurımştur. 

7 . Yll . J 9-!4 tarilıimle Hl i sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

14 . \'H . 1944 taı-iJı inde 1426 sayLiı 
karıı ı · olaı-ak kabul edilııü~tir . 

ki değişikliğin tasdikrna dair Başyekalet tezkeresi Büt~t' Enciimenimlediı-. 

3/153 Askeri Ceza Kanununun 3914 sayılı kanunla değişti-
rilen 58 nci maddesinin tefsirine dair Başvekalet tez-
kcresi Adliy Encümcnilıdcdiı· . . 

3/154 Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununa ek 3255 ve 4463 
sayılı kanunlarm tefsiri hakkında Divam Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi Büt~e Eııcümcnindedir. 

3/ 155 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylrkla
rmm tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı kanu' 
nun 5 nci maddesinin (H) fıkrasmm tefsirine dair 
Bnşvekillet tezkeresi Bütçe Encüıuenindedir. 

3/156 Hendek'in Kalayık köyünden Haliloğlu Mehmet na-
IDI diğer Hüseyin Birincier'in ölüm cezasına ~.arptı-
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No. Hulıisası 

nlması hakkında BaşvekB.let tezkaresi 

3/157 Maarif teşkiliitınıı. dıı ir 789 sayılı kanunun 13 n c ii 

Muamelesi 

30 . VI . 19-H tarihinde 1409 sayılı 

kıırıır olarak kabul cclilrniştiı·. 

rnııddesiQin tefsiri hakkında Başvekiilet tezkaresi 11ahi li,,·c· l~nl'ürn ~ıı imlt:Ji ı ·. 
3!158 Meci'dözü'nün Şıhlar mahallesinden Hasanoğlu Mu

harrem Baban'ın ölüm cezasına çarptırtlması hak-
kında Ba.,vekiilet tezkereei ;, . \Tl . l!H+ tıırilıiııdc L4.H ~a.vılı 

kıll 'flt' olıırııl; luılnıl ,,,Jilıııi::;tiı· . 

3/159 Urfa 'nın Harptelyahya köyünden Hamdoğtu Ham ed 
Ergene'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Ba.,vekiilet tezlteresi ll . Vl ı . 19# taı· ilı inde 14::!7 sııyılı 

kıu·n r olnrnk kahııl l'ılilmiştir. 

3/160 Ycdeksubııy ve yedek ııskeı:i ıncmurlıırr hakkındaki 

1076 sayılı kanunun 25 nci maddesinin 6 ncı frlrra-
sınm tefsirine dair Başvekiilet tezkaresi 12 . VJJ . 1944 tnrihintlo 142.J. ~ıı~·ılı 

l~ın·nr olıu·ıık kabul rdilrni .. tiı·. 

3/161 İstanbul'da yeniden yaptırılacak Adiiye binası için 
gelecek senelere geçici taahhüt ierası hakkındaki 

kanun liiyihasınm geri verilmesine dair Ba,vekiilet 
tezkeresi i' . lU . 1!l4+ tııı·ihiııtl okunınu*tııı·. 

3/162 Sayın üyelerin bazilarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 10 . lll . lfiH tıı rilıindc k:ıbul edil

miştir. 

3/163 Kütahya Mebusu Saliihattin Kutman 'm te§l'ii masu
niyetinin kaldırılması hakkında Baııvekilet tez-
karesi l!J . VI . l!l-!4 tari hinde IIükümrt ta

r:ıfınclnn gc ı~ alınmıştıı·. 

3/164 Ticaret Vekilieti mrekez te§kilitma eklenen müfettiş 
kadrolarmdaki değişikliğin tasdikın~ dair B~ııvekA-
let tezkeresi Bijt ~r ı-:nriiml'ııindedir·. 

3/165 Yozgad Mebusu Sırrı lçöz'ün, Toprak Mahsulleri 
Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin tefsiri hakkm
daki takririnin muvakkat bir encümende müzakere-

1/166 

3/167 

sine dair Ziraat Encümeni Riyııseti tezkereai 

Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahai
line imkan görülemeyen borçlann terkinine dair Baş
vokalet tezkeresi 

Vezirköprü'nün Toprakkale mahallesinden Şükrü
oğlu Kemal Güney'in ölüm cezaama çarptırılması 

hnkkmrla Başvekalet tezkeresi 

3/168 Türk harfleriyle bastınincak altın paranın ııekli bak-

22 . T li . l !l44 lnrilıiııde kabul ed il-
miştir. 

Büt~1· En<'iiınrr.ıindcdiı·. 

, 11 . Yil . 1~ı tarihindı· 1421! S3)1U 

knrar olııı·ak kıılml Prlilmi~tir. 

kmıla BaşvekB.let tezkeresi 12 . V . 19-ı4 lnrilıinde 1397 ııııyılı 

kaı'tlt' olnrıık knhul cdilrııi.~tir. 

3/169 Devlet Şftrasında açık bulunan Azalık için 
yapılması hakkında Başvekiilet tezkaresi 

seçim 
10 , rll . J!J4A lıırihinde 1421 .ıoayılı 
karar olurak kabul edilıuiştir. 



---No. Hnliisıısı Muamelesi 

3/170 Devlet Şiirasında açık bulunan azalık için seçim ya-

:1j171 

3/ 172 

3/173 

3/174 

3/ 17!5 

3/17G 

pılması hakkında Bnşvekalet tezkeresi ~] . VT . 1!!44 tarihinde 1406 sayılı 

lmrıır olaı·ak lmlml cdilmiştiı-. 

Giresun Mebusu Dr. Hasan Vası.f Somyürek'in vcf.ıı 
e1 t i ği n~ dair Bıışveldi.let te1.keııesi 

lstııııbul , Sivas ve Zonguldak Mebuslııklıırma seçi
len Dr. Kemal Cenap Berksoy, Amiral Hultlsi Gök
dalay ve Dr. Rebi Barkm'a ait intihnp mazbataları
nın göndcrildiğine dair Bo.şvekalet tezkeıresi 

İzmir ve Kütahya Mebusluklarına seçilen Şevket 
Adalan ve Halil Benli 'ye ait intihap mazbatalarının 
gönderildiğint dair Başvekfilet ~ezkeresi 

Denizli ve Kayseri Mebusluklarma seçilen Abidin 
Ege ve Cafer Tüzel 'e ait intihap · mazbatalarınm 
gönderililiğine dair Başvekiılet tezkeıesi 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hıı.klnnda 
Büyük Millet Meıılisi Riyaseti tezkaresi 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1941 mali yılı
na ait bilançonun sunulduğuna dııir Divanıl\fı.ıhasebııt 
Riyaseti tezkaresi 

ı; _ 1\' . Hl4~ tsır-ibiııdc oflunmlll)tur. 

17 . I\' . 19-H tarillıııt.lc intllıap rnaz
hııtııları kahut edilmiı:ıür. 

U . IV . HlH tarihinde intilıııp mnz

hıı!ıılııTı knhul cclilmi~tir. 

26 . ~V . 1944 tarihinde intihap maz.. 
lıata.lan kabul ll(lilıniştir. 

H. V. l!l~4 taı ·ihin<le kıılıul edilnıişti ı·. 

16 . YI . 1944 tarihinde 4593 sıı;vılı 

kıımm olamk knbnl rdilıniştiı- . 

3/177 Sayın _liyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 17 . V . 19-1-l tıırihin{l'c kabul eJiJ. 

ıni~tir. 

3/178 Milli Piyango İdaresinin 1943 mill yılı bilançosunun 
gönderildiğine dııir Başvekalet tezkel'esi I'Jn 1\nRn. taki Di>V~ınr :'iluhıı.~clıııt J<;n

eiiıı ı eni nııtzbataST. 

!1 . VT . 1944 tJırilıinıle oktımnuııtur. 
$/179 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 

3/180 

3/181 

3/1 2 

3/183 

3/184 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti teıkeıesi 3() . V . 1944 tarihinde kabul edil
mi tir. 

Ticaret Vekaleti merkez te§}dlitına eklenen kadro
nun tasdikına dair Başvekalet tezkeresi 
.Ankara 'ıım Bağinm köyünden lfustafaoğlu Ahmet 
Uygur ve Mahmudiye . köyünden Salihoğlu Musta
fa Çetinkaya 'nın öliinı cezasına çarptı:rilması. hak,. 

kınd11 Başvekıllet tezkeresi 

Mardin Mebusıı Lütfi Ülkli'!len'in teşrii masuruyeti
nin kaldırılmasT hakkında Başvekalet tezkaresi 

Siird Mebusu Ressam Şevket Dağ'ın vefat ettiğine 
ılnir BaşvekUet tezkaresi 
Çorunı Mebusu İsmet Eker'in teşrii masuni1etinin 

Biitı; HııeiinıcnindeJir. 

.Aılliyt> Eneiimcnindedil'. 

'l' eşkil<itı E asiyc YC Adiiye EnC'Ü· 
nwnle·rinchm nıiil'rkkep ~fubtl'lit E'rı. 

eümondedir. 

;) . n . 1 !).H t:ırilı_inı.l okun.ıııuşım·. 



231 -
No. IluUsası 

kaldırılması hakkında Başvekalet te:ı;keresi 

3/185 1940 mali yılı lıesabr katisine ait mutabalmt beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Ri-

Muamelesi 

4. . Vlli . 1944 tıı.rilıind 1482 sayılı 
lmrııı· olarak · kabul ~dilıııi')tir. 

yaseti t ezkeresi J> i ·1 ·ı~ nı .:\Julıuselmt l•:nl'iinwnindcdir. 
3/ 18ti Sorgun 'un Çavuş köyünden Nurettiııoğlu Adıgüzel 

Ayan'uı öliiın cezasına <ıarpt.ırılınası hakkında Baş-

3/187 

3) 188 

vekilJet tezkeresi 17 \'ll . I!J·U tıırihindl' 1+29 sayrlı 

k :ı ı ·uı· olıl!;ık lwhul NH!nıiı;;tiı ·. 

İstanbul Mebusu Numan Menemencioğlu'nun Hari
ciye Vekilliğinden istifa ettiğine ve Hariciye Vekilii
ğinin vekaleten Ba.~vekil Şükrü Saracoğlu tarafından 
idare edileceğine dair Riyaseti Cumhur tezkercsi 
Kütahya Mebusu Salii.hattin Kutman 'ın teşrii ma
suniyetinin kaldırılması hakkmdııki tezkerenin geri 
verilmc~iııe dııir Bn~vckiilet tezkoresi 

Tunceli Mebıısu Hasan Üçöz'ün teşrii mıısuniyetinin 
kal dırılması hakkında Başveknlet tezkeresi 

1 (i . \'J . J !J 14· tur ' JıinJ.e okunıııu~t ur. 

1!1. n J!l·H tar.ilı : ıı rlc ok:ı.ınınu~ tnı · . 

· rcşkiliı tı .l!}l;aı:ıiyc vt• Adli ye E ncü· 
nıcııle ·iuduıı ıııiirckkep Jlluh~cliL Eıı 

t•Ünl<'ndcclir. 
3/ 190 Altı vilii.yette llan edilen Örfi İdarenin ıızatılmasr 

hakkında Başvekalet tezkeresi :2li \'1 . Hl·H tarilıiıı(lc 1407 sa.l"llt 
karar ol uı·ak k:.tlıul ctlilıniştir. 

3/ 191 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet 1\{eclisi Riyaseti tezkeresi 28 . , . , . 19-H tarihinde kabul edil

ın i ştiı·. 

3/ 192 Y cd e k subay ve yedek askeri memurlar kanununun 
1972 sayılr kanunla muaddel 3 neii madde.~inin 1ef-
sirinc dıı.ir Başvekfılet tezkeresi ~laarif gncürnenindcrlir. 

3/ 19:! l~ınirher ve seyis erieri hakkındaki 1600 sayılr kıı

nunn ek kanun la.yihaııının geri verilmesine dair 
Başvekalet tezkeresi 30. VI . l!J.J.4 ~aribitıde okurunu,5tıu·. 

3/194 Mnlatyıı Mebusu Dr. Cafer Özeiçi'nin tep-i.i masuni-
yetinin kaldrrılnıası hakkında Ba§Vekalet tezkeresi ·reşkilau I•;ı;ıı:i)-c ve Ailliye k:nc·ü· 

mcııl erindt!n ıniirckkeıı ~1ubtcUt .En 
r - ı curlediı'. 

3/ 195 lllticbir ve zamri sebepler dolayısiyle takip ve tıılı

silin imkan görülemiyeıı horçlann terkinine da:ir 
Başvekalet tezkcresi Biit<;~ J~urüıııeııiııd dir. 

3/ 196 izip 'in Pevkaııi mahallıısiııden Bayı·anıoğlu Reşit , 

Kııptan namiyle ınaruf Reşit Ciryan •rıı öliiın cezası-
Ila ~arptırılması hakkmda Başvck,"llet teı:ık ı·csi Aıll iJ•o J.Jııttiiıncıı lndildiı·. 

3/ 197 Sil-ns ?ıJ ehıısu Al.ıdıu-rahman Na.ei Deınirıığ'ın vefııt. 
ottiğiııe dair Başvekalet tezkeresi ı i . V 1 I . HH-4 ·lııril ıi ıı ı lc ııkııııını.ı ~tuı·. 

3/ 198 lst.anbul, Fat i lı - .., chrcınini ı:ll'ydilı y m&lıaJJesindetl 
Alioğlu Rn.hllıi ürenkök'ün öliiın cezasına çarptı-

rılması hakkında Başvekiilet tezkeresi ~~dliye Eıtcü.ııcııuulcdiı·. 



1io. 

3/19!) 

ll/ 200 

3/201 

3/ 20:! , 

3/20~ 

3/ 205 

- 232 -
Hu!AsaSI 

Şarköy kazası jandarma erierinden Mustafaoğlu 1s
nıaq Karakaya 'nın ölüm cezasına ı:arptırılmasr hak
kında Başvekiılet te:r.keresi 
Nafıa Vekalet.i 1941 mali yılı ayniya.t 'kati hesabmnı 
gönderilrli ğ i Jıakkında Başvekillet tezkeresi 

Ba~vekil Şükrü aracoğlu tarafından vekaleten ifa 
edilmektc olan Ilarioiye Vekilliğine Trabzon 1\fcbua.:ı 

Hasan Saka'nın tliyiu edildiğine dai r Riyaseti Cum
hur te:ı:keresi 

1\faliye Y ekiltiğincleıı ist.ifa eden Elazığ Mcbusu Fu
ııt Ağı-alı 'ıun ~·erine Antalya Mebusu • ıu-ullalı 
ı..::-ıat Sü ıncr'in tayin edildiğinc dair Riyascti Ctim· 
lıur tezkoresi 
Gedikli ı·başların ınaa~larınm tevlıit ve tcadülü hak
lundaki 3779 ııunıarııJr kanonun 4601 sayılı kanun 
lu nınnddcl 6 n<·ı nıııddC'siıı in teCsirinc dair Başv ktı 

let te:ı:keresi 

Giı·csnn, iird ve Sivas ·Mcbusluklaı·ına seçilen İh
san Gl1rak, Emin KılıC!.çıoğlu ve Eşref Dizdar'ıı. nil 
iotihap ınazbatalarının göııdeıildiğine dair Baı;ıvekil.

let tezkoresi 

Kon yu 1\ [cbusluğuna seçilen Saffet Arıkan 'a ait in
tilıap mazbatasının gönderilcliğine dair Bnşveklilel 
tezkeresi 

Muamelesi 

Adli.'•r Jı;ııcümcnind ilk 

D i nını Jlulııı~ebat. .En~iimoıı indcdi ı·. 

ı :ı . LX . l!JH tarihinde okunnıu~ttıı ·. 

ı;;. f'(. J!ı.ı.ı l ıı l' ilıirıl•• okuııııııı~lııı: . 

:\i i lll .\liidıı faıı ~;ııc iinı cııiııdcdi 1'. 

2 . X. . l!J-l·~ tıu·ih im:le intilınp maz
bııtaları kabul edilmiştir . 

J . X . ı 94-l taı·ilıi o de intihup m az
hatası lutbul edilmiştir. 

B - FevlmlMe lçtimıı.da.n devrolunan tezkereler 

3/2 69 ncu tümen 9 Dağ. P . .A. Kıta çavıışlarmdan Me
medoğlu Talip Çelik'in ölüm ceza.sma çarptırılması 
bakkırıda Ba~vekıi.let tezkeresi .Atlli.1•e Enriinı l·ııimleclir. 

3/3 Amasya'nın Teleköyü Mehmetpaşa mahallesinden 
olup Boğaz köyünde oturan Abdnllahotlu .A.bdüssa
met Seme'nin ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Ba§vekillet tezkoresi 24 . .XI . 1943 tarihinde 1357 sayılı 

k<iı-ar olarnk k:ıhuJ cdilmi.şlir. 

;{15 Denehir 'in Selki köyünden İbrahimoğlu lamall di- . 
ğer adr Seyit Ali Harmankaya 'nın ölüm cezasma 
ı:ıı.l'ptmlması hakkında BaşvekAlet tezkaresi ti . • ·ır. 1943 tarihinde 1359 Rayılı 

kurar ulıımk kabul ed ilmiştir. 

3/ 6 Boldan 'm Cedit maha.llesinden Terzioğullarından 
Mustafaoflu Mustafa ve difer adı Çavu§ Terzioğlu 
ve Haylamaz köyünden Hızıroğlu Mustafa Tuncay'
m ölüm cezasına çarptmlması hakkında BaşvekAlet 



No. 

3( 7 

---Huliisıun 

t~zkeresi 

(laıianteb 'in Bo.~tııııeı mahııll·sindc ıuukiuı Kmıa

oğlu şölıretli Asafoğlu Kıındurli. boyae!8ı Keyfo 
Bnhıt 'u h · ö1üm. c01,nsma ı;arptırdması hakkında 

naşvcka.Jet tezlieresi 

3/12 ltalyu. tabiiyetiııe giı·djğiııdı· ı dolııyı Konya tslik· 
la! MahJ!emesi karariyle Milli hudut dışmıı. çıkıı111an 
::iııat H.ı'mzi'nin 1'ürk vatandaşh~a kabulünün mu
vufık ol np olnuyac~ğınıı. dair bir karar verilmesi hak
lonun Bo vckfilet tezkere ·i 

3( 1-1: K<·lkit 'iıı Şı•n 1\iiyündcn Hasanoğlu .Ahıncd AJiııı~·· 

rıık ve Şiraıı'ın Aşağı 'fcrsun köyünden İzr.etoğlu 
Cclil diğer adı Abdüleelil Vencdiklioğlu'nun ölüm 
c-.czasınn. ı:urptrrılınıısı bıı.I,krııda Bn .. vckalet tezh
resi 

3/ 15 Kilis'iJı Yeni malınllesinden Mehmcdoğlu Küçük ·:aa
li! Karadağ'ııı ölüm cezasına ~aı-ptmlnıtısı hakkınclJı 
flıı.~v~ 1<1\ let t(>r.Jreresi 

·3/ 16 Kocaeli Ml'bnsu Ali Dikmen'in teşrii nıasııniyetirun 

Muameleıli 

Z2 . TU . l!H-l taribinc1e 1379 sayıle 
kım.ıı· olaı·ıı)> kabul crlilıniştir. 

13 . Xl r . 1!143 taı-ilıiııdu 1362 ısnyılt 
kıı rtıı· d lım\ k lwlıı Li ı.ı< l ilm iştir. 

,\LIIi~·c ı·~ ll;ılıiliy' Rrwümcnlerimlcıı 

ıııiiı·ekkı· p :\ftıht !it Bıı~Üt\ll'lld <lir, 

Adli,,·(' l.'illei\ıı ı eııind('dir. 

l7 . X ll . 19+0 ı. urilıind" J:363 saytl.ı 

kunıı· ulnr:ılt kıdıııl üdilrnişt·iı·. 

k~hl•ı-ılınıı~ı hakkrndıı nnşvekAlct tetkeresi 8 . ll 1 '1~4-1 tııı·ilıiml(' ı:n~ sayılr 

!;<ı i'tl olııı-tık l;ıılıııl r:li'lrniı;rliı·. 

:ı ; ı !1 )Jıı lııt~· a 'nın Tc<·ıl c kö~iiııüıı Reşııdi,vP ı11ahalk-shı kıt 

. \lioğ1ı:ı Ali Işiklı'nm ölüm eezıunna t-ıırpt1trhtiaSJ 

hakkrnclıı Ba~vekiU!':t tezkercsi 0ti . 1 \ ' . l9H taı· i hi~ıct 18!!:! sayılı 

karar öl<truk kıflınl edilıniştir. 

3; 20 Mouomcıı 'in Belvac.ı kö~den Haliloğlu Mehmet 
U~·anık'ın ölüm cczııs.mn çarptırrlması lıııkkındıı 
na~nkitlı>t t('zkeresi 

3(21 

3/ 2.3 

-"1ücb,iJ· ve zarı.ıri sebepler dolayısiyle takip ve tahsi
line inık.'ln göriilenuyen öorçların terkinine dair 
HIU)veldi Jet tezkeresi 

:;:;ııraykiiy kıızasınııı Kiiprübıı~ kiiyi1nd('n )luratoğlu 

1hruhim Aktnş'm ölüm ee-aısrua P,ftı'p'(rl'rlrııa ı lıtık· 
kmı'ln Baş eki\.let t zkeresi 

Tn! van kaı.ıı ı lkşııdiye mnlıııiiMirrlıı Piu-gııni ltöyüıı

<l<'!ı Uehioğlu Ağıt Btırıııı 'ın iilihn f·P?.Mmın ~mrrtn-ı1-" 

ıııa , ı lıiıkkındıı B>~şvı-kalı> t. tezkereııi 

3/ 24 Turgutlu 'n mı Ahnı.e.tU mı.hiyesini1ı Kara ki)yü.nderı 
Sımahatoğlu 1ı1emet lsa Oluıeıı'in ölilnı cezııııma 

6 . xn . 19,1.:3 t;ırihi:ııde 1a60 saydı 
lıaJ'al' olarak kabul cdilmjştir. 

22 . XI . 19-l3 ıariltiııde 1356 ııa.yl.lr 
kaı·ıu·la l1iı·l ·~tirile r·rk kııhul eJiJ. 
mi~lir. 

26 . iV . 1 !144 t•~ı-iJtinue. 1393 sayı lı 

kııı·ıu olarak kol ııl edilmiştir. 

22 . IlJ . HIM tııı•ilıitlde 131'0 ı.ııyılı 

knl'llı· olarııle knhııl cılilm~tir, 



No. 

3/28 

3/ :lO 

3/31 

3/ 33 

3 4 

3/ 3G 

3/ 44 

-~-
HulAaası 

~arl?tmlmıısı hakionda Başvekiilet tezkaresi 

Bergama 'nın Zeytindağ nııhiyesi Ürlcıni~ ·köyünde!\ 
Mustafaoğlu Süleyman Ül'güt 'ün ölii.ın c!'zaııına ~arp· 
tırrlmasr lıakkuıda Ba~Wekalot tczkcreşl 

Bdediyelere Levili olunan vıı,zifelerin tanzim ve ta· 
lribi için Dahiliye Vekıi.letinde kurulmuş olan büro 
kadrosunıuı tasdilu lıakkruda Ba!fVck~lct teıkeres i 

Britanya 'İuıparııtorluğıı ile Aıncrika'uan yapılacak 
ithalittı t rtip ve tanzim için Rariciye Vekll.lctinclc• 
knrnlmnş olan komisyon emrine verilen iki daktilo 
kadrosı.ıııun tnsdikınn dair Bnı~vrkfilot fl'iker<'~i 

Devlet (1!iyle zirai işlctmt•l er Jnırtılmıısını tt'min ~ f· 

rnek için Ziraat Vekiiletinc hıı.ğlL Zirai Kombinalarııı 
merkez ve taşra teşkilalt kadroımnıln tasdHu hak
kında Bwıvekillet teıkeresi 

Hariciy!' Vekili tinde kurulmuş oları (Ticari ve mali 
anlaşmalar mlizakı>r Jıc~· cti) kadrosunun tnsdilu 
hakkmda Başvckfdet tezkcr i 

Tiariciyc vekliletiııde kurıılnuıŞ olan ('l'ieari ve mıı ! i 
:ıııJ:ışmalar miiz:ıkerc heyeti\ kailro.~unun tasdji<ı 

hakkında ;Başvekfılct tczkeresi 
Milll korunma ilavalarını görmekle vazii'elendirilou 
hususi ve asliye ma lıkemelerine verilen tıı.hsisattan 
yapılan tediyatı tetkik etmek üzere kurulan biiro 
kadrosunun tasdiki hnlrlmıdn Bnşv<'killet tezkercsi 
Boyabat'ın Yenice köyünden Mustafaoğlu Enıiıı 

Akkaş'ın ölüm cezasına C:J\Tptınlmıısı hakkında 
Raşvekalet tezkerc.~i 

3/ 45 Şirvan 'ın :S:esko köyünden Abdiilva.haboğlu Cafer 
Argun'w,ı. ölüm eeıasmıı ç.arptmlmıısr hakkında Bnş· 

Muamelesi 

26 . lV . l!l-!4 tarihinde 1394 sayılı 
l\ol'llı· olun1k kııbul edilmiştir. 

22 . lll . HI-H tarihiıı<l • 1378 sayılı 
lmnıı· of.ırnk lmbnl edilmişt ir . 

Hiih:c Eııc·iinı4!nindclliı-. 

Bü1•;\' t •:ıwiinı e ııiııd •. ıdiı·. 

BiiL~l· t·:ıwliıneııiııtle<lir. 

Biit~c l~ııe iiıııc• ııiııdedir. 

Blil~c Eııcliınenindt>Jir. 
. ·, 

29 . JTJ . 19+4 tarihinde 131<5 suyılı 

karar olarak kıılml edilmiştir . 

vekalet tezkeresi 27 . ın . l!l.U tn riliinde 13, 4 sayılı 

kaı·ıır olarıık kabul edilmiştir. 

3/ 47 1890, 1980, 2395 ve ~ 2 ~n~"IIı kımmılarm ô.miriita 
ve muhasebecilerinin nıcsııliyetini tilyin eden road· 
Ideri lıiikiimlt>rinin tı>f'Kiriu!' dair Ba,..vekiilct teı-

keresi Biitı:e Bnciimcnindedir. 

3/ 54 Askrri ve Müllri TckaiiL Kantınunun 46 ncı madclcı;i . 
nin te!siı·i bakkmda Bıışvekalct teııkeresi 17 . IV . 1944 tarihinde 4546 sayılı 

knnıın olarak kabul edilmiştir. 
3/5 Adıyaman'ın Yenipınar mahallesinden ?ı!ustafa lrn:ı 

Rmin diğer adı Hanmı Kuzu'nun ölfun eezasmıı 

c:aı-ptrrdması hakkında Başvekll.let tezlteresi 

3/63 Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 42 nei maddCJ~
nlıı (B ve C) fıkralannm tefsiri hatkırıda Divanı 

22 . III . 1944 tarihinde 1382 sayılı 
knrnr olarak kahııl edilmiştir. 



"- w ~ 
!ııo. Hul!auı :Muamelesi 

Muhasebat Riyaseti tezkeresi Bütçe Eneiiıncnindooiı·. 
3/ 67 Ba.şvekil.let dairesiyle Devlet matbaası ve A.rşi'( da;

resinin 1939 mali yılı demirbaş icmal cetvellerinin 
gönderildiği hakkıııda Başvekalet tezkeresi l>i1•anı ııuıı:w·bat Eucüıncnindediı·. 

3/68 Gümrük Tarife Kanununu dcği~tircn 31 Mayıs 193:) 
tarihli kanuna eklenen 22fı6 say ıl ı kanunun hiPinci 
maddesinin tefsiri lıakkıııda BaşvakaJet tezkeresi 10 . I . 1944 tarihinde llükümet ia

rafrndan geri alınmıştır. 

3/69 

3/73 

3/76 

3/78 

3/83 

3/8~ 

3/85 

3/ 6 

Adıyaman 'm Sanısat ııahiycııinc bağlı Biı·iman kö
yünden Müsliın Kiiliyaoğlu Çocuk .Mehmet Polat'ın 
ölüm ce~.asına çarptıı·ılmasr lıakkında BıışvekaJet tcz
keresi 

Sivas 'ııı Kartatea köyünden Hasanoğlu Bilill Aydın, 
İbrahimoğlu Memet Yıldız, lsmai~oğlu Hacı Mahmut 
Aslan ve Güzmen köylinden Mustafaoğlu Mevlilt 
Taş diğer adı Adıgüzel 'in ölüm eeznsına çarptırıl-

maları hakkında Başvckii.let tezkeresi · 

De\'cli 'u in Kclgin köylinden Durmuşoğlu Menı l't 

Ka ran 'ın ölüm cezasına ~;arpt u· ı lı~ ası hakknıda Ba~
vckii.let tezkeresi 

Çorum .Mebusu Dr. Cemal Alper 'in tcşri1 masuııiyt:
tinin kaldırılması hakkında Başvekiilct tezkoresi 

. 
Kııngütme sebebiyle işlenen adam öldünnc ve buna 
teşebbüs cürümleri failleri hısınılaı·ı hakkında tatbik 
olanacak muameleye dalı· olan 32~6 sayılı kanunwı 
6 ncı maddesinin tefsiri hakkında Bıışvckillet tezkeresi 

Şose ve köprüler kanununun 9 neu maddesindeki 
(Siliilı alt.mdak:i ordu ve jandarm a. efı-ııd1) tii.biriniu 
tcfsiri hakkııda Başvekiılet tezlteresi 

l 940 yılı Milli Korunma bilanço unun gönderildiği 
hakkında Ba.şvekalet tezkeresi 

Biı·inci k!irtuıı 1939 : Şubat 1940 nylnrıh& ait rapo
run sunuldnğıuıa dair Divanı ;\lnhıısl'bat Riynseti 
tezkeresi 

3/81 neııizli Mel>ilsli ı tııiU l üçiikıı 'rtıı h·şrii m.ıısuıtiyeti-

13 . XII . 1943 tarillinde 1361 sayılı 
kaı·nı· olarak kabul erlilmiştir. 

27 . III . 1944 larilıinde 13 3 sayılı. ,_ 

kııı·nr olıı rıık knhııl Nlilmiştir. · 

2:2. lll. 1!144 taı·i hindc 13 .l ~yılı 

kıırar ohırıık knbul edilmiştir. 

ıo . rn . 1944 tarihinde 13i4 Rayılı 
knr:ır· olar·nk knhnl t'ıl ilmiştir . 

16. VI. 1944 ı.al'ihiııdo 1404 sayılı 
knnır olarak kilbul edilmiştir. 

Büt~c Encünwniııdedir. 

31 . V . 1944 tarihinde 4579 suyılı 
kanun olnrnk lcabul edilmiştir. 

5 . VII . 1944 tarihinde 1415 llll)'llı 
knrıır alıırak knbııl cılHıııiı,dir. 

ııht kı.ldııılması lı:ı.kkında Başveknh'l trt.lccresi 10. lll . 1944 tnrihindr 1375 sayılı 
knrur olnı·ıık kabul edilmi tir. 

:ı; Eylul ı tkincilcşrin 1939 aylııı•ına nit ıııporun. eu-
nuldtıKtına druı· Divıı.w linlın ebot Ri,,·Ml·ti tezkereııi BütçP. EııC"ümenindooiı·. 

3/ 9 Istanbul M bu.su Hüseyin Cıılıit Yıılçrn'n teşriİ 
rn,asuniıetinin kn.ldı1·ılmıı ı:r bakinnda Başvek&let tez· . • • 



No. 

3j!)O 

3j!l l 

keresi 

:\lımllı; Melıusu Dr. Aziz llra.ıı'm ieşı.·ii ıııaııuniycti
ııin kafdırılıııası hakkında Başvckfılct tc1Jtcreııi 

McrsiÜ'iıı ~andır köyünden Alınu:doğlu Ahmed Özen 
diğor _ adı Koca'nın ölüm cezasınil çarptn·ılma ı hak-

Yuameleal 

10 o nı o .l944 Uırihinde 1377 sayılı 

l;ı~ı·a ı· Ölıı m k kallııl e<Lilıruı;ı,tir . 

:ı . . \' 1 . 1 !1-H turilıiudo HOH sayılı 

kııı·ıır olıınık kuhul ı·dilıniştir. 

kında B~vekii l et 1.ezkere i :lO . X ll . 1!143 tu ı ·ilıinJ 1366 sayılı 
kaı·aı· ıılımık kabul edilmi,ti.r. 

3/92 lıonatto Dandiriya 'nm ölüm cozasuıa çıu·ptıı·ılması 
haklanda Ba.şvckiilet tczkeresi 12 . X r . 1943 t-arihinde Hükümet tu-

rııfınrlıın ~eri ıılınınıştn. 

:3j !l3 135 nci alay birinci bölük ciradından Ünycli .M:us- • · 
t.aiaoğlu lsınail .Alçay ·m ölüm cezıısuuı çaı-ptu1lması 
hıılı:kmda Başvekiilet tezkaresi 13 . Yı Hl44 t.a.rHıind H05 sayılı 

/ !l!i :\laaş kanunıÜı.a ek 4161 sa."yılı kuuuııun lıazı ınaddı•
lcrini değiştiren 4311 sayılı kanunun hiı·iııci ınaddı·· 

sinin tefsiriıı dair Bnşv('kfılet tezkı•rcsi 

. ~...,.: 
:il% ":NııG'a-Vekilot.i 1940 mali yılı :ıyniya t . kati hrsııhıııın 

~iind~ı-ildiği hakkrnda Bnşvckiıl t lezk r ' i 
:1/!li .\Tiiı•hi ı· \ ' l' ı.oi·uri selı<'lılcr dolay:ısiyle takip 1·e tulı

si lin iınkim görlilemt>ycn horçların tl'rkiııjne dair 
Baş,·ckô.IM. tezkere İ 

3/100 Boyabat rn Fokılı köyünden J nıınııoğullnrındıı.n Mus
tafaoğlu E yup Bilgiç 'in ·ı ı um ee1.n~ınn <::ı ı-pt tMlması 

kıımr oluı·nk kubul Prl ilnıi~tir. 

.i. \' ll . l!l.ı4 tn ı·ilıinıl c H l li s:ı~· ılı 

kıırı11· o l ııı·ıık k:ılıııl ('ılilıııi~tiı· . 

1J i 1·: ıııı ~lıılı:ısc·lı:ıl F:ııı·iiııwıı i ııdı•,lir. 

l\' , l!l4.ı tııı·ih iııde ı :1t<l sıı.nlı 

kııı-ııı · tıl;ır:ık lwlıul r·clilnıi~tiı·. 

hakkında Başvek&let tezkereei :!!1 . fıt . l!l-1-1 tıırilıimlc l~t!G !<llyılı 
k:ıı·ar lllııı·nk k:ılıul pıfrlmiştir. 

aj tOL ('t'ı:;mc'ııin Ovacık köyiiudeıı lbı·alıim Çiftçi .kızı Emi
ne diğer adı Veeahat Altııı 'mn ölüm <'l'ı-.nsrnn ~arp-
tınlıııasr luıkkmdıı Başvekfılct u•ıkcr~i 1:! . V . l 944 tnı.Ytıimlu ı:l!l!'ı .·ıı_,•ılr 

luırıır olm·nk knmıl t• lilmi~tir. 

:l/ 10:! 1\iit ıtlıyıı Mtbusn Dı·. Ali . ' ülıa l>clilhıışı "nın tc rii 
ıııa<mnirl'tinin kıılrlınlınıı qı hakkıtıda Bru wkiılM 1~>7· 

kı.> resi 

. .. . 

o lll . 1!-144 (ıH·ilüııdı· J!l fi!l ııa.:vılı 

kııı~ıı· nlıll'ltk lıalıııl rılilmiştiı· . 



4. 'lakrirler 

Birinci İçtima içinde ( 17) ta.krir veril
miş olup bunlardan (1) i tefsir, (5) i karar 
olarak, (1) i okunarak k abul edilnıiş; . <ö) i 
okunmuş, (1) i de sahibi tarafından geri alın
mıştır. Mütebaki (4) takrir gelecek İçtima.a 
kıtlllllJ!tD'. 

J'evka.JAde lçti.madaıı. devrohına.n (7) ta.k
rirden (1) i karar olarak, (3-) ü hıı.klnndaki 
Arzuhal Encümeni mazba.talan okun&ra.k ka
bul ~tir. Miiteba.ki (S) tıı.krir İkinci l ç
timıı.a kal~. 

No. 

4/15 

4/ 16 

A - Birinci 1çtima içinde verilen tıı.krirler 

Hul&sası 

tdare Heyeti - Büyük Millet ~fcclw binasiyle Bnş
vekiUet ve H ariciye Vekaleti binıılarının yapı)mas · 

için taahhüt salahiyetinin arttmlması hakkındaki 

kanun teklifinin geri verilmesine dair 
Istanbul (Gl. Kazım Karabekir ve iki arkadaşı) · 
1942 yılı mahsul borçlarını ödeyemeyenlot;n ınalıkfı· 

ıniyetleriniu affı hakkı ndaki kanun teklifinin ımwak· 

kat bix encümende müzakeresine dair 

Muamelesi 

10 . 1 . I!J4-l- taı·ilıiııolt• okıııınıııştur. 

1 !l . l!l-l-4 llu·ihiıı(k kahnl <'dil-
miştir. 

4/ 17 'rrabzon (H. Saka ve iki arkada.~) - Meclis İçtima.ı · 

-!; lll 

4;19 

4./ 22 

. , 
\ .. ,. .. .. 

nın 6 mart 1944 pazartesi giinline talikı hakkındn 26 . I . l!IH uırihinde 1368 ı-ıayılı 
lqn·nr ola ı ·ıık kııhul edilnıi'?ti r . 

Yozgud (Sırrılçöz) -Toprak :Malıııı:ıller i V~rgisi Kn· 
nununun 2 nci maddesinin tefsiri hakkında ;\Innıkkat Eııciimend •dir. 
lzmiı· (Dr. Kanıran Ors) - Hususi tdarelerdcıı mıuı.~ 
alan ilk okul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, tuı . 

tü ve cezalandrrılmalarına ve bn öğretmenler i<:in teş-
kil edilecek Sağlık ve içtimai yardım sandığı ile Ya-
pı sandığına dair olan 4357 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Bütı:c Eucüml'niııdl'cliı·. 

lstıınhnl (Ziya Karaçımnıııl~ - .\!illi ı · OJ.'\\ıı.ı.ıı.a Kanu· 
nıuıııu bazı muddeleriiDn de&riştirilnıe.qiue dair olnn 
-HSO Ra~,lı luınnnım SO nci ınııddeeinin 1 nci i;ıkraın-
ıırn rl~i(işl irilın ~i hnkkınd:ıki k:ınun teldifiuiıı geri 
verilmcsiııe dırir 2:.. . ll I . JS-14 tıu'ilıiııJ · olcıııımtuıtnı·. 

Bingiil (Fc:ridnn Filtr·i Düşünsel ve Kocaeli Sal8ıı 
\-argı ) - Tapu Kınıııounmı 6 ncı maddesinin tefi;iri-
nu dair ~ . \' . IIJH ta rilıiıalu <!_.ı! su.•· ılı 

h•l' .. iı· o !ımı k kıılıul rlilın i~fir. 

;\!ıılnlyn (,\Juhmut ~cdiııı ıal.ıcı ) - ;\luamele Veı·gisi 
Kamuıwınn 10 nt•ıı uınddcsiniu 5 ııci (ıkr~nm l ·• 
sirine dair 5 . \ ' . l!J.W Lul'ihindc sahibi tarafm

don geri al~r . 



---~o. 

4/23 ı\Ialatya (Ma.hmut edim Zabcı ) - :&luamele Vergi!>! 
l.(auuuunuıı 10 uını maddesinin 5 nci fıkrasmm ter
sirine dair 

4/24 

4/25 

Maraş (Dr. Koroali Bayizit) · Devlet DemiryoUarı 

ve Limanlan İşletme Urouın biüdürlüğü memur ve 
müstalıdcroleı·inin ücretlerine dair olan kanunun ba- · 
zı maddelerini değiştiren 3173 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin tef.siri hakkında 
Sinob (Cevdet Kerim !ncedayı ve iki arkadaşı) . 
Kalıraman ordurouza Türkiye Büyük Millet Mecliııi
uin selam, sevgi ve güveninin bildirilmesi hakkında 

4/26 Seyhan (GL Naci Eldeniz) - Arzuhal Encümeniniu 
17 . V . 194! tarihli haftalık kaı·ar cetvelindeki 1155 

Muamelesi 

5 . Y . 1944 tarihinde okunmuştur .. 

Büt<;e Encümenindedir. 

29 . V . 1944 tarihinde 1402 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

sayılı kararlll Umumi J:Ieyette miizakeresine dair Al"".r.ııhsıl Enciimenindedir. 
4/27 Balıkesir GL Kô.zı:m Özalp, Trabzon Hasan Saka, 1ıı.. 

tanbul Ali Rana Tarhan ve yüz aek:iz arkadaşı) • 
Büyük 1\'iillet Meclislııin 2 .Ağnstoıı 1944 çarşamba 
günü aat ll de içtimaa davet edilmesine dair 2. VIII. 1944 tarihinde okunmuştur. 

4/ 2 Trahzon (Hasan Saka ve üç arkadaşı) • Almanya ile 
siyasi ve iktisadi münascbctlerimizin kesilmesine dair 2 . VI II . 1944 t...ırihindc 14.30 sayılı 

karar olarak' kabııl edilmiştir. 
4/29 E kiş lıir (Emin Sazok ve Çoruh l\1'tı1.har Müfit Kan

su) • MUttefikimiz İngiltere Parlamentosuna selanı 
· ~ ve muhabbet telgraü çekilmesine dair 2 . VIII . 1944 tıırihinde 1431 sayılı 

karar olarnk kabııl edilmiştir. 

4/30 Konya (AH .Muzaffer Göker) -.Mcbusluktnn istifa et-
tiğine dah 3 . VlJI . l!l44 laribinde okunmuştur. 

4/31 Balıkesir (81. Kiızıın ÖM.lp \ 'C İstanbul Ali Ran:ı 
Tal'ha.ıı) - Meclis içtimatnın İkinciteşrinin birinci gü-
nüne talikı hakkında 5 . X . 1944 tarihinde 1434 sayılı 

kurar olarak knbul edilmiştir. 

4/2 Rize (Fund Sirınen) - Arzuhal Eneümeninin 15 . lV . 
1940 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1169 saydı 
karann Umu.ı:ııt Heyette miaakeresine dair Dulıili~·t· .Bııciimt>ninıhli ı•, 

4/4 Trabzon (Sım Day) -' Karamürsel Bilrimi Necyed. 
din Canda.rlıoğlu'nun tekaiit mua.mele.si hakkında 

Divanı Muhasebat Riyaaeti mÜtalaaaiyle Divanı lılu
hasebat Eneil.ıneni mazbataaımn ikinci fıkraamın ye• 
niden tetkikı hakkında Hiilt~t' J<;ıı e iiml'ııiud uir. 

(/6 Yozgad (Sırrı İçöz) - Gözliikçülük hakkındaki 89&8 
81lyılı kanunun muvakkat ikinci maddesindeki (Bir 
ıicarethane açmak) ibareai.ııin tef.airine dair Bü t~ En iimcniuJ <li ı·. 
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4/10 Bingöl (Feridun .Fikri DüFinsel) - Arzuhal Encü
meninin 28 . VI . 1943 tarihli Ha.ftalık Karar cetve
lindeki 326 sayılı kaTann Umum Heyette müzakere
sine dair-

4/11 Mardin (Edib Ergin) - Kanun maddelerindeki mat- . 
'laplarrn kanun metninden sayılmadığmm ve metin
den sayılmıyan bu mat.laplann Resmi Gazetede ka
nun metniyle birlikte neşredilmiyeeetinin luırara 

Muamel.Si 

Bu husustaki Arzuhal Eneümeni maz
hata s ı 20 . XII . 1943 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

hıığlanmaaı hakkmdıt ~G . f . I!IH tarihinde 1367 sayılı 

ka ı·nr o l a ı·uk kablll edilmiştir. 

4/12 Antalya (Hikmet Turhan Dağlıoğlu) - Orzuhal En
ciimeninin 6 ,. IX . 1943 tarihli Haftalık Karar cet
velindeki 538 sayılı karann Umumi Heyette müza
keresine dair 

4/ 13 Antalyn (Tayfur Sökmen) - Arzuhal Enetimeninin 
6 . TX . 1943 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
538 sayılı kararın Umumi Heyette müzakeresine 
dair 

5. Muhtelif evrak 

Bu lıusustaki Arzuhal E ncümcni ın az

ba t as ı 13. X ll . Hl4-l to.ı;hinde kabul 
l'd i lrııi~ti r . 

llu lıus ııstaki Arzuhal Encü.ııı eni nıw.

bn t ııı<ı l :.l . X II . 194-l l<ırihiml<' knbuı 

cı li l nı i~tir. 

Bu sene (11) tane muhtelif evrak ~ 
tir. Bmılardan (2) i kanun olaraJı: kabul ed.ll
mi§, (8) i oklmmq ve (1) nin de B'&ziDe bee&
bı lıatiBbıe ithal edilmek üııere Hükümete ~-

eliine karar verilıni1tir. 

Fevk&lide İgtimadan devrolu.na.n (1) i§ 
tkinci tçtiınaa :Jaı.l.mqtır. 



---A - Birinci lgtima. içinde gelen m11htelif evııık 

No. BulAsası _.-__ 
5/12 Büyük .Millet l\1 clisi ve müştemlllrtı ile Milli arıı.y

lar ve ~lerdeki eşya halekında Meclis llesaplarının 

Mti)Uilelesi 

Tetlciki Encümeııi mazbırtası t.) . Xl . ·ııı.ı ;ı t ııri l ıi ı ıık ıık ı ıııııııı~tıı r. 

fı/13 Biiyiik Millet Mcelisi 1943 yılı şuba.t vı.ı mal'L ayları 
hesabı hakkında l\Iecli ı< Jicsnpl&Yıımı Tetldkı Endi-
ıneni mazbatasr · :?~ . Xl . ııı.ı :J hırlhiııd ukuıııull~({tl' 

fı/ ı~ Büyük Millet Meclisi 1943 y ılı uisı:ın v mayuı ayları 

hesabı hakkı nda l\fecli · Hesaplıı.rı:mn Tctkılri 'En•ii-
meni mamatası N .X 1. Hl« t~rilıiı11:1 • ukunnıu~lur. 

5/15 Büyük l1illct l\Ieelisi 1943 yrlı lııı.zirun, temmuz ve 
ıı.ğusto ayları hesab ı hukkı.nda. l'ıi i nesaplanımı 

fı/ 1 6 

Tctkikı l~nrüıııcni mazbatıı.ssı 

Büyük )!illet )Jeclisi, Riyaseti Cmıılıur ve Divıı.n ı u.. 
haııebai 1942 mali yılı hetıalu katileri lıukkmda Meclis 

R plal'Ulın Tetkikı En<'ünıeni nıaıbııtnlım 

5/17 Büyük 1\lillet Meelisi 1943 yılı ~yl.t\1, Ithinci v ikinci 
teşrin ayları hesabı hakkında M litı Fl'eı:aplarımu 

:!:; . lll I!H.J t.ıırihiıııl• uktııımıı~tıır. 

Jfıı ıiııe lı csıılıı ka ti siııc• itlı;ıl t •dilıtu ·k 

üzl'ı'e Hükiimctl• t •vd i ine 1-:1 . 1 \' . 
19·U 1urihiııtl lııınıı· \'ı·rillııi~ tiı·. 

Tetltiklci Encümeni m11zb&tası :?.ı. !\' . l!l.J.J larildııılı · okllrınııt.~ltll'. 

5/1 Biiyük Uillet Meelisi 1943 yılı Birineikanun, 1944 
yılı İkincikilnun ve şubat aylan hesabı hııkkındıı 
Meclis Hesaplarının Tctkiki Encümeni mıızbat ası :1 1 . V . 1!1-H tarilıiıııh· okunıııuştıır . 

5/19 Öğretmen Mebrurc Baykal'ın mahkflm olduğu Cl'Zil· 

run affına dair Adliye Enciimıı i nıazbatası 21 . VI . l9.J.J tııı·ilıin(IP .J,5!1fı ~uyılı 

k:ınıııı olunık kabul edilıııi~tir. 

5/20 Harp okulu birinci tabur altıncı böliikte 1011 nu
marada mukayyct Hiiseyinoğlu Mahmut Okay 'ıı:ı 

malıkılın ol(lnğu l.'ezıınoı nffınıı d ni ı· Adliye 'E ncii-
meni ma.zbatası .ı . \'ll l . J!)H taı· ılliııılc ..J.652 ~.,· ılı 

k:ınıın olaı·ak kııbııl l'dilnıiştir. 

5/21 Büyük Millet Meclisi ve ıııüşteıniliıtı il 'Millt Saray
lar ve kiişklerd lci eşya hııkkmda Meclis Hesaplarınuı 
Tctkiki Etıciinıeni mazbatası , . ı X . lliH tııı·ihiııdı• okıııınııı~t ıır . 

5/22 :Müttefikimi:r. İngiltere Pıırlamlllltosuna Biiyiik )1 illet 
i\f elisinin scliim ve · mu bab b t duygulııl'llıı bilıliren 

tel~rnfa Avıun R:aınııruRr 'R i ·lij!i.ııdcıı A"<'len <'Cva hi 
telgraf .ı. IX . 1!t+l tuı·ilıiııd~ ıılwıınıu~tnr. 

B - Fevka.l8de lçtima.cla.n devroluna.n muhtelif evııık 

5/1 .Rasim Asım il Muı>taY.a. Kaplan adlııl'ıııdnki iki yurl
taşa ait olan ınotör hakkında Arzuhal Eııelinıeııi mat-
batası .\ l'l.ltlıal Eııeiiııı •ııiıııl~ıliı· . 

---lliillliil>-• -<·---=--



6. Müteııevvi hususata ait evrak 

Devre 7. nin birinci lçtimaı içinde müte
nevvi hususata 111it (127) tane evraık gelmiıı 

olup bunlardan (ll) i E~ Kalemine, (63) ü 

İdare Heyetine, (1) tanesi Kanunlar Kalemine, 
(9) tanesi Kütüphı:ı.neye, (42) si Matbaaya., 
(1) i Zabıt Kalemine h aNale edilmi~ti.r, 

Kayıt 

No Nereden geldifi 

RR lliiınriik ve tn . V. 

. n n . n . n. 1Jiiıl . 

!10 Elek. ve Hv. G. Ş. 

91 Matbaa Müd. 

02 Kö. vo S . :\Iücs. 

93 Tüı·k IT. K. Baı;;. 

!J4 Matbaa 1\fiid. 

95 Güm. I'C İn. V. 

!)6 :\:fatban Müd. 

97 Nafia V . H. K. Müd. 

!lx Iktisat Yckiılcti 

!ın .\ııarlo lu Aju. l\liid. 

ıon .\[;ıaı·ir Vekiileti 

Hnl!sası )fu:ını el csi 

Kavaui~ mrcnnıasıııın 2:1 vo 2+ ıwii )l:ıtbao ::11\fdürHiğiiıır . 
<.'iltlerindcn birer aded gönderilmesi-
no dair 

Beş adet albünı gönderilmesine daiı.· ':\ l ıılbııa )lütliiı·Jiiğiinc . 

23 ncü cilt Kavanin moomuMıııdaıı )[:ıtbııa Miidürlii i(iiıır . 

iki adet giindcrilnıesine dair 

Matbııaıım sarfettiği elektrik ve hava- ltl ;ır lh ·.r •tiııl.'. 
gaznın ait Patnrnların gönderildiğinc 

dair 

Milli Sal'aylar Müdürliiğüne satıhı.n ldııre l h•.Hliıır. 
kömür bedeline ait faturalar gönd<'ril-
diği haklnnda 

Bazr 1..abıt ve kavanin mt'<'nıualarnıın )lııtlımı Uiitlüı·lüiHin t• . 

~önderilmesine dair 

Matbaa.ıım ihtiyacı bulıman kiığıdm l d:ıl'l' ll ı· .l'l'li ıw. 

Mtm alınmasına dair 

Kavanin meı·muasr göndeı·ilme..•inc J\fıılb;ııı ;\ l üdiil'iüi:ıüıı,. , 

dair 

Matbaaıun ' sarietti~i elektrik ve hava- lıhm · ll •.1· •line. 
gazma ait faturalarm gönderildiwue 
dair 

Meclis esami defteriyle albürud.-n lıi- :.\Iathna )lüt.liiı-l üğün 

rer aded gönderilm.esirie dair 

Kıımnin ıııt't'nıuası ı:röııdedlmı•şiııe }[;ıtbıuı 1\:lüdü.rliiğün . 
dair 

Kavauin nıl'''lııtıa~nııu :!1 nci cildin- • fatbaa :\lülliil'lüi::rüıw . 

ıll•ıı som·akilerindeu birer adea gön-
ıi rjlnıesiue dnir 

5 nd DeviA-t ıwrim heykcl sm·ıı:isindc l dnı·ıı ITr~·l· tiıır , 
t şlıir edilen rc:,bulerden münıı.sip gö-
riil<'nlerin satın :ılııunasın;1 dııir 



ltayıt 
No Nereden geldi~ 

101 Güm. ve İnh. V. 

J02 ':Mlıtbaa Müd. 
o cq:-· 

103 ! ş. Baıı. U. :Müd. 

104 Bş. V. Ncşr. i\füd. 

105 l1ıuıd1 VekaJeti 

106 :'ıfaııri f Vekaıcti 

107 l\fatbıu:ı :Müd. 

108 Matbııa :Müd. 

109 Cünı. H. P . U. K. 

110 ~(ııtban )liid. 

lll .\laliyc V. 

ll:! Başvekiilet 

1 13 1 tatiiıtik U. f. 

ı H Divan ı }!. R. 

11:> Olvıuu l\f. R. 

116 Yakıflar .M. 

117 Bıı.~vekiı let 

ll ' Bııımı ve Yu. U. ]\[. 

242-

BulAsası Mnanıc l csi 

1 illi 5 nci cilt ka.vaı\in ınecmualnriylc :c\ L ııtbııa Müdü rliiğünc. 

bulmaçtan üçer adcd gönderilmesine 
dair 
.. ·' 1 

1\fatbnı,ı. ıİıcm\U' vc ınü tııhdcmJcrinin Jdnre llr,rctinc. 
ınesai harici istihkaklal'lmn verilmc-
s ine dair 

25 nci cilt kavanin mccnıuıı.sınJaıı 7 J\Iııtbııa l\ l iidül'liiğiin c. 

aılrd gönderilmesine dair 

Birinci Devı'C zııbıt <'eridel<'l'i:vlı • 24 ve 1Hatlıaa }liidü ı·lüğiiıw. 

25 noi eilt kavanin ıııccınu.a.laruıdaıı 

bcşel' adcd göndcrilm<'~ine dııit· 

7 nci Devrenin fcvkaliidı• 1 ~tiııııı sc- :i\lalhnn )lüdiil'lüğüııc. 
ııcşinc dair 5 ·~ut zulııt reridesinin 
gönderilmesine dair 

~v!Uliıı ınccıııuu.-.ınc}ıııı l S nci ı· ill it'ıı l\ latbua )lüdürlüi;riiıw. 
sonrııkilcı·inin gönrcrilnı c~ i hakkınilıı 

pcktm ıuotoıı.ınnn (J('ı:: iştirilnl('~iıı<' ld ıtı·c 'ı k~· rtiıı,•. 
dair 

Cilt İ§lerinde kullnnııı:ık üzı' t 'ı' on ldım• Hı'yetiııc . 
ıı.d ·d ~iyıı.h meşin ;ıııtuı :ılıııııın~ınn 
25 nci cilt kavanin ınc•cnıuı1.~ıııdıın 80 · J\JMhıııı Miicliiı· liiğiin c. 

ııded göndcı-llmesiııe ' dair 

:\f~tbıı.ıuıuı sa:rfcttiği' ' clektrik ve ha- ldııı ·p rrı·~·ı• tiııı'. 
vagazma ait faturalıırın ızöndı>rildiği 

hakkında 

25 nci cilt kavanin pı~cmua ' ındıııı al- )lııtlwn ~Tiidiirlii iHiıır. 

lı -ve oulmıı~tan 3 ad cd verilmesine 
dair 

lki 'takım k.avnnin nı ·cmuMt t,rönderil- J.(ııt.lınıı ;'ıtiidiii·Yüğün e. 
ıııcsine dair 

l\fııJık\lmlnı• stııtistiği adlı escı-den iki Kütüpnnc ı1ii . 
tıdl'd ~önd~rildiğine dair 

l)i.vauı )(nhıı.sebııt ı:ııeernuasının 67 nci Kiltüpane J\Iü. 
niislıasından bir nded göııd rildiğinc 
dair 

26ııcı cilt kavanin mecmuasından 100 Jıfatbııa Müdüi·Iüğünc. 
adNl gönderilmesine dair 

25 nci cilt kavıuıin mecmuasından 20 11Iatbıın i\lürlürlüğün!'. 

ad('d gö){derilmesine dair 

24 ncü cilt d,üstlU'dım 50 aded gönde- Evrak Kal ın.ine . 
ı·il<liği hıikkında 
Bir takım kavanin mccmoasiyle zııbıl 1\fatbaa Miidiiı·lüğüııl'. 
ceridcle~inin gönderilmesine dair 



No 
Kayıt 

Nereden geldiği 

l l !J S. ve !ç. M. V. 

120 Sıh. ve tç. M. V. 

121 Matbaa Müd. 

122 Matbaa Müd. 

123 Matbaa Müd. 

124 Divam l\1. R. 

125 Sıh. ve lç. M: v. 

126 Halk S. T. A. Ş. 

127 ts. U. M. 

128 :Uıt. u. M. 

12!l Belediye R. 

130 Münakalat V. 

131 Dahiliye V. 

132 Adiiye V. 

133 Aııknra Valiliği 

- tü-

BulAsası 

Tüı·k HıfZlssıhlla ve Tecrübe .biyoloji 
mccmmısının 3 neii eilt biı·i rıc i sayısı· 

n ın göııderildiğine dair 

Tüı·k IIüzısın.hha ve Tecrübi biyoloji 
ııı e~·ı ııuıısından bh: adcd gönderildiği 
hakktt:ıda 

.Hatbrui nın sarfettiği elektrik ve hava
gazine ait üç faturanın gönderil,diğine 
~~ . . 
::'lfeclis Matbıı.asında yeniden yaptın
Jan Hay-claı•berk bııskı. makinesinin 
silind~li dişlisi ile prova tezgahmda 
yapılan tam~at fatlll'nsınrn gönderil-
diğ• hakkında 

Mlı.tbaabın' ihtiyacı bulınıaıt otomatik 
baskı makine Histikhırinin temini hak
kında 

Muıını <' l si 

Küttlpiine J\lü. 
,,,. f 1 

Kiitli}'l:1n t' Mil. 

ldım• lf<'.l'~ tiıı . 

ldaı· He~·etine . 
J • 

1 dııı·c H ryetin('. 

Zabıt, matbuahır ve l!:nciimenl()r mnz- 1\Iatlıııa :\ l üdiirl ü~iirı<•. 

batnlarının gönderilmesine dair 

ıhhi propoganda aiişleı·indcn üçer Enıık Kulı-ıııiıw. 

t.akıın gönderildiği hakkında 

l\[tıclise alt . igorta L~lerinin şirketleri- ldm·c Jlc•yctint'. 
no yaptırılması hakkında 

Osmanlı lııiparatorluğundaki ilk niifus Evrak Kalcnıiıı<' . 

sayımı e~eriıidcn bi ı- ad ed gönderi14iği 
hakkınd.a 

Osmalllı lnıparatorluğtındaki ilk nüiu.~ Evı'llk J~:ıl emiııe. 

sayımı esel'ind~n bir aded göndorildiği 
hakkında 

Meclise \'C\·i lcn benzit\ ve m:ı.den yağı İdare Heretine. 
hakkın du 
.Meclis posta, telgraf masrafı hakkın- lclarc He~·etiııc. 

da 

'Matbaa nıakinisUeıiodcn Osman 'm l!atbıııı Müdiirlüğün n. 

bir hafta için Emniyet Matbaasmda 
<;4lı .. tn· ıl uıııın hakkın~ 

Büyiik lllillet Meclisi memurlarmdan !dnı·c Hı'yctinc. 
~fik lnan 'm v~esindcn aynima-
sm d!\ lıir mahznr olmadığı takdil'de 
sicil do:yasının gönderilmesi hakkında 

1944. y ılı yol parası ta.hnkkuk cetvel- 1dııı'l' rrc~·d iııe. 

erinin dolCıurulnp gönderilmesine 
dair 



No 
Kayıt 

Nereden geldi~ 

· 134 ~fatbaa Müd. 
135 ümerbank 

136 :Uillt Müdafaa V. 

l ;. . . 

137 .Annd. Oün. Gazetesi 

138 l\fııtbaa Müd. 

· 139 Matbaa Müd. 

J40 Dahiliye V. 

j.H ;afıa \'. 

142 Matbaa Müd. 

14.3 Mntbıın Miid. 

H4 Matbaa Müd. 

14S 7.i. V. 'l'alcbo C. R. 

141; M. i\1:üdnfıın V. 

H7 'l'ii r. Kö. S. ;\fii ~. 

l+R lkii Kitııp Evi 

1490üm. ve ln. V. 

150 tııtatiııtik U. 1tL 

1;; ı dııll aıı 'l'ftid. 

lG2 Matbaa lfüd. 

,. 

Hulisas.ı 

Matbaanın gece mesaiıli hakkında 
25 nci cilt kavaniıı mecmuasından bir 
ııdcd gönderilmesine dair 

Yedi aded gönderilmekte olan karıır
lur ınecınunsmm on ikiye çıkarılına
sma ve 23 - 25 nci' kavanin mecmua-
lariyle bulmaçtan birer adcd gönderil-
ınesine dair 
1944 senc.~i alıono ücretlerine ait iatu
rnnrn gönqerildiğine dair 

Matbaa memur vo müstalıdemlcri için 
41 takım iş. elbisesinin yaptırumasma 

dair 
Matbaanın sariettiği elektrik ve lııwn
ıtazrna ait üç faturanm gönderildiğinc 
dair 

iBr takım kavanin mecmuasının gön
derilmesi hakimıda 

ı dıırc li<',v ·tine. 
)'latlıa ıı l\lütlül'iüğ;iiıw. 

Mııtbna .\lüclüdiiğüııe. 

ld ıu·e ıre.vel iıw. 

Idare Hcyctitıe. 

ı 

Uathn:ı ;\liidiil'liiii;üııı'. 

0ayınJu•lık dergisnc1cn 500 ndccl gön- J.:n·:tk 1\:ılt•lll ill C. 

dcrildiğine dair 
iHatbaauı n ihtiyacı bultman kırtosiyc- 1 d : ıı·1· 1 1 ı· yeLin<'. 
nin mnbayaıı ·ı hakkında 

Meclis Mntbaruıı işletme faslma 50 000 ldııı·ı• lfey~ tiıı e. 
Jimnın ilıl\•esi hakkında 

Matbıuının ihti~·ncı ola.ıı üç kalem le- iılarc ll cydiıı . 
vnzımm mubaya;ı.,ma dair 

Zirant lııkl'imn<len hir adrfl gönderil- 1 ıl~ 1'<' Heyetine. 
diğine dair 

)fcclis Zııbıt knlcnıi mOlllıırn Nnim Z:ıhıl 1\niPnıiıt<' . 

Okay'ın harcırahı hakkmda 

Bir tııkıın kıı.vııııin mrc·muMmm ve- lılathıı:ı iVliidüı·liii{iiıw. 

ı·ilmegin ıı dair 

. \ tntürk Bihli,roğrnfisiııiu ildıwi niis· Kiitiipnıııı ~lüıl. 

hıı.;nıdıuı milun~iı> ıniktl\l' ahnuın.ı 

hakkın d n 

Bir tukım knvnııin ınct•ıııtı:ısmm gön- S.Lıılhnn ~liitliirliiı!iiıır . 

ılerilınesiue dair 

Rak:ı.nılnrln iktisadi ve içtinıai Türki- :Enıık Knlı•miııl'. 

~re aıllı kitaptan gönderildiğine dııir 

• fathıı.anın cl<'ktı·ik ve havng8.7.ino nit lılnrı· H0,\'l'liıw. 
fatı:mı lıırııı göııth>ı-ildiğine dair 

.\fatbutıuın ilıti~·ıırı olan listede yazılı ı dare Heyetine. 
maddelerin satın alınnınsına dnir 



Kayıt 

No Nereden geldiği 

Jj:; Mathaa i\füll. 

J!J-lo Btilıank 

Jj.i Uüın. vo ln. V. 

1 ~ıli ll alk Bankası 

l!J7 llıı,;ı ıı ve Y. r. ) I. 
15 ::ı. V(! '~ · M. V. 

J j!) Hana Somyürek 

HiO ll. D. Y. U. l\L 

!til i\latlıııa l:lüd. 

16:1. llııri(•iyc \'. 

Jli:l J stati~tik ı ·. ~1. 

• lü·l 

lti5 Matbaa. Müd. 

166 '!'icaret V. 

16 7 An ka rıı Valiliği 

168 Matbaa Müdürlüğü 

169 l\Iııtlıııa i\liidürlüğü 

170 Anknrn. 'ağlık Ynrdu 

171 fathııa Müdürlüğü 

-~-

Bulasıısı .\1 uıııııdesi 

Hay<lclh rk baskı makinesinin tıııni- I ,Jıın• llt•.'·etiuc. 
ı· i ne ait fatura ücretinin verilmesi 
haklanda 

[jiiyük .\1 illet Meclisiııiıı ilk ayıtışına Mat lma 1\füdüdüğüııc. 

ait zabıt caridelerinin gönderilmesine 
dair 

lki aded bulmaç veribn.csiue dair ?llııthna Afüdüı·lüğünc. 

Yirmi ila yiııni IJl•şinci cilt. kavanin Matlıaa ,\tüdürlüğüne. 

ınecnnuısmnı verilmesi hakkında 

lki yıllık verilmesine dair l\lntlıaa Müdürlüğüu . 

2-! ve 25 nci cilt kavanin mecıuuusuıııı i\latlına i\Lüdüı:Hiğü.ııc. 
12 şer nüslıasınırı gönderilmesine dair 

Uiresun .M:ebusu Vası.f Soruyürek 'in lunr Heyetine. 
Ycfası hnkkmda 

llüyük i\liUl't Mceisi Daire Müdürlü- Idare H ;rctine. 
ğli ın~ınuı·larından S~im Bııyk:ın. 'nm 
vazifesinden ayrılmasında ıruıhzur yok-
sa 1et kik edilmek ÜZere sicil dos.vnsı- . 
ııırı gönderilmesi ha.kkmda 

)futbuaııın sıırf~ttiği elektrik ve ha nı- lılıırc l fı•y •ti ıw. 
ga?.ı fatUI'alaı·ınm gönuerildiğincı da-
h· 

6 ncı ci lt zabıt cm·idcsindı•ıı i.i~ takı- i\fııtlıaa :\lüuü.rlüğü ıı c. 
ınının gönderibncsino dair 

Vilayet lıususi idareleri adlı eserden 1\iitiipan~ l\Lii . 
Ilir ııded gönd('rildiğine dair 

J~v.rak Kaleınin<' . 

.\fatlıaaum gcco m ai i Jıakkrndıı. ldaı·e Heyetine. 

ti nded. otomobil lüstiğiııin !stanbul tdnro Heyetine. 
,,ilayetince :\!illi Saraylar etnrine ve-
ı·ilmesi tebliğ olunduğuna dair 

l'asi( korunma denemesi hnkkmda ldaı·c Ucy<'tiue. 

:Matbaanın ihtiyacı olan bir teueke ldare 1J cyetinc. 
gaz ve 30 kilo vnku.ın yağının alınma-
si hakkında 

::\latbaıının elektrik ve lıavagazr sarfi- Id :ı l'l: rı l',Votinc. 
yatma ait faturanın gönderilcliğine 

dair 
Kıı.nunlar kalemi nıomurlarmdnn Şük· ldırre H ·y tiııo. 
rü Efenı 'in tedavi ücretine dair 

IIat lııınnm sadettiğ i elektrik ve hava- lılıu·c l:f!•yotinc. 
gnzma ait faturaların göoderildiğine 
dair 



. 

-W-..... --- ~ 

Kayıt 

No Nereden gel.diği Hulilsası Uuaınclıısi 

112 hlfuıı Ansik.lopedisi tercünH~ 1\>fecLiıı cvı·akı matbuasından lüzumlu İslitın .Ans.ikiop(ldisi 
murahlıas müdürlüğü

ne. Evrak Kalemi. 
bürosu olnnlıwıll göndel'ilınc~i hakkında 

, .. ,, 

1'73 ?llntbaıı Müdürlüğü l\fat.bun musahlıih muavini Şcril .Akın'- K;ınunlıw Kıılemine. 
ın Evı·ak kalemine ve açılan yere Er-
ciiment Basa 'nuı tayini hakkında 

174 Giinu·ük vo lnhisarlar Yekfıl ti Bazı zabıt' cerideleı·inin gönderilmesi- Mtıtbııa .Müdiiı·lüğüno. 
no dair 

175 ~latbaa Müdürlüğü .Mııtbaanuı bir senelik muhtelif cins 1Jarc Heyetine. 

176 .Matbaa 1\lüdürliiğü 

177 ılıhat Vekiiletinc 

17 Maarif V ckileti 

179 lş Bankasr 

ı o i\Jatbua Müdürlüğü 

ısı Matbaa Müdürlüğü 

1 2 Ali Süha Delilbaşı Kütahya 

Mebusu 

ı '3 . Mııthaa Müdürlüğü 

ı 4: Bıı.n•cklllet 

ı 5 ~\nkara Kız }fcsl!'lt. Oktıhı 

ı G Köınür sntm mücss esi 

J87 Zirant YckfJcti 

1 }f:ıu ri r \' kıl! eti 

ıs9 1\Iatbna Müdürlüğü 

kfi.ı}rt ihtiyacının satın al.ınmıısına 

dair 

}ltıtbaa işletme ihtiyacındau olan on ldare Heyetine. 
kalemljk liste iht,iyacm.m satın alm-
masına dair 
Gö;ılükçülük kitabından bir aded gön- Kütüpııne Mü. 
çlerildiğine dair 
Ba~ı zabıt cıerideleıinin gönderilme- Matbaa Müdürlüğüne. 
sine dair 

Kavnnin meillTluasmın gönderilmesine ~ratbaa l\lüdürlüğiin c. 

dair 

'l'ertip nıakiııeı:;i için yaptırılan 24 telare Heyetine. 
tane çelik yaya ait faturanın gönde-
rilcliğine dair 

lfatbaanm gece mesaisine dair .lclarc licyctinc. 

Kızılay tarafından para, çadır ve çivi Riyasete. 
gönderilmesi hakkında 

.\Iatbaa işletme lcvazıınma ait ihtiyaç İdare H<:y<'tinc . 
list ine dair 

. .\filli araylar . 1Hüdürlüğiiııc ait ga- İdare H eyetine. 
ı·uj ın ·ııJlusıırlar !da resine devri lıak-
kmda 

1943 - 1944 ders yİ.h sergisinin açıl- Evrak Kalemine. 
masmda :1\Iebusl~rın bulunınıısı hak-
lunda 
;\(eclis binasnnu tcslıiu ihtiyacı olan Lt!ııre Heyetine. 
4 ı 3 ton ko k köılıütünüıı taksitleri 
lı:ıl;kuıda 

;\Iatlııuı muHalılıihlcrintleıı l~krem Öz- Matbıı:ı :1\liidürlüğiiııc. 
ıır ·, ı ıM~Iık:iııru,,·C.' t i olup olmadığı lıak-
luııdıi 

Zııbıt eı<itl <' •i ve Kuınınlm· ıııc<·nı ııa - }!ıı.tbııa ı\fiidiiı·li.iğiiıı • 
sınm gönd ı·ilmcsine dair 

l\Iatbaanıu gece ınıısaisi haklanda lllare Heyetine. 



Kayıt 

No Nereden geldiği 

190 Ma.thlHL · J\Iü:dürlüğü 

l!Jl :lfatbtııı ~\lüdürlüğü 

] 92 1\[utlıııa :ITütliirlliğii 

1!13 ~Tatbuıı )flidürlüiHi 

l!H )[athıın lllüdürl iiğii 

19fi HiiNeyin Avııi Plns 

196 .\ nknra ÜnivPrsitesi 

197 Sılılıni H ~ ~- M. Vcknlcti 

198 ~fııthna llliidiirlü~ii 

1!Hl ,\fıılıtar Rerker 

200 1\fathnıı. Müdürlüğü 

201 Matbaa Müdürl üğü 

202 Matbaa Müdürlüğü 

203 Aııkeri Temyiz Malık_cnıesi 

204 l\L-ıtbaa Müdürlüğü 

205 Matbaa Müdürlüğü 

206 Mnthaa 1\füdürlüğii 

207 1\fatbun Müdiirliiğii 

:!OH 

!!09 

UcYI.ct Şfırusı Rei.sliği 

lll us m iiessesesi 

-MT-

Hulasasr 1ıhıanı ll'ısi 

Ali Alhayrag'a ait faturaııııı gönde- !da'l'c • H ey liiuc. 

ri ltliği haloonda 

•l\ffıthann'rıi. i~m «:' su~·unn ait fnturaııııı ldıu·c H ycti uc. 

ıtiiııderil(liğino <lııir 

:\Tathn~nııı ihtiyııcı olıın ı,uhlo t •li- İdare Heyetine. 

ııjn . atın ıılıruııllsma dair 

Rı>~ch Plnso~·'un ınüe.<;>ırR(';<İne ııit !a

tnrnmn ırönckı·ildi~ııe . d n ir 

}fııthanmn sıı rfpft iğ i rlrktrik vt' hn
- vagazınn ait. fııturnnın g-ö ndrrilrıiğine 
ıla ir 

ldnı·c Hır.vetinc . 

lrlurc Heyetin . 

l\fcclisiıı ilk Devre zalı ıtl ııı·iyle hir nl- l\fatbaaya 
humün g-önd!'rilmesine dnir 

'l'iiı·k tııkil ii p tnl'ihi nrşivi iı:in "?ıfec- Evmlt K. Hıfzı. 
liı~tcn mcY<'ut vesııi kin verilmesine 
ıl n ir 

' t'rnlıııııı ıııücııdcl<' ve ı:i~ek aşısr tn- Kütiip"neye. 
Jiıııntnnıııckri Jınkknıda -

1\fatlıııanııı rlı>ktrik ve Jıavag-azı saı·fi- !dare lleyetine. 
yatıruu futımılnr ı nın gönderi ldi ğine 

d n ir 

fçl'! ~fehusu zayi ett i ği hüviyet cüz- llfatbaayıı. 
danının bir yenisinin verilme~ine dair 

Matbaanm su sarfiyatnı n ait fatmıı- ldııı·e H yetiııe. 

mn gönderildiği hakkmda 

l\Iatbıuının ilıti .vacı olan lcvazınıın sa- tdnre H yelinc. 
tm alınmasına dair 

:\Iatbaruun ihtb-acı olan ınürekkcbiıı Idare Heyo>tine. 
satın alınmasına dair 

tki takım kavıınin ıneeınuıısnıın göıı- . lııthl)it :\Iürlüı·Jiiğüıı (•. 

dE'rilınesi hakkında 

l\Intbaanm sarfettiği elektrik vr hava- ltlııı·P Efe~•etinc. 

gazına ait i.iç patça faturanın gönde· 
l'ildiğino dair 

Matbaanın lüzuınu olan malzemenin ldıırl' H •yetinc. 
alınmasına dair 
l\Iatbaanm ihtiyacı olıııı malzemenin ld aı-.• ır •ydiıın. 
alınına.<n hakkında 

10 paı'l;a küşı' lıf'dııliııin ''r ı·ilnıesi hıık- J,J aı·c• TTt•,vctiııc. 
Inn d n 

K;ıvanin ıııccıııııııın lıakkuıd:l 

M clise verilm ktc olan gıııctc b('d li 
hakkında 

Mnllwa ;\liitliil'liii(iiur. 
Jd ıır(' TTcyt-ıin•. 



Nereden geldiği 

210 {atbaa miidürlü~ 

211 Matbaa Müdürlüğü. 

21~ 'l'ül'k 'l'arih ku.l'llmu 

2 1 :1 Mııliyc V eka) eti 

21.J. Mııtban :i\'iiidiirlüğü 

MB-

lu.aıııel si 

Matbaa elektrik ve hava.gazı iicrctinin [dar • Hryctiııc. 
I'Prilmcsine dair 

.\mbıılaj kağıdı ulınmasınn dair ldııı·ı• ll e.n·tiııe . 

Kuı·ıım yayıııılıırıııııı posta iicrl'ti Kiitiip ı ııH ' ,Iı'. 

h aklonda 

llöviz ilıtiyacııun tesbiti hakkııııln 1 d nı·~· llc,vctiuu. 

tomatik bnslrr makini'sinin yeni nlın- ldıır• "RE'yetine. 
ıııasına dair 



7. Arzuhaller 

I. Arzuhal Encümenine ha.vale edilen a.rzuha.ller 

Yedinci Devrenin Birinci İçtimaı zarfm
da Meclis Riyasetinden Arzuhal Encümenine 
havale olunan arzuhallerin sayısı (1931) dir. 

Bu arzuha.llerden (480) i varlık vargisin
den şi.kiyeti mutaza.mmm olup bunlardan 

Afyon Karahisar 3 
Amasya 3 
Ankara 9 
Balıkesir 3 
Bilecik ı 

Bursa 24 
Bolu 2 
Çanakkale 22 
Çorum 2 
Diyarbalor ı 

Erzincan 30 
Erzurum ı 

Eskişehir 4 
Giresun ı 
Hatay 17 
!çel 12 
t spart :ı. 2 
l stanbnl 243 
İzmir 25 
Kars 2 

Yektln 407 

Diğer (1451) arzuhalden (280) i vek&let
lere (2), si enciiınenlere gönderilıniş, (254) de 
lmra.ra ra.pt~. Kararlar 11 : 25 ae.yılı 
haftalık karar cetvellerindedir. 

(444) tiMaliye VekAletine gönde~tlr. 

Varlık vergisinden şikayet eden bu ar
.zuha.llerin vil8.yetler itibariyle sayısını gös
teren bir cetveli a.oıa.ğ'ıya. konulmuştur: 

Yekiin nakli 407 
Kastamonu 5 
Kayseri ı 

Kırşehir 13 
Kocaeli 2 
Konya '4 
Manisa 3 
Maraş 4 

Mardin ı 

Muğla 2 

Ordu 2 

Rize ı 

Seyhan 25 

Tekirdağ ı 

Tokad 4 

Trabzon 2 
Urfa ı 

Van 1 
Zonguldak ı 

Yektln 480 

11 : 25 sa.yıh karar cetvelindeki karar~ 
nn tutarı (541ı) dir. Bunlardan (4509) u 
varlık vergisine (902) si diğer şi.kiyetlere 

aittir. 
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No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 
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3805/3849 Malatya :!stanbul Beşin- llfeınmiyctiıı iadesi H. 
ci İşletme ambar memur 

Karara raptcdilmişlir . 

muavini Emin Karaca. 
Yeni Cezaevi arkasmda 
Niyazi sokak No. 49. 

3806/ 3850 Diyarbakır : Yeniharıda D. D. Yollarınrta kaybolan mallarınm Eııciinıendedir. 

manifaturacı Abdullah .fatura üzerinden ödenmesi dileği 

Dodanlı. hakkında. 

3807/ 3851 l\Iuş :Cezaevinde mevkuf .Mahkfınıiyet cezasının hafifletilnH·si Eııcümenderlir. 

Bulanikın Dogün kööyün- lıakkındn. 

den Fahrettin Şahin. 

3808/3852 Bursa: 33 ncü daire Ke
screciler mahallesi okul 
sokak No. 8. Ali Dilmen. 

3809/3853· Rize : Cezaevi mahkı1m
larrndan. İbrahim Tav
yaz. 

Talırir komisyonu t;ıı·afından gayri- Karara raptedilmiştir. 
mcııkııliine takdir l'cli lrıı fazla kıy-

metin indirilmesi hakkında. 

Özel af istiyor. .Kamra raptcdilmiştir. 

3810/ 3854 Ankara : Kalecik Tiiney Ofisce fazla istenilen 1400 kilo buğda- Ticaret Veka.J.ctine. 
köyü. Mustafa Astarlı. yının alınmaması hakkında. 

3811/3855 Afyon Karahisar : P. T. 862 numaralı kammdan istifade ot- Eııciinıendedir. 

T. Murakıbr. Hüsuırıett, i u tirilmesiyle Milli Emlakten ev \'C,va 

Ergezen. arazi verilmesi dileğine dair. 

3812/3856 Eskişehir Cezaevinde 10 . VI . 1943 tarih Ye 2123 say ılı ar- Karara raptedilmiştir. 

mahkılm. Naei. zuhaline ektir. 

3814/3858 Konya: Cezaevi: mahkUm- Özel af iRtiyorlar. Karara raptedilnıiştir. 
larr. 

3815/3861 Büyük esat : Ziya Ora- Köylerini Ankaı·a'ya bağlayan şose- J~neümendedir. 
lay ve ar. nin tamiri dileği hakkında. 

3816/ 3862 Bitlis : Erneidi mebuslar- Tekaütlük muamelesi hakkmdaki di- Kaı·ara raptedilmiştir.' 

3817/ 3863 

dan vilayet daimi eneli
meni Asası. Ari! Özdemir. 

Çanakkale : Cezaevinde 
mahkii.m Hasan Ceylan. 

leklerinin nazarı itibare almmasma 
dair. 

V erilen mahkftmiyet kararlannın tet
kikiyle bir karara bağlanması hakkın-
da. 

Eııeümendedir. 

3818/ 3864 :Mardin · : Şehidiye ma- Malılliyet m8.8.\lının arttınlması dile- Kaı·ara raptedilmiştir. 

3819/ 3865 

3820/3 66 

3821/3867 

3822/ 3868 

haleisinde Mehmet Sadi. ği hakkında. 

Giresun : Gazi Cad. No. 
233 Çmarlar mahallesi 
HB.şim Kalpakçıoğlu. 

Ermenak: Akçamesçit ma
hallesinde Naile Petek. · 

Ermenak : Orta mahalle
sinde Zahide Özen. 
Antakya : Apaydm kö
yü Safiye .A.bay. 

Maliye Ve.killeti tarafından matltibu- · Encümendedir. 
nun verilerek nam hükmünün infazı-
na dair. 

Şehit eşinden iadeten m8.8.\l tahsisi Karura raptedilmiştir. 

hakkında 

Şehit eşinden iadeten m8.8.\l tahsisi Karara raptedilmiştir. 
dileği hakkında. 

Hududu milli baricine çıkanl.mama- Karara raptedilmiştir. 
sma dair. 
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3 23/ 3869 Gemlik : Balıkpazarı ma- Tekaüt· ma~U?I thsisi hakkındaki dilek- Karara raptedilmiştir. 
hallesi Şerefiye Sokak No. lerinin nazara alınması hakkında. 
6. Davut Mavigök. 

3824/ 3870 Kırıkhan : Kurtuluş ma- Hükümet tarafından iskan edildikleri I~ara ı·a ı-aptcdilmiştir. 

hallesi No. 7. Murat Ne- evierden icar bedeli istenilınemesi di-
genç ve arkadaşları. lcği hakkında. 

3825/3871 İzınir : Karşıyaka Sü- Tekaüt Kanununun 45 nci maddesi- Karara raptcdilıniştir. 
leymaniye Sokak No. 31. ne göre bir maaş veya ikraıniye ve-
Refika Güç. rilınesine dair. 

3826/ 3872 Tokad : Malkayasında 

Fatma Civelek. 

3827/3873 Bursa : Selimiye malıalle
si döşemeci Sokak No. 25. 
Mehmet Sorucu. 

3843/3889 

3844/3890 

Galata : Perşembe Pazar 
Çeşme Sokak Emir Alihan 
No. 1/2 Ali Faik Onur. 
Ceyhan : Tüccar İrfan 
Öner. 

3845/ 3891 Çankırı : İkamete memur 
Demokrat politika gaze
tesi eski baş muharriri 
Enis Fahri Teker. 

3846/3892 Y ozgad : Asliye hukuk 
hakiıni Celalettin Taşpı-
nar. 

lhya ettiği zeytinliğin Hazine · tarafın

dan başkasına satılmıyarak kendisine 
verilmesine dair. 

Borçluruna Kanununa tevfikan arazi 
verilmesi hakkında. 

Hususi af istiyor. 

Ceyhan nakliye komisyoncularından 

p.kfıyet. 

Karam nıptcdilıniştir . 

Karıı ra raptcdilıııiştir. 

Adi iye Vekfılctine. 

Ualıiliyc Vckalctine. 

Örfi idare kararının kaldırılması di- Karaı·a raptedilmiştir. 

l eği hakkında. 

Terfiinin temini dileğine dair. Karara raptcdilıniştir. 

3847/3893 Çankırı : Karataş mahal- Salma suretiyle tohumluklarının alın- Encümendedir. 
lesi sokak No. 3 Osman ınıısına dair 
Termen ve Ar. 

3848/3895 Kayseri :Cezaevinde malı- Ölüm cezasına çarptırılmıısına dair Karara raptcdilmiştir. 

kfun Halit Sular. olan kararın tetkiki hakkında 

3849/3896 İstanbul : Şair Haşmet E ytam maaşı tahsisi dileği hakkında. Karara raptedilıniştir. 
sokak No. 31 Faika Uz-
turga. 

3850/ 3897 Kastamonu : G.öl köyün
de Hasan Topcu ve Ar . 

Gölköy köy enstitüsü için istiml8.k Karara raptedilmiştir. 
edilmek istenilen arazilerinin istiml8.-
kinden sarfmazar edilmesi hakkında. 

3856/3903 !stanbul : Kadıköy Balı- Asl i maaşının 80 liraya ibiağına dair. Karara raptedilmiştir. 
riye Cad. Canan sokak No. 
1/1 Ap. kat 1. Müeyyet 
Dinçsoy. 

3857/3904 Zile : Pancar müstalısil- Pancar fiyatının yükseltilmesine dair. Karara raptcdilıniştir. 
leri Malımut Şentürk ve 
Az. 
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3858/3905 İstanbul : Beyazıt ÇatŞI- Tekaütlüğünde yapılan yanlışlığın dü- Karara raptedilıniştir. 
kapı Lekeciler sokak No. zeltümesi hakkında. 
9/11 Veliyettin Öylek. 

3660/3907 Sivrihisar : Beypınar İş mükellefiyetinden muaf ttıttılarak Karara ı·apted ilıniştir. 
kampmda Yasova Eski- aileleriuin yanına gitmelerine izin ve-
nazi ve ar. rilmesi hakkında. 

3861/3908 21 numaralı sokak İlhanıi İcar bedelleri hakkındaki dileklerinin Karara raptedilıniştir. 
Keskinkılıç. nazara alınması haknkıda. 

3862/3909 Eskişebir : Ömerağa ma- Adi iskan suretiyle verilen arazileri- Karara raptedilmiştir. 
hallesi Sakarya Cad. Din- nin bilahare Hükümetçe alındığı hak-
gi Sokak Atıf Canbek ve kmda. 
arkadaşları. 

8863/3910 İstanbul : Üsküdar Ta- Haksız olarak smıfta bırakılelığına da- Encümendedir. 
baklar Şairzati Sokak No. ir. 
38 Hayati Dövcııcioğlu. 

3864/3911 Balıkesir : Mustafairi ma- ladei memuriyetine dair. 
hallesi Savran Sokak No. 
5. Nazım Bozkurt. 

Karara raptedilıniştir. 

3865/3912 Niğde : Viliiyet evrak ka- 17 . X . 1943 tarili ve 4961 numaralı Karara raptcdilıniştir. 

tipliğnden emekli Hakkı arzuhaline ektir. 
Yılmaz. 

3866/ 3913 Giresun: Nizanıiye mahal- Arzubal Encümeni tarafından hak- Encümendedir. 
lesinde Meliha Aktan. kında. ittihaz edilen kararın Maliye 

V ekiiletince iııfa.zı hakkında 
3669/ 3916 Burdur : Cemilbey mo,.. Za.hiresinin nakli hakkındaki taahhüt- Encümcndedir. 

hallesi ~o. 17. te yapılan haksızlıktan nıutazarrır 

oldukları hakkında. 

3870/3818 Erzurum : Aşağı 1ılumcu Tekaütlük muamelesi hakkındııki di- Karara raptcdilmiştir. 

mahallesi No. 43 Hüsnü leklerinin nazarı itibare alınmasına 

Torun. dair, 

3872/3920 Kastanıonu : Cezaevinde Bakıye cezalarının afiı hakkında. 

mahküm Tahir Sivri ve 
ar. 

Adiiye Vekalctine. 

3888/3936 Brbaa : Sucuklu mahal- Erbaa 'nın imarı hakkındaki dilekle- Dahiliye Vekaletine. 
lesi .Mthmet Yıldırım. rinin nazarı itibare alınması hakkın

da. 
3889/3937 lstanbııl : Büyükada be- Garaza. binsen maaşının tenzili ile Dahiliye Vekfıletine. 

lediyesi tahsil şubesi teb- mağduriyetinden şikAyet. 
liğ memuru Ahmet Kad-
ri Alpaslan 

3890/3938 Bünyan: Cezaevinde malı- Af istiyorlar. Karara rnptedilıniştir. 

küm Hüseyin Örflü. 
3891/3939 Denizli : l stiklal mahal- Binbaşı rütbesinin iadesi dileği hak- Karara rnptedilıniştir. 

lesi birinci sokak No. 6. kında. 

Mehmet Falırettin Sarp. 
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3892/3940 Wien, VII. Josefsgasse. 
Sicgried de Majo. 

3893/3941 Söke : Konak malıallesin
de Özbaş sokak No. 16. 
Hüseyin Perçinel. 

3894/3942 İstanbul : Edebiyat Fa
kültesi Arabca muallimi. 
Rifat Bilge. 

-263-
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Türk vatandaşlığından iskat hakkın- Karııra raptedilmiştir. 

daki kararın refi ile pasaport veril-
mesi hakkmda.. 

Hidematr vataniyeden mükafat veril- Karııra raptedilmiştir. 

mcsi hakkında. 

Hususi mesleginden istifade edilme- Karara raptedilmiştir. 
si için boş kalan kürsüsünde ücretle 
c;alıştırrlması dileği hakkında. 

3895/3943 lzmir :Küçük lnıyu Güm -İstanbul Gümrük idaresine naklinin Karara raptedilmiştir. 
rük idaresi kolcusu. Ri- temini dileği hakkında. 

3896/3944 

3897/3945 

3900/ 3948 

3901/3949 

3902/3950 

fat Tuzan. 

Buca - İzmir : Özdemir 
sokak No. 39/41. Cevat 
Sökmensüer. 

lstanbul : Üsküdar Fıs
tıkağacı Dündar sokak 
No. 15. Hamide !ncetepe. 

Ankara : M. M. V ekiileti 
Harbiye dairesinde İbra
him Ethem Özdinç. 

Ödemiş : Devrim mahal
lesi Karakol sokak No. 
25 Süleyman Özaltm. 

İstanbul : Türkiye Cum
huriyeti Merkez Banltası 

Baş veznedaı'1 Osman Öz-. 
geç. 

Açıkta kalan memurların da giyim Eneümcndedir. 
e.,yac r.~ ı: n istifadelerinin temini dile-
!!' i !.akkında.. 

Hidematı vataniye tertibinden maaş Karara raptedilıniştir. 

1 alısisi dileği hakkında. 

Tekaütlüğünün refine dair. Karara raptedilıniştir. 

Teksüt maruı tahsisnde yapılan yan- Maarif 'Veka.letine. 
lışlığın düzeltilerek mağduriyetine ni-
hayet verilmesi dileği hakkında. 

4222 numaralı kanunun tetkikiyle Karara raptedilmiştir. 

banka tarafından hakkının verilmesi-
ne dair 

3906/3954 !stanbul : Galata Hürri- .Arzulıal Eneüıneninin 22 . VI . 1932 Karara rnptedilıniştiı'. 
yet han No. 9 Leon Şön- tarih ve 568 sayılı kararının infazı 

man. hakkında 

3907/ 3955 Palu : Vakıflar memul'1! Devlet Demiryollan memurlan ta- .Müııakalat Vekaletinc. ·· 
Lüzumi Uslu. rafından sirkat edilen mallarının taz

min ettirilmesi hakkında 

3908/3956 İstanbul : Unkapanı Hay- Devlet Demiryollanda kaybolan mal- Münakalfıt Vekii!ctine. 
dar Cad. İrfan Ahmet larının tazmini dileği hakkında 
sokak No. 6 Hasan Cele-
sun. 

3909/3957 Yağeılar kariyesi ahali- İskanlarında yapılan müsavatsızlık- Sıhhat Vckiıletine. 
sinden Mehmet Uzan ve tan şikayet 
Ar. 

3911/3959 Reyhaniye : Hamam Ha- Kardeşinin Türk vatandaşlığından is-· Encüınondedir. 
tay köyü Mustafa Ya- katı hakkındaki karann refine dair 

var 
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3912/3960 Kararıuın : Cezaevinde Özel af istiyor 
Abdullah Efe 

Muamelesi 

Eııcümendedir. 

3913/3961 Ankara : Hamamönü Fı- Tckaütlüğünüiı hizmet müddetine göre Karara raptoJ.ilnıiştir. 

rm sokak No. 8 Cemal Il- yapılmasına dair 
gın. 

3914/3962 İstanbul : Kadıköy Rı- Verilen rapor üzerine tekaüt edilme- Kıuaı·a rapteuilnıiştir. 
zapaşa Cihan Seraskeri sini istiyor. 
sokak No. 48 İhsan Nu-
ri Sir. 

3917/3965 Sinob : Noter muavini Tarhedilen verginin fazlalığından şi- Encüıncndedir. 

Ahmet İnceoğlu. kiiyet. 

3919/3967 Kırşehir : Avanos kaza- Köylerin in başka bir yere bağlanına- Dahiliye Vekalct inc. 
sına bağlı Kaşkıçla kö- sına dair. 
yünde Hakkı Güven ve 
ar. 

3920/3968 Samsun Cezaevinde 
mahkum Rafik ve namı 
diğeri Hanife Kaştaş. 

Verilen malıküıniyet kararıııda hata
yı adli vakı olduğundan iadei muha
kemesine karar verilmesi dileği hak
kında 

Karara raptedilmiştir. 

3921/3969 Havza : Kamlık köyün- 6. lll. 1943 tarih ve 15590 numara- Ka ı·am raptedilıniştir. 

de Rasim Şakar. lı arzuhaline ektir. 

3922/3970 Artvin : Askerlik , şube- 3280 numaralı kanunun 1 nci road- Kararn raptodilnı.iştir. 
sinde Muzaffer Yenen. desinin A fıkrasına bir ek yapılarak 

olgunluk imtihanına girmesine ve 
ınuharip sınıfa geçmesine müsaade 
edilmesi hakkında 

3923/3971 Malatya : Nuriye ınahal- Ölü kocasıııdan kalan emlak hakkın- Kıwara raptedilmiştir. 
lesi No. 13 Belkıs Şim- daki ınuhakemenin biran evvel ne-
şir. tieelenmesi ve mıığduriyetine niha

yet verilmesi hakkında. 

39Uj3972 Krrşehir : Avanos Hıı- Köyleriniu Buruncuk köyüne bağ- Dahiliye Vekılletine . 
mam Orta köyü Mehmet lanınamasma dair. 
Aslan ve ar. 

3925/3973 Bolu : Cezaevinde malı- Bakıye cezasmm affı hakkında. 
kUın Muatafa Aydoğdu. 

Adiiye Yekaletine. 

3926/3974 Bursa : Cezaevinde mah
kum Ömer Sümer. 

3927/3975 Samsun : 19 mayıs ma
hallesi Saadet caddesi No. 
26 A. Atabek. 

.Ma h kil.ıniyet cez.asınm affına. dair. Encümendedir. 

Yurtluk ve ocaklık maaşma mukabil Kaı'llra r!l-ptedilmiştir. 

emlak verilmesi hakkındaki dosyanın 

Maliye V ekiileti tarafından buldurul-
ması dileği hakkında. 

3928/3976 Adana : Pamuk borsasm· Beyıınnameli mükellefler arasından çı- Bncünıcndedir. 
da. H. Şengör ve Ar. karılarak maktu vergiye tabi tutulma

larına dair. 
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3948/3996 Akhisar: Şeyh İsa mahal- Ayvalık Hükümet Vcterinerliği ve- P.ııciiıncndcdir. 
lesi 82 nci sokak No. 7. k[ı le1.iııi ifa ettiği müddetc ait 18 ay-
Hakkı .Atasoy. lık vckalct ücretinin verilmesi hak-

kında. t. 
3949/3997 lzmir : Karataş dokuz ey- tskiın edilmesini istiyor. 

lul cd. 272 nci sokak No. 
16. Mehmet Karagöz. 

Karara rapte<lilmiştir. 

3950/3998 Ankara : Tahtakale Ha- !:iiiı ·~ün cczusının refi ile memnu hak- K:ırııı·u mptcdihniştir . 

yırlı sokak No. 23/ 4. R.c- lımnın indesini istiyor. 
cep Sevdi. 

3959/4007 Aksaray : .Askeri müte- Elbi elikkumaş verilmesini istiyor. 
ahhit Mehmet Bulduk. 

Karara raptediJmiştir. 

3960/4008 İstanbul: Göztepe Bağdat Usul~n zolarak tekaüdc scvkcdildiğin- Karara raptcdilıniştir. 
Cad. No. 2 Ziya Pazvant- rlrn şikAyet. 

~lu. 

3961/4009 .Ankara: Hacıbayram ma- Ölen kocasmdan kendisine ikramiyc Kımıra raptedilmiştir. 
hallesi Börekçiler Sokak verilmesi hakkında. 
No. 14 Ümmühan Encr. 

3962(4010 Ankara : Şehir !mar Yedeksubaylık hakkmm ta.n=asr Karııra raptcdilıniştir. 
Mfid. Fen Memuru Mu- hakkında 

zaffer .Abdiç. 

3963/4011 İstanbul : Ra.mi Yeni ma- l\Iilli Emlakten arazi verilmesi dHeği Karara raptcdilmiştir. 

hallc IIulırbc~· C'ad. No. hakkında. 

67. Osman Pala. 

3964/4012 Taşköprü : Mesatlar ma- Borcundan ötürü Hazine tarafından Karara raptedilmiştir. 
hallesi Hüseyin Türkmen. tcfevüz edilen tarlalannrn iadesini is-

tiyor. 

3965/4013 Hadim: Ermeganlar ma- Kanunsuz olarak kaymakam tarafın- J..:ncümendedir. 
hallesinde Mustafa Çoban. dan üçi.imlerinden rüsu.m alıu.mak su-

retiyle ma!dur edildiğinden şikayet. 

3966/4014 Şam - Suriye : Salan So- Anavatana gelmesine müsaade edilm&- Karara raptcdilmiştir. 
kağı No. 96 Ncemeddin si dileğine dair. 
Şahin Salihiye Suhada. 

3967/4015 .Ankara: Ulucanlar İnönü Şehit babaarndan iadeten maaş tahsisi Karara raptcdilmiştir. 
mahallesi Fener Sokak hakkinda. 
No. 7 . .Ahmet Gezge. 

3971/4019 Erbaa : .Askerlik şubesi 14 . VII . 1943 tarili ve 3024 numaralr Karara ı·aptedilmiştir. 

eski muamele memuru arzuhaline ektir. 
Tevfik Korkmaz. 

3972/4020 Hadımköy : .As. oPs. No. 26 . VI . 1943 tarih ve 2549 numaralı Karara raptcdilmiııtir. 

10683 M. Emin Günay- arzubaline ektir. 
dm. 
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3973/4021 lstanbul : . Mahmut paşa Yeşildirek 'teki boyahanelerin baea- Enciimendedir. 
Yeşil direk Çeşıneei so- larmdıuı çıkan dwnan sıhhatlerini ih
kak No. 14. Zeki Kadir- !al ettiğinden şikayet . . 
beyo~lu. 

3974/4022 Çorlu : Silahtar mahallesi 9 . V lll . l 943 tıı.rih ve 3344 numa- Karııra raptedilmi~tir. 
Fehim sokak. Hüseyin Ge- ra lı ar.zuhaline ektir. 
yik. 

3975/4023 !stanbul : İktisat Fakül- Üssümizandan noksan kalan yarım nu- Kaı-ara rapteclilın~tir. 
tesi No. 1501. Mustafa maranm verilmesi hakkında. 
Atak. 

3977/4025 Çorum : İskilip 'li. !sına- Salıtekiirlıkla avukatlık ruhsatnamesi Karara raptedilnıiştir. 
il Soysal. alan Sinan hakkında tahkikat yapıl

ması hakkında. 

:1978/4027 Beyo~lu . İstanbul : Tah
silat müdürlüğü eski bi
rinci mümeyyizi. R. Oz
deyen. 

1936 senesi Eylulünden itibaren ıİıa- Eııcüınendedir. 
aşının 30 lira üzerinden yürütülmesi -
dileği hakkında 

:.:979/4028 !stanbul : İstihlAl Cd. İskfınının temini dileğine dair. 
Kuloğlu sokak No. 4. 
Sabri Can Şamgül. 

3980/4029 İstanbul : Eyup Rami Arazi verilmesini istiyor. 
Taşlıtarla No. 3. Hilmi 
Gürler. 

39 1/4030 İstanbul : Eyüp Raıni Arazi verilmesini istiyor. 
Yeni mahalle Paşa baba 
sokak. Haydar Kanal. 

3!>82/4031 !stanbul : Eyüp Rami Y o. Arazi veıilmesi istiyor. 
ni ma.Jıalle Gilaga sokak 
No. 8. Aliş Kanal. 

3!183/4032 !stanbul: Eyüp Rami Y&- Arazi verilmesi istiyor. 
ni mahalle Abdia#a SO· 

kak No. 18. Mahmut 
Davrant. 

Encümcndcdir. 

Karımı . raptedilmiştir. 

Karııra raptcdilmi.~tir. 

Encümcndedir. 

Encümcndedir. 

3993/4042 Ezine : Üveç köyünde: Ezine havallsinde kurutulan ba.taklı- Karara raptedilmiştir. 
Hüseyin Deste ve Ar. ğm köyleri arazisine ilavesi ve Hazi· 

neee satışa çıkanlm88I hakkmda. 

3994/4043 D vlet D miryollarr ma
liye ve muhasebe me
murlarmdıın kalem şefi 

Haşmet Eryeten. 

3995j4Q.:I4 İstanbul : Eyüp &mi 
Yenimahalle Abdiağa so
kak No. 18 Yusuf Güler. 

Terfiinin temini dileği hakkında. Karartı raptedilmiştir. 

Hazineye ait gayri nıezru araziden Kurarn raptedilnıiştir. 
bir miktar verilmesi dileği hakkında. 

3996/4045 Aşkale : Kahveci Meh- İskan suretiyle arazi verilmesini is- Karara raptedilıniştir. 
met'ten Gülköyü narnma tiyor . 
.Abdullah Polat. 
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:J9fli/.fO+ı; 1\nrıdırıı : Pııluıanlı na- Salıııanlı ıtııh iye nıiiıliiriind rı ~ikit- l>ııhili.w \"('k:ilt'tİııl' . 

lıiyı•si ıııeı·kı·z k(iyü Mos- ,1'!'!. 

lııfn Oiir \'(' Aı·. 

:J[HlK/·10-H fiiresurı : Osmaniye ına 

IHıllesind(' ıııulliııı U<'nıul 

Rileıı. 

:ı!lfl! l /.fOIH llı• ,· lı • l l'lil'aal l ~letıııdcri 

1\ıınınııı Hatay çiftliğin
ık IGı.ııı il Kııl:ı~a . 

r]~Jı ııs tıım(ıııtlıııı (!;ıyı·iıiiPlll<ıılilıı~ Kııl'lll'a mpterlilmi~ti ı·. 

vıikı ıtıüdııhıılt>ııiıı ı·efi ve bu yiiv.dcrı 

n- ı·il !'H rnıılıkılnı iyct knrıu·ııım ll't-
l<ikıylP hir knrıın fıdill' buğJaıınınsı-

ıııı dair. 

10 sı• ıu• lik lıir.rııı • l ıııiiddt!t i niıı lı • kn- 1\ııı ·;ıı ·a ı ·ııplt·ılilrn i~tir. 

iitliik ıııi idrlı·tin<' ili'tv!' 'ini istiyor. 

IOiltl/404!1 l stııııhul : J~.viiıı Hııııti .\r:11i ,- ,•ı· ilıı ıı· ~iııi hti,vor. 
Yı•ııiııınlıllll~ l'll~n lıııh . ı 

"'kak :\o. 40/ 1 Aclt>ııı 
s : ıııar. 

40111/l(l;ıl) llıılıkı•sir : Husığıdık ka- ls ıııiikı·lll'l' iy t · liıı<' t i'dıi lulnlıırı kiH'Il· lkt '~ut \'ı • k ıi !t · l i ıll' . 
zııs ı Sultnıı~ayır l; öyii ""'n lt•ı ·lıisi ,.,. serbPst hıı·ııkı!ıııııst 

.\ .' ~·· l•' iliz. ıliiPie i lıııl; kımlıı. 

-1011~ / ltl:i l ll . ll !'ıuir,Yollııı·ı Kayseı· i 1\;ı.ısı · ı ·i ' ılı· is l1iııı ı·ılilıııPı~iııi is t i,l tll' , 1\ııı·aı·a l':tpll'ıl i lnı i~tiı·. 

ı (t lı-. . WH'i 

-tOlfl/ 406 

4020/406!) 

.f(l:l:! 41li ı 

4023/ 4072 

i~l<'l ıı ıtsinıl< • i\ cı. 1 fi:il{~ 

.\l ı•lını eı lşeaıı. 

:'\i i( ılı • : ~lüdd i uıııuıııi · 

lilı kfttilıi 1•\ıat n~zclin

ılı· \'ı• Jıhi l~ı·oğ lıı . 

1\ a ı·ıı ııııııı : l\•zal'l' iıııh• 

ııı:ıhl; lıııı Hii~l!yiıı Okı; u . 

Tokad : 'l'abakhıınei cc
ıli! ıııalı ıı llcsi ııılı• Ko. JR 
:-;al ıı·i Siiıı ıı·ı·. 

tzmiı· : Basınane qar
~ısı !';>auılı ~ükrii aih•si 
ııL·z.diııdL· Eııı ir Raydar 
.\1 i ı· . 

. \nkara : . \ tıfbe) ın:.ılıal

lrsi B ııddl'l'~si cadclı•,i 

:\u. :32:l . \ hıııd J<;kc. 

lııtıı.nbul : Çaknıakçılar, 
B. Ycnihım No. 33. Fclımi 
Aksoy. 

llalıiliy< ~ · ı·k:'ılı· t i lal'ai'ıntluıı ıııiiııa

ip hiı· 1<'1'1' t:ı ,Y i ııi ılil<•.i!i iıııi<kıııd:ı. 

ori~· · ııit z.:ılıil' •. \i wm:ıı ııııclu lc~liııı 

ı • t llll'ılij!inıif'll I'<'I'İl<·ll N'Z.IIIllll tN· i ii 
ılil!'/:ti lııı h kıııılıı 

~~~ s~m·lik l>t•rl\'1. lıiıuıctiııı• ıııtıkıılıil 

ıııuh!fl''' ıııııııv ı • ııl•t kıılılığıııılıııı .nıı ·

dıııı yııpılııııı~ıııı istiyııı·. 

Hiılı•ıııııt ı 1 ııtııııiyt• trrtilıiıııll'ıı ııııı:ı~ 

talı.· is i ılilc· ği hakkımlıı. 

Oi{lu ~t'hit nldnğnııtl,ııı " ' ııınlıtaı·ı 
nıııavı•ıwt hnlumlıığundaıı yııı·doıı 

yıtpılıııa~ııw daiı·. 

D. D. Yolları nıalzero ılıı.iı'l'...,1nde ya-
pılnn isrıı..ftan şikiiyet. 

r .ıı·a ı.ı l'ııptı •d ilıııl~tiı· . 

ı : • ıl'iitıl<'tı <lı ·ı lit· . 

ı~ ,. :ıı·a ı·ııptı·dilıııi~tir. 

1\ :mıl'll ı ·ııptcdiJıııi~tir. 

J·: ııı·iiıııı·llllt·ıliı·. 

4024 '40:37 faden : Camiikebir ma- :ro5 numara v 1 . 1 . 1941'! tarih- 1-lııııını ı ·ııptı 'l'lilıııi~tiı·. 

ballesi Volıap Barlu . li ımmbaline cktir. 

4025/ 4074 Çorum : Gülanibey ma- Arımhal Encümeninin hıı.kknıda itti- ı•:ııl'iiııwııılı·ıliı·. 

halle!!ind Alxlullııh Ör.tn. . lut?. ettiği 4494/4727 sayılı karann . hı -
Ji;vl'(·e in fny, L'<lilmcdiğinden şikllyPt. 
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-±026/4076 Bolu : Karaçayır mahal
lesi Hitit sokak No. 12. 
Tahir Özgül. 

İadeten maaş tahsisi veyalıut tekrar Karıını rnptl'llilnıi~lir. 
ikrumiyc verilmesi hakkında. 

40:.!7/ 4077 Bingöl : Ziı·aat nıuallinıi 

Velıap lrim. 
Cezasınrn lıııfiflettirilmcsi dileği hak- Kurara raptcılilıni~tiı·. 

kmda. 'ı' 

4029/4079 Karaman Cezaevinde Özel af istiyorlar. Kaı·ııı-a ı·aptcdilıni~tir. 

ınahkfim Mehmet Pulat 
ve ar. 

-!037/ 40 7 Bandırma : Sertiren No. 
· 6216 M. Şentürk. 

Yapıları lıııksızlrktan dolayı istifaya J\al'anı nıpteılilmi~tir. 

mcebıu· olduğundan şikayet. 

403 / 40 Giresun : Alucra kazllSl
nm Kaladere köyünde 
Hacıören mahallesi Sait 
Maraş! ı. 

1\nznhık köyünde Hazineye ait arazi
Mn meccanen verilmesi hakkında. 

4039/ !01'9 !stanbul : l'::yiip Ram i ,\ ı ·ıızi l' erilıııt>siııi istiyor. 
1'nşlıtarla No. 8 Ömer 
Kn~al, ~ı. 

ı·:ıı t·iiııwndı•tlir. 

]\nl'al'a mptı• ılilıııi .~ lir. 

40-loO/ -!O.J.O Arıkara : Devlet Demi!'- 4379 sıl,l'ılı kauuutlan istit'a<lrsiniıı Kaı·aı·a ı·ııplt•dilmi~tir. 

yolları Yol 1Ja ircsi Re- teıııirıi ilc tl' ı· fi rttirilııırsiııe dııir. 

isliği 2 nci sıııtf me m ur-
lım ndan Terdet İnal. 

4041 /~091 Niğde : ur. To. 32l 
HüsC'yin Öztürk. 

tıntilıııııuıın it·r11sı iiP nıeccııııi olurak Kaı·aı·a r:ıptt•ılilıııi~lir·. 
okula ı;iı·mcsiııin t emini dileğiııe 

chıir. 

-HM~/4092 lstıınbuJ : Üsküdar 'fu. Hiliıü ıısul I' C kuuıınsnz hareket eden Kamrıı nıptı•ılilıııi ~t ir . 
ııusbağı C'addesi No. 1/3 C:öıwn kazası hilkirui hakkında kıı-

tliikrii J<;ııııiıı. nuııi tnkihat yııpılnuısı rlileğine cluir. 

-!04:3/ -1093 Seferibisar Hıdırlık .\Iaıı~ıııırı tı·z.viıii dilc~iıı~ dair. l·:neiiııwnclı•ıliı ·. 

mahallesi rumi irııamı 

~iikrü Temelli . 

.ıtM.J./4094 Hadımköy : As. l'os, o. 'l'cı·t'iiııin tcıııiııi dileğine claiı·. 

1 617 A!lıay Bnrlıanet-

tin Engin. 

Karııra rapkılilıııi~tiı·. 

4057/ -1.10 .aı:şumba: Cezaevi ıııah- 'czal:ırınııı affı nyalnıl l~cilleri di- 1\amra ı·aptcclilmiştir. 
'klınılarr namına Ali Ko- ı ... ği hakkmda 
s uz . 

.J.OHI / i ll 5 !zıııiı· : l!'o~a belediye lhya <'ttiği arazinin kı>mlisiıııieıı Erıı· i\ıııı • ııılt • tlir . 

kıı· bt'kr:isi ~ ııit Kısot. ıılnııııııınaıırna dair. 

4065/4116 Aııkaı·a : Üneebeci 13n - 2+ .lV. 19-t:l tıır·ih \ ' C 1:.!64 ııııııınrıılı ı<anmı ı·aplcOiilıııi~tiı ·. 

4066/4117 

hadırlar okak No. 32 ;ıı·7.ııhııliııc ı• ktiı·. 

kat 2, daire 3 Hatice 
Akşit. 

~:d iı·ne : lnhisarlar baş
ınüdürlüğii ziraat me
muru Mukbil E:rgüıı. 

ı•;,. ,l'fl l>tmıbilııır;o ·i ir;in llükiiııı~l tara
fından nakdi ynrdnıı ynpılnınsınıı 

dııir. 

Karıır ·ıı ıııptt'< lilnıi~tir. 



kayıt 
No. 
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isim ve adresi .Arzuhal bulasası 

4067/.ıllH lskilip : Cezaevi ıııuh- Mahküıni,vct ceza lımnın affnıa dnir. lümırıı rııpt('(]jlmiştir. 
kumları uaınına Musta-

4068/4119 

fa ve Ar. 

Sivas : Cezaevinde malı
kum Mehmet Özkanlı. 

\'eı·ilcıı nıalıkfınıiyet kararnıda hata- Eneiiıııeııılrdir. 

yı adli viikr olLluğnııa dair. 

4069/4120 Istanbul : Genel tevkif nııkıy~i müdılcti cezaiyesinin ailma ı•: nc.'iimrııdedir. 
ve cezaevi hııstanesinde ıla i ı·. 
Mehmet Gürdoğan. 

4070/ 4121 Haydarpaşa : Demiryolu ;\fahkCııniyet cezasının aifnın dair. 
müfrezesinde er Orhan 
Yeşin. 

K ımı ra raptedilmiştir. 

4071/4122 Balvadin : H. Yusu! ma- Dükkiinına eşlıus !.arafından viikı Kanıra raptedilmiştir. 

hallesi Mustafa Hulftsi Öz- müdabalenin refino·dair. 
soy. 

4072/4J23 !zmit : ilacı Hasan ına- i\fahk(ınıiyct cezıı.smm affı hakkında . Karıı.ı·a raptedilıniştir. 
hallesi No. 15 l\1üııib liin 
Gön~<;-

4073/4124 Jslıı ubul : .\.Jcsarar Nesi nı - Bir imtihan hakkı dnlıa verilmesi di- Kıırnı·n rıı.ptcdilıııi~tir. 
paşa mahallesi Ceylan S. I ği hakkında. 
Naci Atar. 

4077/-ıl28 Samsun : CezMvi malı- Özd af istiyorlar. 
kumları narnma Fethi Ay-

Kararn raple<lilıııi~til'. 

dın. 

4078/4129 Diyarbakır : Sefa Camii 2:ı . U . 194~ tarih ve 1530 numaralı K;ırnra mpt!'rlilıni~t ir. 
Azizoğulları sokak No. 21 arzulıa.lino ektir. 
Muhittin Akkaya. 

4079/4130 İstanbul : Haydarpaşa 30 . VI . 1944 tarih vr 2660 mım:ır:ı.lı ))ııhili? Vt'k5.letinc. 

4081/4J32 

40 2/ .U33 

40!'3/ 4134 

lbı·nhimağa çeşıne sırasm- arzulıalino ektir. 
da No. ll. Mehmet K s-
kin Polat. 

Samsun : Ulugazi Porta.
kaloğlu sokağı No. 10. Ni
zamettin Neşet Yula. 

)Juğla : Şeyh mahalle in
de Necip Şerefli. 
Ankara : Polis Enstitüsü 
hesap i~l<'ri şefi Crmil· 
Bengi. 

Yl'th·ksuhııylık lıakkıııru >erilm ine Karara raplcililnıiştir. 
dair. 

Amzi v~l'ilınes i dileğine dair. l~ııt•üım•ııdcdir. 

J>hnıu }fıılıasebat tara!ından nıuhnsip Koı·nrıı rnptedihnişt i r. 

sıfaliyll' nanuna hükmolunaıı bor~ 

hakkındaki dileğinin naznn itibnra 
ıı lınmnsma dair. 

40 .J / 4135 Niksar : Kozına Çilhanc 1'ckııüt ıııuaşı tahııisiııc veya ilcramiye Kııı•nrn rnptcrlilmiştir. 

mahallesinde Mehmet Nu- wı•ilnıt:Hinc dair. 
ri Turaçl,ı. 

40 :;;.ıı36 Zile : Adliyc başkô.lipli- Dii l'ıı \'l·killiği l'tılısalnnmc.~; verilmesi Karnm ıııptl~lilıııiı:;tiı·. 
ğinden emekli Alpaydm. lıakkınd:ıki dileğinin nnıarı itibaro 

alınmnımıa dair. - . 



Kayıt Ai:zulıal salıibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hula.sa.st .l l ııaıııt·lesi 

40 6/41:\7 Btıı'!ia :Halk eczahanesi Tcmyiz Mahkcın si Uımuui Heyetinin 1\arııı·ıı mpt••dilıııı~ıir. 

sahibi Kiizun Yazgan. hukkıııda. vcrmi~ olllnğu kanuusuz bir 
hükümden şikayet. 

40ti7/4138 64 'l'üın. 64 top alayı )Jıılıkıiıniyl't e<'z>ısınm af.fmıı dııiı·. J\amnı ı·ııpledilmiştiı·. 

940/941 sicil No. Üsteğ-
ınen. Taeettin Dikilitıış. 

4{)8 '/41~!1 lzmir : Bayrakr Borno- ,\ lı ·ıııııl"i.' · rtr tayinine veya iknımiycı<i - l\aı1ıı·ıı l"llf)tcdilıııiştir. 
va caddesi No. 107. Ha- nin vı· ı·ilın esi hakkında. 

mit Akaytar. 
40 !)/4140 Beyoğlu :Kalyoncu Kul

luk Kamer hatun mahal
lesi Peşkirci sokak No. 42. 
Mustafa nil Alp ve e~i. 

lskıiıı sun•tiyl<' ,. rileıı Hin borcu hak- ~1nriiın<.'ııdl'ılir. 
kındaki dileğinin ııaıarı itibıı.ra nlın-

nıwıına dair. 

40!l0/ -l141 'Pokııd: Cezaevi mahkilm- .Hıılıkfııni.l'l' t eı>zal ıırnıın l<'cil veyıı Karıını ı ·ap1Pdilıni~tir. 

lan nıı.ınına . Sami .Ta la~- a rrıını ılıı.ir. 

ve .A:r. 

40!ll / -ll-l2 Bakırköy -!stanbul: Zcy- l·:sl;i kkııiitlliğ-üııiin l;aldırılaı·nk fnhi - 1\ııı ·ııı·ıı ı·ııplt • ılilıııi~tiı·. 
tiiııliik 1'iirkı;ii ~oluık No. sııl'l:ıı· lıizıııt• tinl' ilfıvı•sine dnir 

-10!12 -11-l:ı 

rı . Aziz Akrncan. 

K:ı~·,ı·ı·i : t :ı· i n:ıhi _,·csilll' 

Jı:ığ]ı )[DIICUSIIII kÖ,I'Ü jJı . 

ı-;ııgiir gölüne ııkaıı suların biı kıııı:ıl 

ili' SaıııııısRklı sııyunıı akıtmflıısııııı 

ı i.v::ır lw.v<·ti nınnma mu h- ılııi ı· 

ta ı· L Bsun vr .\ ı· . 

4105/ 4156 Antakya : 1\urtuiıl.!j ('au. 
. o. 256 lımct Üğüt 

-llOH /41!>7 Erlıııa : "\ sk ı·lik f:-."111JI'si 
eski mcmıım TeYfik Kork
maz. 

:W. \ ". l!l-l:.l tarih 1'<' 1873 ınııııııralı 

:IJ'llllıalinc l'kt ir. 
1 . Xl . 194:3 t>ıı·ih vi' 4019 ııumuı ·:ılı 

~ ı •t.ulı:ı 1 i ll<' !'ktir. 

-l!07/41!ıH Yczirküprii : C!'za.evi ınuh- ~falıkiiıııi.vı-tl•·ı·iııiıı nfrını\ Jıı.ir 
ktl.ııı l:ı rmdıııı .\'f etıTiı;< . \ , _ 
la.u 

ı~ııı·ııı ·:ı ı ·:ıpiı>ı lilnıi~t i ı · 

1\al':ını ı ·ıııot"dilmi~t i l' . 

4111 1-ll:i!l .'ındırgı : Bıııekli ~·iizluı~ı 

~nphi T$ın . 

+Hi-l ~ayı! ı kıınuııdmı istifııdt•!<iuiıı le- 1\ııı ·ııı ·a ı ·:ı f'l,.ıJilıııi~tiı · 

ıııiııi ilı· r; 40 zaınıııın vei"ilorPk. kıı -

ııuu alıkiımınııı infa1.ıııa dair 

H~~; 41t~l llai"Zıl : ( \·~:ll"viııılt> ıııah - .\rııhkiinıi.v!'ll!'l'inin :ıtfınn ılııiı· 

kılm Haı n ll:ı)"l 

-ll )(ı -lltil Havza : l't~lal•vindl• Ş,l'\'· ~lnhkiınıi~·ı · tlPI"iııiıı nffınıı rlaiı· 
ket Yılmaı 

. 4111 / -llfi:! ll a\' 1.11 : Cezneviıırl<' .\ li - ~lııhki'ıtıti.n• tle ı· iııiıı arrııııı tlııiı ·. 

~ıın Yüksel. 

1\aı·uı·ıı nı ptPdilıııi~liı ·. 

Kıır.ırıı ı ·: qıt Pılilıııi~t i ı · 

1\anıı ·:ı ı ·: ı plt ·d i lıııi~lil' . 

-lll:!/ 41fi-l . \ nk1ırn : M . .M. Yl'kiıle-

ti Ordu l.)nirt•si R!'isi 
. ' :ıslıımıı diizı<lt i l ın(.·sinlll'ıı ıuiltel"l'l- Kat'lll':l ı ·ııpll·dilıııi~lil' . 

iii :ı l ııı•nğ-ının Y<'l·ilıııPsiııin knrar al-
• \.s..uıı .\ltuğ. tııuı tlUUnl !lsına uair . 



Kayıt 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

~1 . -

Arzuhal hulasasr .)[uamelesi 

411·ı/4.11Hi Aııkıırıı : Şiiin-üye ınıı- Üı·fl idaı·c l(oıııntıııılığının Bur.ım'dıın Kaı·ııı·ıı rıqıt·ı·~ilrni<;<t. iı ·. 
hallesi Dere sokak , o. U%aklıışt.n·Jiınnsı lıakkıudakj k:ıı·ııı·m 

62 Rnlit Üçer. ı·~fin<' nair. 
41 Hi/ + 167 An k arn : ., iikrfu•iyc ın:i- (i rTı idare konıu.tıııılığnıııı B ur a 'dan Kar-arn rnptod ilmiştir. 

hallesi Der(' so ka k No. uznklaştU'llınn~ı hakkında ki kararın 

62 Arif Üçeı·. ı·efiıw dair. 

4116/ 416H ~Şlll(' : Dol,um~cı esna- Iktisat Vel1aleti tıırııfmdıın irlik ve- Kıınn·ıı ı •npl.,•dilnıiştiı·. 
frndan Aı·if Z ybı>k ve ı-il'mesi:ne ilair. 
Ar. 

4117/ 4169 Kimav : Cu.ına Mn. Hii:- Hisseli tarhısı hakkında mahkeme Km·ıırR ı·ııptedilmi~1ir.. 
seyirı .A]ııkese . tıırafmdan verilen kararın hozıılmıı.

sı hakk.ıpda. 

4118/ 4170 Da vas : Kızılcaböllik nıı- E§has tarafmdaıı gayrimenkullerine l> ıı hili,,·e YekiUetine. 
Iliyesinde Mehmet Ko- viıkı müilahalenilı menine dair. 
cayiğit ve Ar . 

.} 11 H/ 4 171 Dııvas : Kızdeabölüm na- 'Eş has tarafından gayriınenkuHeriııe Karai'lı rnptedilıııiştiı·. 

hiyesinrll" Ali Çileıı ve v:ikı ıııüdıılıııleııin r~fine dair. 
Ar. 

+l~u/+ln lnegiil : Onıer Ynktı~ ve 'l'al'la ve bah~elerinhı M. !vL Vckil.Je. l\f. .i\f. Vcktıletine. 
Ar. ti tarııfu.ıdan istiınlfık edilmemcsinilı 

teminine dair. 

41~1 /+17 :1 1ı>kendcrun : D. D ınir- lsk».ııııım tl'llliuirı 2 lair. 
~·ol!a.t·ı 6416 No. Ta. 
~4325 No. Mustafa Sııvct. 

4122/ 4174 Tirebolu : In köyünde 1'opı·ak AAiıilıi ı·ttiı•!lnıe!!inl' dair·. 
Yaşar Daynıuş. 

41 2:ıj·tl i' :i Doğazh;i . !stanbul ::\fııhk(iıııiyet ce7.n$rıılll Rffmıı dair. 
Elmirgaıı ilkolnıl kar~ısı 

No. 22 l"eyfettin Clüler. 

Knmra ı·aplı>dilmiştir. 

Kttrnı·a r;ıJ)IedilnıiJıt.ir. 

Ka mm ı·a ptedilmişf ir. 

41.24/ 417G Aııl:ılya : Uül mahalle i Haksız kesilı•ıı tekııüt :ıidaıırun ia- Km~ırıı ı·ııp1edilrr~tiı· . 
. \ i illi ~ok tık No. 6 Mcm- rl~·sine dair. 
tlnh Keskin. 

4125/4177 Balı ı;' : Hartıııiye n ah i- 1tih·ekltilleriııin istiınl§.k ediJe)ı aı·a- Eııcüıncndcdir. 
ytJsinde Lutfi Herlin ve :r.il riıı:in iadt> ine dair. 
Blife vekili umıınıilf'l"i 

Ahmet Alkan. 

412tiAI7R · Çııııkm Alacaıncsı;it 'l 'ı> luıüt nuı.u§ı tııhsisiııe dair. Karara raptedilmjştir. 
ın ah allesi Recep Fırat. 

4132/4184 Erenköy . lstıınbul : e- •rekııtit mnuşııın yııpılmasr icabeden gn<>i:imeııdl'dir. 
Tııfı• f' sokıık No. 16 Ke- kımnni :r.aınııım vı>ı•ilme ine dair. 
uan Erol. 

4l_aaNJ8fi Bıırııa : Kilğıtçılıu• çar- :Muı·atliye l'nıııisiııin lilğmunııı Wmi- En<>üııı ıııle•lir. 
şısı No. 32 Ce,·det • un - rine dair 
alp 



Kayıt 

No. 

4134/4Hl6 

41~5/4187 

4136/ 4188 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Havza : ()ezııcviııde Akif 
Esen 

Ü~üm- Hizan : Pisyan ve 
Girvis köy leri mulı ta rı 
Şcfik Yılına?. ve .Ar. 

Eyüp -lstanbul : Rami -
Yeni mahallede çiftçiler
den Ömer Duygulu ve .Ar. 

-U3i/ H8!l Cizre : Günıı·ük kolcusu 
2114 nJrahim Sancar 

4 13 / H90 Saimbeyli : Azmi Yazıcı

oğlu 

Arzuhal huliisasr i\ I namelesi 

l\[ahkCmıi~'et cczıısııım teciliııc dair Karara nıptcılilıııiı,tiı·. 

Zalıirclerindcn yüzde yirmi· Devlet gncümcndedir. 
lıi sesi alındığından yeniden zııhirelc-
ı-ine cl konuimamasma dair 

Çiçek çiftliğinin Hazine tar:ı.fından Kaı·ar~ nıptı•dilnıiştiı;. 

sahibinden istimlakiyle Borçlanma 
Kanununa göre topraksız çiftçiye ve-
ı·ilmesine dair 

Uııı·<'ırah verilmesine dair 

}[al nıiidürü ve Orman memurunun 
vazi.fei memuriyetleriııi suiistimal et-
tiklcri.nden kanuni takibat yapılması-

• na dair 

Kıır~ra raptedilnıiştir . 

1•: ıırümeunedir. 

4 13!)/-!l!Jl Adapazarı : As. Posta Kabul edilmiyen himıcı müddetleri ı-:neümcndcdi r. 

No. 14762 S. 4. Hesap · hakkında 
memuru Salih Balhan 

-IHO/ -ll!l2 1'arsus : Küçük minare 
mahallesinde Ali Emin 
Oğuzberk 

-1 IJJ / 4193 lstaııbul: Unkapaııı- Ye
şiltulumba - Hamanı so
kağı No. 40 Ali Can 

Jl-12;-119-! Karaköy - Galata : Meh
met Ali Paşa hanı odaba
şısı Ali .Akgözo 

4153/ 4205 lzm.ir : 1\le-.aı.rhk başında 
No. 486 dükkanda !smail 
Ceı-ezci 

4154/4206 Göynük : ünet köyünden 
26 keresteci vekili Musta
fa Sarıhan 

4155/4207 GeyYe: Karapınar köyün
de 1brnhiın Karagöz 

4156/ 4208 Beyoğlu :Kalyoncu Kul
lult Kemaliye sol,ağı No. 
13. Katina Papadupulus. 

4157/4209 1stnbul : Unknpanr - At
lumataşı - H.ı.urbey camii 
sokağı o. 8. Mehmet 
Öztürk. 

Yol IC'I'sii için istiınliik edilen evinin . llıılıili.n• \ 'pkfıl<'tinc. 

isı inı!Akind ki haksıılıktan şikayet 

;\'efi cezasının refi veya emlakinin 1\ıınım ı-aplcdilıniştiı·. 

mu ,·akabe için her yıl Erzincan'a git-
mesi için müsaade edilmesine dair 
1\'lıılıkcme ilıiınınıı.·nıüsteuit alacağının .\dl i.vc Vekitletiııc. 

l\Iııliyecc tesriye.•inin teminine dair 

Kasasını çala.uların zabılnca bulundu- Kımıra rapteılilıııişliı·. 

rulınnsmın ttminine dair 

Orman katiyatı hakkındaki dilekleri- Zirııat \'ckiıl('tinc. 

nin nazarı itibare alınması dileğille 

dair 

l\Inlıtar iıılihabıııda serbest bırakılına- Dahiliye Vekfılctiııc. 
dıklarmdan şikiıye't. 
Türkiye Cuıiıhtıriyeti tabiiyeline alın- Karara rnptcdilıııiştir. 
masına dair. 

ladci ınemuri~·cti dileğinc dnil'. ::'ıfaliyc \'<'ki.Ietiııc. 

415,/-1210 Bunsa : ::\Icktnp<:u idris Meıuuı•in Kıınuuuuuıı 4 nci maddesi Kıırııı-n ı-ııph•ılilm i~tiı·. 
Kemal Onut. a.Jıknmmrn tatbiki ilc a<:ık nuııı.~larmrn 

verilmesine dair. 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

263-

Arzuhal bulasası :\fuamclcsi 

41iı9/42ll Ankara : • anuıııpuıııı'l .\skerlik tlunuııuııun ııazı.ırı itihara Karanı raptcdilmiştir. 

İnönü malıallesi Alaca alınaı·nk terfiinin teminine dair. 
okağı No. 2. 

Hccep Toroğlu . 

.J.160/ -12J:! l zmiı·: amı.ı:r.guh roku~u Yuıı;n~lavya'daki ~atılıın aı•nzhiııiıı Knnıra raptcdilmi~tiı·. 
Dlcmdulıiyo ınuhalle~i IIC• ılcliııiıı verilmesine dair. 

ı~cblebici Sokağı No. 24 

Azimo Ozka~'nn. 

.J.IG 1 ' .J.:.!l3 Ankara : c bed Kö~· lü

ler sokağı Ko. 17 ı\ı<ıın 

J\>fantıkçr. 

437!J sayılr kanunun tcfsil'i "''Yil ])p,·- J"uı·>~ra mplt'ılilıniştir . 
Lct l)('miryollarııuı da leşmili hukkın-

ıln l'k bir karnın kabul cdilııı~~inc 

dniı·. 

.J.J6:! 4:!14 Knrnkii!ıc : Kadın ecza- ilrulıkfttni,\'ct ı·czasnıın aHıııa dair. 
vinde Hııtice Ertıın . 

.ıLGa/4:!1:1 Kütah~·ıı : lsmctpn~a ma
hallesi Dcıııü·hanc qokn1Yr 
İsmail. 

·Hfl4N:! LG Ellıistan Cı-ın hakimi E

min Tüzel. 

.J.IIi:i .J.:!li ,\nkara : Kü~iikevler 2 
nci Ccnup sokak No. 1 

Mw.ido Ulay. 

hkfın suı· ti.vlc arazi v rilmc. in<' ılııir. 

!,;ıhhi dtn·urnu nazıll'l dikkate alınarak 
tıılıvilinin teminine dair. 

Ölen kocasmdıın maaş tahsisi dileğine 
dair. 

Kamra l'llptcılilmiştit· . 

Kanıı·a rııpl<'dilmi~tiı·. 

Knı·aı·ıı rııptedilıni~tir. 

Encüuı •ndedir. 

.J.I66/.J.~l Yozır:ıd : Sıılmanlı kö.vün- Dcvl<'t borçlarını h•slinı ettikleri hal- · Enr·ümcnd('(lir . 
de ıııuhtar Kasım lJslu. rle y niden 12 ton znbire istenmesinin 

ıııcniuo dair. 

41 67/ 42Hl Sor~run : Alişar köyiindc :\fahsullcrindeıı Devlet hi si ıılmdığı l•:ıı~iiııwnrlt>diı· 

münıesıril Gazi Şahin. · lıııldc ikinci defa bir hi sc almmama-

•ıııın tenıinine dair. 

4168/4220 Tosyıı : Osman Kasao. KtzıJny tnı·afındnı:l- g-önderilen yiyc- Kurnı·ıı nıpt!'dilmişfiı·. 

ı·<>k ıııııddelninin suiistima l erliidi-
ği ml~n şilıayet. 

4169/4221 Bnybmt : Talche vekili Depremden nınili inhidnm olan okul Kıırıırıı ı·ııııtı·dilmi'<tir. 

'l'ahrirat kiıtibi Nurettin· lis!'siııin Part i hinnRınn nııkline dair. 

Brtürk. 

4J70/42ı!2 ~:ı·zinı·ıııı ('ezııt>viııd~ Bnkıyı•i nıüdrlı•ti ı·ı•zttiy~siuiıı n[fına Kımııa nıııtt-dilırıiştir. 

ı nil Knvalr. ılair. 

4L7 1/422:l 'J>. Demiı·yollnı·ı 9/\' v- l\ı•si lı•ıı tt'lttıüt :ıylığı!ıııı ,vı·nir'!ı•ıı l·)ııı•iiıııı·ıııl .. ıliı·. 
ı·ak vr dosya fımiri tııh~isiıı<' ılair. 

~mekli .vüzbıı~ı ., ii kı· U 
Or h on. 

~172/.4~2-1 O lt u ~\vukut Halil :\!ıık>ıııı ı•larıık ,.ı.>ı•ilın!'ktı• cıl:ın 1rka- Kıll'lll'll ı ııptP rlilıni. t i ı· 
Kayhan. ii nuııı~ııı<ln n A{(•J'i kııl:ın ıııntlııhıı· 

:ı : ııı 1 c·ı•ilııı• siııı· ıla i ı 

4ın~.ı22!i (ıJtıı Or mu ıı anıkııtı Kııı·s ıııııli,1ı· "l'lltlll'lıtı·ıııııı kl·~ n htl- ı:nı·iitıı\'n<lı·ılir. 

Jlnrli Kayııan. rckı•t Iı•riıırkıı ~ik ayet. 



'Kayıt 
No. 

-1174/4226 

-117i)j 4:!:!'i 

4176/ 422 ' 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

l>eni~l i : Atalar mahal
lı•si Oku lg~ •idi No 26-
1 .rrnn n Brlıny. 

Hi:t.r : C' ezaevinde Snlilı 

l 'znndnrnıu~ . 

. \n ~oıı·:ı : Postane caıl-

· d esi Nv. 23 Eten:ı Ural 
1\aptıın. 

-1177 1-122!1 Hn fnı : J{ıı ıı mahallesin-
d ı• ll :u·ı lıckiro~llarm-
dnn :-4aip !ıümerkan. 

41R4/4236 ~afautlı - i'ozgad: Köy
ı·ü lcö,,· iindı• 1'evfik Solak 

41 5N2:n Y<'rköy • Yozgad: Haııı 

i\'hısalı köyünde Hasan 
Buğıı·an vo Ar. 

-ll 6/ -123 lo'atilı · lstııııbul : Atpa-
7AI'l - lmanı ~iyazi ookağı 
:-Jo. -17 MeiUlıet Sanh Di
lek 

-ll 7j .J.23!1 Şişli - lst uııbul : Ölçek 
sokağı X o. 4:3 Burhan .Ax

dal. 

41 / 42-10 Bcrmbut :Sulh mahkemesi 
ınübn ıil'i Sılit İskender
oğlu 

·H !l/424J fyon : Malıınari kö,vün-
den Damlalı karakol rı ~li
lo Halil Önder 

4l!J0;424:.! 'ilivri : Asliye Jlukıık 

mahkemesi katibi Ali Fıı
ik Okultaş 

-1191/ 4242 Tekirdağ: ~furııtlı .fer
kcz okulu öğretmenlerin
den Halil Aykaı; 

.J.lU2j 4:U4 tskenclerun : Yenişehir 

mahallesi o. 9 Emin 0~
repoğlu 

.J.I98/ 42-l5 'ıı.vuı· : Meı·kez okultı öğ
rotmeni Fazı\ Akso~· 

.A.r-whal huliisasr 

l ııı ıiı · 1\ız l iNt·~inr V!'t'ıııi) oldııihı tıık 
sit hf'deliıtitı kı>~tdisint• iıt<ll'sinı• dair·. 

Mnhk fııniyct <·eza Mn tn affına d:ıir . 

Kusyıı 'ılıı dııı::ıt· nlrlni!ıı 7. :ırrıı-ınııı 

lazminine dair. 

~lıı:ııııele~i 

1\ıınrnı ı·ırpt• •d i ltrıi~tiı·. 

Kııl'ilnı nrptvdilııı i ~tir. 

Kııı·;ıı ·n ı·ırpl .t'flilıııi~tiı·. 

Zirant Bankasiyle ııralarrnda m ev- l•:ılriiııı ı•ııd .. di r·. 
cut anlaşmamazlrğm halline dair. 

Hububatlanndan Devlet hissesi alın- Enciiıııı · ııd ... liı· . 

dığından tekrar zahirelerine el konui-
mamasma dair 

Hububatlanndan Devlet hissesi alın- ı •:nr·ii ıı ı ~ııılı·diı·. 

dığından tekrar zahirelcrine el Jwnul-
rnamıısına dair 
Tekaüt rnaaşı tahsisi veya terkettiği Kaı·ııt'il r·ııptı·ıl i lııı i ~tir . 

tekaöt aidatının indesine dair 

Breğli kömüıii şirketi tarafından hak- Kıır·:ı ra r;1p1ı · ılilııı ı ,tiı. 

sız olarak vııızifesine nihayet verildi-
ği nden şikayet 

Çocuklarının mcccani olıırak okut.ul- K>ıı , ıı ıl ı ·ıı pl\'ıl'lıı 1i ~tıı · . 

ması veya maaşının tczyidine dair 

l>nkıuııııcılıkla temini ıııai~ı·t ı•ttiğin - 1\:11'111'11 rııptı•dilııı · ~tir. 

ıleıı lüzumln lmluıuııt ipliğill lctilııw-
si ııo clair 

i\lübaşirll'ı·in aldJkluı·ı Ü!.'n•lh-rılı•ıı 1\ıll':ll'ıl ı·ıtplı"lilıll' s!ir. 

hiS81"sin<' dii~niıı verilmesin(' dnir 

Bulgııı·islaıı'clııki ımıaHimlik lıi1.m •ti - 1\aı·anı ı·ııpftodiln1 i ~tir . 

nin t!'kııiitlüğiinEI !'1'1,\'tlmasına dııil' 

laıl<•i ın ıııuri,,•cti rlil<•iHnc ılıtiı· 1\ııı ·ı'ı ı-n r:ıptı-dilnıı~tiı· . 

1~\i buluıumı~ı clolıı.yL~iyl ınıuışındıın 

yapı sandığı iı;in t ,,kifat ;vııpılmamn

"ınn dair 

1\aı·ııı·a mptı · rliltn i :;ıtiı· . 

-120+j.J.2fıti .\nkıım : anııyi cnddeı;i 1':ıh'<iliııı· tlı•,• nıırıııın lt•ınininı• ılııir 

Konint ap. No. 36 <'lmıı 

1\aıaı·a mplı' liltıl ' ~ıiı· . 

Bilgise 



Kayıt Arzuhal sahibiııin 
No. ..isim ve ad resi 

' 

4205.;4251T. Yıışilova - BILldur : Sö
ğüd köyünde Süleyman 
Çetin 

4-2f 6) i1:25"8 · :!-zmir : 2 ıı_ci Jmranti.nıı. 
150 nci sokağı ıNo. fi nmn 
sahibi Hasan iEr#l 

-!214/ 4266 Karta! - !stanbul · : Orta.-
okul miı<tııroa~eni 
llısan Bürümcülı:. 

,!217 / 4269 Nizip : Hususi muhasebe 
tahsil memurtt. Meroet 
Çetin. 

___ __, 

.Auuhal hulasası 

Kapalı fırınının belediye wu11.fıı~an 

ııt;tlmii.'IIU4<'Jl!Üsaade erlilmasine dair 

Üğretml)Jılik iil;rctiyle ~mekli aylığın
dan kesilen pıuınınn kanuna ııygun 
ohıı:ı olm:ıtÇII'ğmm tetkikinc dair. 

Terfiinin temini veya maa.;mıa ~am 

.J!upıhna.~ı tmldt:ında. 

4218/4270 Jl{ ı-sin : Pazar caddesi lr.nr hcrlelleıinin :ırttn-ılnııısına dair. 
~ o. 3Z. J.llıırul Tll1!Uncr. 

4219/+271 Balıkesir : Börekçiler ma
hallesi Özalp solmğr No. 
4. "M:iirfrvv6t Öz. 

4223/4275 Refahiye : Mazeı1ayr.ban 
köyii11d.c. Tl(l;yd./Jiı· Çiistamı . 

Ko~ısmdnn ruııı\ş talısisine dair. 
. ' 

Kılı'S ~~sliyc Ceza. ~Ialıketnesi tıwa.

fmdım, verilen mııhkfun.iyet kaı•ıı1"1nm 
Mlp ·" tetkilri;vle uffma. dair. 

1\luamelesi 

Bııı~ünlrndeni ı-. 

r•:Jidinıtıııd lk 

Kı.ı.ı·anı rap l l•(lilnıiı;ıtir, 
\ ; -~ ~ ~ ' ,• 
1 : i .. 

DalıiJi:ve \l""ckiilctine. 
.. , ... 

·~)u\"liı~ı •n lodir. 

4224/ -1-276 Bo.~tıınro- İstanbul : T~- i\lftlfılen frkaülli1ğünün ierıı ına dair: Kaııı. ııı r.ıplo'l<:lilnıi"tiı· . 
şucu deresi No. 38. Kad
ri Vih'llkgüı·lııy. 

-l-22fl/4277 Birecik : Saha mahalle- 1'nprıık fu.lıJ>ıtlleri O.flisi tarafındım 'l'kaı >t \'~kiıletiıil! . 
. sinde. Selim Tüfelı::çi ve. ilmımiyı·lrı-iniıı vcrilm!· -· iu da~r. 

Ar. 
42'2-6/ 4.!71"> Ri vas : Paı;;r.ıb y mahııll 'Ili 

o. !!3. .Ahmet Başar . 
.J.:.l27/ 427!J hıtanbul : Sultanahmet 

cezut>vind€'. :Mu ;tafa Ay~ 
hıın. 

}]viu,, 1ııl'iwdi1Hı r.alıiş vcrğinin luıdai 

hiyikuıa iı-vııııına dair. 
K ııNıı~ -rııııt c.dilmişt ir. 

422 / 42::)0 Kıırıııııan : Kusaba köyün
leıı. Ömc1: Buya ve Ar. 

Snimbeyli :Emekli P. T. 
T. Müdürü. ~emali Gfuı-
çan. 

-"lıdıkittııiyct ceMsının affuıa dııir. k: u ~ını ll'llilııdi 1'. 

.\Ialıln1'rni)'c1 ve para -cezıısmm uffoıa KnMJı:-a m})tl!dilmi~fir. 

ılıı.ir. 

~Iulnıü.düri1ııün sıtiiııtinı:ı.littdeıı şikU.- )!ali.vr Vekiıletillt>. 

.1 ·t. ,. 
..ı:.ıa0/42h2 :Hnğlı~ : Hükümet tabibi. -~ kcı·lil<l•· ı ı lt!cilitıin 1ımıiH.hı dnir.. Kıu•ıo)•ıt ı-arıtedilmi~l.i ı· , 

Jıı~lıı.fa. B şgclıMı:. 

~:Hj42H:i Krrkıığa~ : ~enbo nahi- ~ıirı~i vldııihımlıııı ruUkelld am lelik- }l]ıu·üm •nJ .. ,üı·. 
}'o\~iııı'l<'. 1\1 ıııı1a.fa D!'işe- k!\ b'tiını:w hııkkmdn. 
ıruıei . 

42J2j 42i!+ Vıın : Ct'ııııevirıdc 1Hmıı.
U Özay. 

llulıakl'ınl'~iniu biran v' lll 
ıla\r. 



Xayrt 
. No. 

Armhal aalıibiııin 
isim ve adresi 

266-

Arzuhal hnl6.8ası: Muam~Jesi 

4233/4285 Bandırma : Turnalı kö- Ormandan odun kesmelerinin temi- Knı·ara raptodilmiştir. 

yünde Ahmet Köse ve nine dair. 
Ar. 

4245/ 4297 Kumkapı - İstanbul: Sa
rnç İshak nıahalhı8i Esir
ci Kemalettin sokağı 

No. 25 X diıne Alaslan. 

Babalanndan intikal eden Yuuanis- Kanım ı·ııptedilmiştir. 

tan 'daki arazilerinin gayrimübadil 
sıfatiyle Maliye Vckaletincc tazmini 
eih<'t in<' ~id ilmesine dair. 

4246/ 4298 Yenişehir Ankara 
Maltepe sokağr o. 9 

Milli Konuuna Jıitkimliği tarafindan Enciiıu~ndı.'<lir. 

verilen ağır pıırıı cezasrrun reiinc 
<ta ir. Mihrihan Özsoy. 

4247/4299 Turhal : Meydan mahııl
lesinde Sabri Deniz. 

! aş nıcmuriyle komiserinin vaziici 'l'iea r·ct \' el<filctin<'. 
lllt'nı nriyetl e rini suiistimal ettikleri-
ne dair . 

424 /4300 İstanbul : Sultanahmet Mahkfııniyct. et·uı~ının affına daiı·. 
cezaevinde Bahri Su-
man. 

4249/ 4301 İnebolu : Hatrpbağr ma- ~fallıleıı· (('kafttlüğiiıı • dıtir. 
hallesi Mükellefler so-
kağı No. 2 İhsan Tumay. 

4250/ 4302 Ankara : Mev. Hat. İnz. Tekaiitliiğiiniin ı·efine dair. 
Sb. emekli jandqrma üıı
teğm-en Muhittin Tosun. 

Karıırıı mpt :<lilm.i~t ir. 

Karaı·ıı ı-n pt.OO i lın işt i ı ·. 

Ka ram ı-apt edilmişt ir. 

4251/ 4303 Düzce : Camiikebir ma- Torun ıınnn üvoy ıı.nasmdan ıılınurıık Encünıeııdec! ir . 
hallesi Fevzi Çakmak ](endi. ine verilm sine dair. 
sokak No. 20 Nazmiye 
Yakut. 

42~2/430-l !stanbul : Divanyolunda Haziııc,·o ınntlubumııı verilıııesiur Kıırarn rıı.ptc<Wrniştir. 
Hnııan Rauf eczane~i sa- rlııiı·. 

hibi Esat C11nsıı. 

42~:!/4305 Olttt : lssızdereli Neeati Fıt ihıııık tıu·ııfından tarlasına vukt Eıı ciimeııdcdir. 
('.elik. müdahalenin naznrr itibar<' alınarak 

kııı·ıır ,. rilme ine dair. 

4280/ 43:12 .\ .ntıık,\'lı : 1nönü addesi Hııl('p'tı- haciz konulun ınallannın llııhili.n• Ydı:'ı l ctine. 
Ha ·ı Ahmet Bankuslu kurtarılması ve para. ının Türkiye'ye 
y:inııidıı Be ir Budak ı. getirilmesinin teminine dair. 

4282/ 43a4 .llfıırdin : Esk i m<.'drese Wyinı eşyasmın verilmesi h~ltkmda. Kııı·ıırıı ı·a.Jılt..'<lilmL~liı·. 
vnizi Hıılil Çın-uş. 

·1:.! a; 4335 Doı·beııt - Kocadi : Ma- l~k:in ,lıınınılııı·ı hııkkıııdııki dil ki - !4ılılıal \' o.'k:ilct iıı l!. 

şukiyı> köyiindc l!iiseyin ı·iııin ııuzurı itibare alınnınsına daiı·. 
Oü~: ve r. 

42 j-U:J6 Beşiktıı~: Ortahıı h •ı• Hn- !'olis nwslckiııdeu ilırncı lı:ıkkuıda Karııra ı·aplCllilmiştir. 
reınıığu · ı sokak No. Mn- y rilı.oıı kararın refino dair. 
lıurr m Özkan 



Kayıt 
No. 

.Amıhal eahı"binin 
iaim ve adresi 

4285/4337 İskenderun : Meteorolo
ji istasyonu memuı·u· Ah
met Muhtar Daylan. 

42 6/4338 Balat . İstanbul : Sultan 
çeşme cad. No. 85. Galip 
Sezik. 

4287/4339 Beşiktaş : Ort.aköy · Mc
cidiye - Köprü sokak No. 
22. Hikmet Seldüz. 
ilAvesi ile tekaüt maaşına 

-·-~ -

Arzuhal hulAsa.sı Muamelesi · 

1 ·kenderun jandarma üsteğlne)linin Dahiliye \'ekiilcthıc. 
niifuzu ıneımıriyetiııi suüstiınal etti-
ğine dair. 

Çocuğunun intihar etmesine sebebiyet Encümcndoclir. 
veren komutan hakkmda kanuni taki~ 
bat yapılmasına dair 
Harp k--rdem zammının tekaütlüğüne Eııcüııuın<lcdir. 

iluveıiiyle tekaüt maaı;ıma ilavesine 
dair. 

4288/4340 Ankaı·a :Işıklar Cad. Ko- Daimi l\IalUI olduğundan eşinden ve- Knı·ara ı•aptedilmiştiı•. 
calar sokak No. 3. Adile ya babasından maaş tahsisine dair. 
Çamaf. 

4289/4341 Sirkeci- İstanbul :D. D. 4222 sayılı kanunun 21 nci maddeai- ' Enciimoııdedir. 

4290/4342 

4291/4343 

Y. l_şletmesinde vezne mü- nin tefsiri ile tckaüdiyeııinin verilme
dekkiki. Şükrü Dağcıoğlu. sine dair. 

Boyabad : Sinab posta Posta mütcah.hidl olduğundan kamyon 
müteahhidi Memet ddun-- i>i s1 igi verilmesine dair. 

' . 
CIL 

Aksaray . İstanbul : Türk Jlııı·p ıııalii.lü olduğundan maıı.~ talıai
Hava Kuruınu apal'tman- sine dair. 
lar- daireıli No. 2. Reşit. 

K::ıt'lıı·a ı•aptcdilmiştir. 

Encümcndı>dir. 

4292/4344 Ankara : Samanp11.7.arı ar- Hizmet müddetinin W'kaütlügünde he- Knr:mı r:ıpteililnıiştir, 

ka sokak No. 13/15. Öğ- sap cdilıncııine dair. 
retmen. Şerif Esin. 

· 4293/4345 Kızılelikoca - Yozgad .Ikinci defa olarak talep edilen yüzde En iinı!.'nderlil". 
Kuzayca köyünde. Mtl8ta- elli Devlet hissesinin almınamaama 
fa Lekesiz. dair. 

4294/4346 Edirne : Mimar Sinan lskan hakkında yapılan lıakşız~n Encümendedii. · · 
Malı. Balık pazarı Cd. şikayet. 
No. 66. Mehmet Tıı.kan. 

4295/ 4347 Kayaş - Ankara : Yuka
rı Malı. No. 148. Safiye 
Öztekin. 

4296/ 4348 Oide : Terme köyündo. 
Ahmet y enigün. 

4297/ 4348 İstanbul : Haliç iencri 
Bıılri dede sokak No. 15. 
Mustafa. 

bılnlab Bi«ki ve Dikiş Yurdu Müdü- J~nciimeııdcdjr. 
rünlin haksız olarak verdiği notlar-
dan şikayet. 

Özel af istiyor. F.ııcüıııenuedir. 

İpotekli <>mlü.ki için faiz alınmama- Encümvndauir. 
sma dair. 

42!18/ 4350 Yô!ıgnd : Nafrıı. mühen- Vekftl t ı>mriude bulunduğundan tek- Kamrn rnptıxlilıııi.t.ir. 
dialerinden vekllet eın- roı· ııı~muı·iyN.ine alınmaama dair. 
rinde CeW Aral. 

4299/4951 Yozga.dı Karatepe çiftll. Zirant :\!üdürü ilc Zil'lla.t muallimin· 1\I. ~1. VekBletiııe . 

lilbıde. Mehmet Gözü- den şiküyet. ,.. ' f .- ~. • ocı·. 



İ!4yrl: 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulô.sası ~fıı~ıııelt'lıi 

.ı:ıoo;-ı:!;ı:' 1 kendeıı.ı.ıı : İnönü· Cad. 'ıLhn _allığr. evdeki Jciı·a<JUmt C}Ikarıla- Jtıırünırndctliı· . 
desinde dondnrm.aoı. Yu- rak evin kendisine tcslimin!l' daiı•. 

ımf. 

+301/4:153 Karasu :tlıaaıriye köyüıı· R ilen y~ D.U\84ID iad ten tab- 1\arnr·a ı·n pteclilnıiştir . 
ele Binbaşı: ın:iltek.aia ölü ııi~ne dıöı·. 

Kamil krzı Remziye Kör-
oilu. 

+302/4354 Aydıu : Kurtuluş ıutı· 

hallesi No. 43 İbrahim 
Hnli1si Sümer. 

.ı.30.1/43i)il Qırnakkale : Evkııf Mii~ 
dürlüğü karfM sokağı 

No. 8 hane No. 46 Ba-
haettin Ece. 

llfu~uıti idıll'(aeı· müdürünün uuvaıu Kanrn ı·nptı-dilmiştiı·. 

ınemuriyetinin deliştirilmesi htı.klmı-· 

daki haksız nııııunelcsiftden ~ikl\~'t. 

2G. X. 1943 tarih ve 3 G9 ımm8'1'ah t•:ncümı>ııledi'r . 
al'~ttlıalinl' e'kfi'i'. 

-1314 /4366 Gireswı : Ak:yuma kii- H'azitı ye ııil topl'aklaı·m boı'ÇinnoJ!• Jq'nt'iinıeııdt•rlir . 
yüııdr Hasıııı Kıllı<: ve rılnıa snrı>tiyl kendileeine tı>vziine 

Ar. dair . 
.ı:ıı :ı;.J.367 l':ı·eğli : 1hrııhiın ' Rrışıı- lr.ı•cğli'dt1 _kttlii.l)te kumıw oynandr- fl}orhiH~· p \'ı•kuleliıır . 

rau. ğıııdaıı şikayet . 

~3.16j-1.,'l6 Bue!lık - nuı•a uı· : krzı.ı- Kenditıi hakkında lıakaretiauıiıı ve Kaı·Ul'H mpil'dilıııiı,rtir . 

lııılııi Mustafa Rcmziriln. tefevvllhntı Ji~ııniyede bulunan '*' 
-1ll7 f4Jl6!) :~~nwb -

mahallesiuel 
lik. 

!Caı•asakal 

Yt'ysel Çe-

lınstan şikliyet. 

l'laı·p nıiılıillerine elbiselik kuma~ \ '<'

rilhı . ine dıt-i1'. 

ı·:ııı•ii-rııı·rıdrdiı· . 

431 /437'0 'l'ı:ıı.bzou. : 'Sleııkeı: :ud i- l4ekiı~ ANıelik nınkanı iiel'eti'nin vP- Kııt•iinwndı•ılir . 

bey okulu ö~ı•ııt:trıt>l'li a- ı·ihııt>ııiııe dair. 
dık Akdoğan. 

4319/ 4 11 JU.ıeneli : )tez kıı.t:aıır- 1 kfııı ı.tuı!!t.'iykı vl'rilen e\114!t'inin m- . ' ılılıııt Vt•klilt'lilıe . 
n ıı bağlı Dağ köyünde ~asıouı temini itiin· Hükümet tarııfrn-
Rüseyi.no[Ciu Ali Osman lmı nakdi yuı·dıın yaprlmıısma vee 
,, Aı·. ~uyrinı ıık· ııllf•tiı i u 1 npu-yıı raptn!ıt 

-4 :l20/ -4:H2 , iva (;ezae\'iıııll! Ha-

ljs Özıfivcnç. 

dııil'. 

Yen i ''~zıı ı• \'iıı~t ı ııkliııiıı 

da i ı·. 
tl•ıııiniıı e Kıtı•ıı.ı·:ı ı•nptcdilmiştir. 

4321/ 437!3 Ayancık: Kurtulu oku- ·r cknii tlük lıııkkııım teıniııin(' dııiıı . Karıwıı nıp tedilmi tir. 
tu öğl' tmeni H eyjıı 

yııı ınıda evki Akyürck. 

+322/ -l:li..J. llur~ıı : Bnrnç~ıoğlu çık- ı·:ıııe ldill'f·(' de elhiııelik ve nyıtkkııbı ~:.ıwiilıumdcdir. 

nınoıı . 'o. 11 Eıııilıl' t'ıı- l"l'ilııw.,iıı ılıtir. 
ver . 

• ı :l23/.t37!i lstnnbul Kııruı;eşmt• . ' lit'us kny,Luıılıı lııılııı i. ın inin tıı h 'h J )alıili Vckilletiııt> . 
1' :tlcereei Oıtnıi ııol;ağ.r l'dihıı~ı<i nl' dııiı·. 

Alaybey C}ı,knıazı N\'. 
3/1 bmet Gençkal. 



Kayıt 
No. 

Amıhal sahibinin 
isim ve adresi 

--
Arzuhal bulasası .\1 uamcltJSi• 

4:J2-lf~376 ma - 17 . X'J . 1948 tıll'ih ve 391ifi ınıınıırıı.Jı Kın·m·ıı· t'llplNlilıniJ?ti~·. 

nı·ı.uhtıline ektiı·. 

4325/4-'li7 1 •<'~iı·i : P. T. •r. eıtki şefi; Uıtbkf'ın~e- lıir yıl memwiyet.teıı Jolııeitnıt>nilrıli ı• . 

l!'erit Engin. tnil.ltt•uıııiyeti ile altı ay mahkfmıiye
tine dair verilen karıırm refine daiı:. 

434!l/4ıl!J5 Bayroublt : ·veııur Des Tütlciy~ Cumhu\oiyeti taliiiyetine alın- Jr.ııefiınmııltııliı•. 

Françai~ Madanı Djemil · ınaRına dair · 
Gandar Iınmo Gıı!Jdour 

4.~44-/4396 Beyroutlt : lmme E~zed- Tii:tlriye Cumlııwi_veti tabiiyetine alm- F:ııı•iirtıendedir. 
dine - Avenue· deıı Fmn~ maStna dair . 
çais Madam V ruısai~ Ez-
zeddine · 

4345/ 4.1!17 Trabzon : Ce1.ııevinde M us- A ri cewevlerinc no.killeriıtin teminine Kıwıwa ı•aptl'dilmi tir·. 
tafa Varer dair 

KüçüJrrıuzıır - 1s-l'anbn 1 : 
Seyyar sebzeci tgdiş O· 

kak i\olVBtafa Sarışell 

Pangaltı - İstıı.nbııl : Öl.-
~ek sokak 2'-lı.ı. 43 lilurlıaıı 
Ardal 

Diikkfuunın · müsteeird~n Uıhliye VP. Kın•arn mpteditrni~tir. 
kPndi~ine' teıılitnlııe dair 

:: f ,_; 
2&.Xll .. l!J4:3 tal!ilı ve 423!1 ııutnıuıltlı Kııı·uı·ıı nıptt>dilmiştir. 
a ıızuha.line ·clct.rr 

4.1-H'/ .WOO ICcıikin: Cezaevinde Meh. Aııııi vae\li matbaa şefin:in hakaıı J'ııı;aı·o ı·ııpic{lilmi :tiı ·. 

met Şahin m.uıım.el.esinde~ ve gadı-e u~ı'8.dığın
dıı.n şikayet 

4.14f) / 4401 Zonguldak : Sağlık teşlri- Verdiği darslııc il}i:ııverilmffii ienbeden Kııı•ııı•" ı ·a rltedilnıiştir .. 
lô.tı hastaııesi ka:ıışısıııda i.ieretin tesviyesi ile ihtişaııı dalıilinnı> 
:No. 84 Mülıendi. Uehmet varif JP alınmasına dair 
Ali Eı:tekin 

4350/ 4402 Inebolu : Aşağı kiide kö
yünde Fatma 

4351/4403 Ankara : Askeri Ce-.ıaevin
de Spampinati Antoni 

Kocasının m:ı.hk11miyet <'ezaıımın af
fına dair 

Halclruıda tatbik edilee<>k kanunun 
ınadesinin truırihi dileğine dair 

Nnriimt•ııd dir. 

Karaı·a rnpt~-dilıniş!ir. 

4-:352/ #04 Trabzon : Yeni Cuma - Yerlinıallar pazarı .muameliit memur Jkti~ııt \\~kiilct:ine. 

Cami sokak No. 20 Kur· ınuıı.vin.i vazifesini suiistimal ettiğine 
han Turhan dair 

4353/ 4405 Frauie : Tenııo Palace B. 
P. No. 33 Beausolei (A. 
M.) Mahmut Behcet 

4..15·1/4407 Fatih - İstanbul : Müte
kaidini askeriyedon - Te· 
mizlik nmelesinden - Te
mizlik teşlıilS:tında }.!us
tah (]etinlmyu ve Ar. 

\nıwatana gelme ·ine nıüsııadc edilme- J•:ııeüııı ndcdir. 
'>ine dair 

1'dtalit ID!U\f?l aldıkJanndan dolayı be· l)ıılıiliyc \'ckfı]etitıe, 

lediJ de ücretle çol~ları mttııştıın 
1evkifat )'ııp1lmomasına dair 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adreııi Muamelesi 

4355/4408 Erbaa : Askerlik şubesi 10. Vlll. 1943 tarih ve 1004 numaralı Karara raptedilmi.ştir. 
eski muamele memuru aı·zuhaline ektir. 
Tevfik Korkmaz 

-*356/ 4409 Zonguldak : .1nlı.isarlar Çok ~uldu ve az ınaa.şlı olduğundan Eııcümendedir. 
Başmüdürlüğü veznedan yardım edilmesine dair 
Kamil Tezcan . 

4357/ 4410 Çorum: Gülabibey ma- Tekaütlii.k ikramlyesinin verilmesine Karara raptedilıııiştir. 
hallesi No. 6 A.ptulloh dair 
Öztaş 

4358/ 44n'. Eskişehir : Askeri ceza.. 
evinde Ahmet Hikmet Çe
tiner 

Verilen mahktlmiyet karanııda isabet Karara raptcdilmiştir. 
olmadığından iadei muhakemesinin t.e-
minine da.iı· 

43ı19/4U2 Söiüdlü - Adapazarı: N alıiye müdürünün halka yaptığı zu- Dahiliye V ckllletine. 
lüınden şikayet Merkez köyünde Muhtar 

Recep lbiş 

4368/ 4421 Alanya : Şekerhane . ına- Kayıruı.kaın hakkında kanuni takibat Encümendedir. 
hallesi Namık Erten. yapılmasına dair. 

4369/ 4422 Amasya : Heıkis mohal- 2510 sayılı kanun mucibince Aınas- Karara raptedilmiştir. 

4370/4423 

4371/ 4424 

4372/ 4425 

4878/ 4431 

4379/ 4432 

4380/ 4433 

43 1/ 443-! 

lesinde No. 111/35 Selim ya'ya nakledildiğinden iııkiın durumu 
AC81'. hakkındaki dileğinin nazan itibare 

Giresun : Karabulduk 
köyünde Nuri Ceylfı.n. 

Samsun : Hususi Muha-
sebo katibi. Ka<Ur Özkan. 

Akhlsar: Veteı·iner Emek-
li Yarbay Bakla Atasoy. 

lllNincan : Cezaevinde 
Davut Devran. 

Krkağ119 : Kara Ali ma
hallesi l1ulıaıTem Kula. 

Soma : Kırkağaç Avdan 
köyündo Huriyc Arabacı . 

191. P. A. ID. Tb. K. 
Binbaşı AU Rıza Çam. 

alınarak bir karar ittihazrna dair. 

Ziraat Bankası tara:fmdan gayrimen- Encümeııdedir. 

kuliine konulan hacıcin refine dair. 

Çocuğunun katillerinin cezalandrrıl- Adliye Vekruetine. 
masma dair. 

17 . Xl . 1943 tarih ve 3996 numaralı Encümeııdedir. 

arzuhaline ekti:r. 
MalıkUmiyetinin affıll!l dair. Encüınendedir. 

İş mükellefiyetinden muaf tutulması- İktisat Yekaletinc. 
na dair. 

Eşinin iş mükellefiyetinden muaf tu- lkt isııt \' ckiıle t inc. 
tulnıasına dair. 

Nasbmın tashihine dair. Knı-ara rnptedilmiştir. 

4382/ -!435 Kemaliye : "Emekli mua- Askeri 'l'cmyiz }!ahkemesi tarafm. Encümcndcdir. 
ınelc nıcmuı•u Alırnet dan verilen ilil.m ıı.hkfıımnın infa.zıııa. 
Dervi§ Ergin. dair. 

4383/ 4436 Malatya : 'rıı.yyare tamir Ortaokııl lıitirıne imtihanına kabu- ·Mııııri f VPkalolinc. 
fabrikasında No. 4.<1 A- liinüu teminine dair. 
giih YileeL 

4384/ 4.437 1stanbul : Oalntasaray Oıı senelik n ker! hizmetinin hizmeti Eııcümcndediı·. 
Yeniçarşı Gülbaba sokak filiyesine ilaYesiyle tekaütlüğünün 

No. 5 Ferit A.ygen. ona göre yapılınasına dair. 



Kayıt 

No. 

,\ cıpnyaın : Cezaevinde 
Ali Jtıza Kayalı. 

-tn-

Arzuhal hulisaBI 

Ağır para cczasuıın affına dair. 

1\fuanıclesi 

Karara raptedilmiştir. 

4386/4440 Erlirne Mimarsinan H . I . 1944 tarih ,. 4346 num:ırah R ıhhnt V kiiletin . 
mahallesi Balıkpazarı. nrznhaline ektir. 

· caddesi o. 66 M. 'T'ııkan. 

4~7/4441 Rursa : Altrparınak cacl- Hazin ye bor<'tın(lan titiirü evinin sa- Karara ı·aptC<Iilmiştir. 

rlesi No. 48 Yasaya Van- tılmnmn~ınn dair. 
tura. 

4388/4442 Bursa : Mişonoğlu Sa- Hazin eye bor uıırlıın ötürli ,·iuiı ı sa- Kıırııra raptedilmiştir. 

muel Tovi. tılmamn~ına daiı·. 

4389/4443 Bursa : Mi~onQğl u Sn- Hazineye borcundau ötiirü erinin a- Kımıra ı·aptedilıniştir. 

mııel Tovi. tılm:ımasınn dair. 

4390/4444 Terme : Yavaşbey kö- Çı> lt ik ekimi nı> miisa:ıd ' edilmesine Knraı·ıı raptcdilmiştir. 

yünde ınuhtar Şahin ve dair. 

4391 / 4-HS 

4392/4446 

;\ r. 

Malatya : Me.rkez ziraat 
ınu ıı.llimi Ali Akgürbüz. 

RismH : P . T. T. Süvıtri 
miivezzii Habil Kabak-
oğhı. 

4393/ 44.47 sküdRr : 'T'opla§ı ceza~ 
evinclo Jak Aclyon. 

4394/ 444 To'kad : Cf!malettin nıa-
halleı;i Çoksulat sokak 

o. 5q Avui Oral. 

4;{95/-H-1!1 Taşköprü : Çqrdük k(i
yü mtıhtHrr Bekir . .-\lay 
ve Ar. 

4:J!l6/!4:l0 . Gelibolu : Hoca Hamza 
Mah. Ahmodi Bican Cad. 
bakkal Kamil evinde. Kıy-
ınet Başak. 

Terfiinin temini rlil ~ğine dair. Karııra rapteailmiıştiı·. 

lskfiıı ~ıretiyl e 'Tı•rih•n evinin tapu- .K:ıı·;\ra r3pİ<'Ililnıiştir. 
sunun Yeriinırsine dair. 

rlr.kıy('i ıniiddt>ti eezniyesiııin :ıffınıı 

da i ı·. 
n~vlct nomir,l'ollan trlaı·t•sill('(' kay
holan S8ndığınrn ııı·ııştll'llıp hulclıı 

rnlm:ısınn dair. 

)fııhtımn g-n rt:'Z<' hinaeıı viıkı ihhan 
üzerine yl'nidcn znhirelerin el ko
rıulclağurıuaıı şikayet. 

Olii eşinden nına.ş tahsisine dair. 

BıwümendPdir. 

)Jiinnkıtlfı1 YrkBh• ti ı h . 

'fiı·:ıı·<'l Vcl<fıletinc. 

Karara mpte-dilmiştir. 

43()7/4451 KRnga.l :'Rşge köyiinde. Kö,v okultı il kiiy EMtitüsü için is- Maarif Vckfılc>tin<• . 

Bektaş Aslan. timlak edilen 1arlalarm takdir edilen 

439 /4452 Divrik : A hı~imen M:ah. 
~[ethmct Yiikscl. 

4399/4453 Kıı.ngal : ÇamoııP kö
yünde. Batta.l Yılmaz V\' 

.M. 

kr,vmetin azlığından şikayet. 

) !nıırif Y ·kfı.lt·tinı 

4400/445-! Alsııncak • lzmir : 1nhi- Kıızıınç ver~bi nrlrn rıııııuıf ttılnhnaııı- I·:ıw\inwrıd dir. 
sarlar yeni depoda 640 ntL dair, 
sicil sayılı. AH Türke-
kllle. 



Kayıt 

No. 

4.J01j44!i5 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

iiriiç: :llürşit istasyonun
da. Ali Mamooğulla.rı 

Mehmet Şimşek ve ..Ar. 

m-

Arsulıal hul!sası 

Sürgüııo ~öııdoı·jlmemelerinin temini
nA dair. 

)[ııamelcsi 

l•:ndimcndediı·. 

4-l02/4456 'l'rtıbzon Cezaevinde. .\ ~ı·i ~rza e\·l,dnlen bir.ina na$1inc Kıımra rap t ı~lilnıiştiı·. 

1\ichmet Sungur. dair. 

#O:l/#57 lJa.vza : Kmnlik köyün
de. Rasim Şakar. 

f"~l.l6 .ıayılı anulıali lıakkmda Yt"rj- Kııraı11 m[lt(-rlilmiııt.ir. 

lı ·n km11ı:a itiraz .OOiynr. 

4404/445 Geyikli - Ezine : Üve
r.ik köyünde Mtıhtar. K. 
EliboL thtiyar heyetinde 
ilza. M. Erten ve .Ar. 

lluzincyıı ait gayrhnenkulü istismar 1 hı h i 1 i.n· ·\· rkiılet iııt · . 

c m k ist y n köy mnhtai'L hakkında 
kanuni takibat yapılmasına dair. 

4405/445!! Krka.gıı<: : Mnst:ı.fa Dö- -! . I . l!J.14 tarih vıı 42 3 o. Ar- .Enciimen ledi r. 
şemeci. ~ulııı lino ektir. 

-:1406/-1-+60 l<;ı·ilck : 1\füstahııil ve tüc- #:..9- 5307 nııınarah Kanun mucilıin- illm·iinıundı>rliı·. 

l'lll'. Süleyman Hancı 

.Ar. 

ve ı·c nıııhsuliı.tı ıı.rdıyc vergisi müstahsil 
ait olduğu lı:ılıle tücc:rrlarm bu gibi 
vergi ilo miikell ·f tutulm ıı.<ır muvafr
lu adalı1t olamryacağl hnkkmda. 

J407j4461 Bafra : rT No. Komisyon- )\•dek Askeri ha.kimlorin tcrfii hıtk· t·:ıv·iiıııımd ·dir. 
d:ı iiza. İsmet Benli. kındaki dileklerinin nazım itihııra 

alınııın'!ı hnkkmla. 

4408/4466 Mersin: Yeni Mah. Ah- Mı>rsin Sulh Rilkiınin.in snüstimalin- Eı ı <'iinıt • ııtl~<lir. 

met .HulUsi Albayrak. elen şikayet. 

4409/4467 Knstııinonu : HaCl Dar- Kıısl.jınıonu Halk Bauknsı .Ankara A- l •:ııı•liıııuııılı•ıliı·. 

sun Mah. Samancr sokak .ian ınt'ınnrluğuna tayinine dair. 

No. 5. Halit Saka. 

4439/4500 oruç : ?ıiasaıra köyünde l ·~n<'Ütıh•ndvdiı·. 

4440/4501 

4:441/4502 

Ahmet "Dursun ve ar. 

Sinob : Oeznevinde·GSl'ip 
Eser. 

Şefııııtli - Yozgad : Ali 
Fakılı köyünden mnlıtar 
• alih ttnlii ve ar. 

0n l.ıe, yıl mıı.hkfınıiy<'l cezıı.ınnd n 
u ört yılınm t nzili dileğin dair. 

Kanun hiliifı istenilen hnbnbatın a
lınmamnsına dnir . 

ı ·: ııdi•ııeıoıl~ıl ı ı ·. 

ı.; ııı•Lim~.lld~ıli r . 

4442/4503 Sorgun - Yozgacl ~ Dedik .K""Inmı.. hii.a:fr ilitenilen hnbubatm a- f~nı·i\ıwıııh•ol i r. -
köyünde Hasan Başol ve lnımamll81na da.ir. 

4443/4504 

ar. 

)fer in : D. D. Y. İ~let
mr Mü. memurlllrınnım 
Omer Onasya. 

4379 ayılı kanunun 22 . V. 1937 ta- Kıırıırıı ı·ııııt .. ıl i lın ı~ tır 

rihindo tatbik mevkiine konulan :U73 
ııayılı kıınnn hükümlerine şümulü O· 

lnp olmadığına dRir. 

·1444/4505 !'iiv&S : D. D. . Cer ateı- Teriiinin teminine dm. ı·;ıwiiıu•n•l• • tlir . 

yesinde kazanhane şub . 
sindo No. 13191 Mebm t 

Demir bat. 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim. ve adresi 

- 278 -

Arzuhal bulasası Muamelesi 

4445/4506 Pangaltı : Eşrefefendi 

soka~ı No. 130 Suat Der
viş Baraner. 

Neşrettiği jiltabm Basm ve Yayın U- J~nrüın rndcdir. 

m um Müdürlü~ü · tarafından satıştan 
menedildiğinden şikayet. 

4446/ 4507 Dördes: Bozburun 'da Ke- Ceza mahkemesinde hukukunun mü- ı-a rııı ·a r3 ptcdi lmişti r. 

rim Gürcan. dafaasx için serbest bir vekil tutma
sının teminine dair. 

4447/4508 Mu~la : Şerifoğullarm- 6. XII. 1943 tarih ve 4133 numaralı S ılı lın t Ydtaletin ·. 
dan Necip Şerefli. arzuhaline ektir. 

4448/4509 Ciihanbeyli : Kozanlı kö- Muhakemelerinde hukuklannı mü- Kııı·ııı·a ra pted ilıniştir. 

yünde lbi~ Gül ve ar. dafaa etmek için avukat ve dava ve
kili bu1unmryan yerlerde adli işler

den anlar şahıslarm vekil tutmaları
na miisaade edilmesine . dair. 

4449/ 4510 Cihanbeyli : Naznıi Ünal Muhakemelerinde hukuklarını mü- Karara raptNlilmiştir. 
ve ar. dafaa etmek için avukat ve dô.va ve

kili bulımmryan yerlerde adli işler

den anlar şahıslarm vekil tutmaları
na müsaade edilmesine dair. 

4450/4511 Ankara : Tabakhane cad. Malıkumiyetinin affma dair. Enciim nd ilir. 
Kırşehir Ucuzluk Pazarr 
sahibi Necmeddin Yüce
ler yanında Haliİ Çelik. 

· 4451/4514 Rami - Eyüp : Yeni ma- Emlaki milliyeye ait araziden istifa- Karara raptcdilmiştir. 

halle - Abdia~a soka~r desinin teminine dair. 
No. 24/1 Cavit Bavik. 

4452/ 4515 Trabzon : Cezaevinde Ra- Asri cezaevlerinden birine naklinin Karara raptcdilııı,iştir. 
if Gürsoy. teminine dair. 

4453/4516 Trabzon : No. 3/2728 Özel af istiyor. 
Emniyet Koıniseri Ömer 
Bagatrr. 

4454/ 4517 Beşiktaş - İstanbul : Yıl- Eytam m.an'il tahsisine dair. 
dız cad. No. 38 .Arife Er-
kaya. 

Ka ı·ara raptedilmiştir. 

]'] nrünıend dir. 

4455/4518 Trabzon: Sümerbank Yer- Memnrlara yapılan zulümden şikô.- En iinıendcdir. 
limallar Pazan Vezneda- yet. 
rı Ekrem EVTen ve ar. 

4456/4519 Bahçe - Seyhan: Aşekde
re köyünde eski Adiiye 
1\iübaşiri Mustafa Srrn. 

4457/ 4520 Ereğli : Er~li Kömiir 
işletmesinde Etüd idare
sinde arşiv memunı Cev
det Karado~an. 

T(>kaüt maaşı verilmesi ve ikramiye
dlD mahrum· bırakılmaması dileğine 
dair. 

Tcaküt maaşınm k ~nmemcsi dileğine 
dair 

Enrümendedir. 

Encümendedir. 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

274 -

.Aı·.zuhal bulasası i\luanıcl •si 

.J..J:5 / 4521 Göztepe : Bağclat ad . ;filill! f<.iıııilkten su tın aldığı ev için iste- Eııcüınendcdiı·. 

No. 256/1 Ha i b<' Talfıt n ilen taksiticı-in aif ı ile paranın al ııı -
İnsel uıantasmn dair 

.ı459/4522 Çankın : t:czucvin~lc 
dettin Büyük ·.eııç 

ıı- Yer depteminden ailesi efradı nıiite- Kurura raptl·dilnıi ~tir. 

c· iı· olduğundım k~ faletle talıli~re~i ııe 

dair 

+t60/ +G23 Çankırı : CezaeYinele lUus- Yer depı·enıind(•n ail ·i cfradı nıütc- l•:lleiiınrndedi ı· . 
tafa .Avcı essi ı· olduğıındıııı kcfııletlc tahliyeı;inc 

dair 

-1:461 / 452-l: <)orum : Hacı Ref·cp ma
hallesinde Ccridoğullann
dıın Çark~ı Rıza Ceı·icl 

-J..J:6Z/·Hi25 Gördes : .'alı Yayla kö
yünde 1\itı ;ta fa Kurt 

Tekil.lifi harbiyedl'll alaeağıııııı vl' ı·il - Knraı·a mptı.•dilnıiştir. 

ıncF.inc dnir 

lluku.kuııu.ıt ınildıtfaıısı ı ~ın nıiizalıc- J>:ııriiıncıııll'dir. 

ret i ıı.dl iyeden .faydıılanıııası n ı isti~·oı· 

446:3/ 4526 )falatya : Vil ii:vet odacısı tskfnııııın teminine dair 
Recep Oğıu·cıın 

+.ı65/452' 

D~izli : Toprak ınalu.1.ıl

leri ofisinde Hıısan Awr 

~fa la tyn - Eski saman pa
"-lmııda Bt>ıııe Çııyevi sa-
hibi vıı ·ıtm;iyl e eski Çıırk

~ıbaşılardan 

Zabıta tarafmdaıı kıxınııı ~cyuhatı ıuı 

ııulnl olunnınması hakkında 

Oxrl af istiyor · 

l•:ıwüm 'ı ı lkdiı ·. 

gıu·üıneıırlediı·. 

l·:nı·iiıncndedir. 

4466/ -:1529 Yoz!!ad : .\kçakoyuııltı.kö- :\Iahsıd bor~larıııı ofise vcrdiklel'iıı- F:m·üıııcııdcdi r . 
yiiııdo Hurr Kemli den yeniden nıuh~nl isteıımoıncsinl' 

dair 

-:1467/ 4530 K eskin: CeY.ac-vindc a- ;)Jahkl\ıııiyel ceııı ·ınm affına dııir 

dık Kaya 

-!-!68/1531 Çankm : Cezaevinde Sab- )Iahkfııııi,\·ct ı:czasınm affına dair 
ri Dal 

Kahatıı~ - İlıtanbul : lle
zorlık sokağı No. JO Hil
mi J'l ııvııknoğhı. 

ltüna~ip bi ı· nıau. tnhsi ·ine dair. 

Euci.iııwııdcılir. 

l~ııeüıııendedir. 

Karanı mpll'diluıi~lir. 

149 0/o.lfı:i:i . \~ . Puı;. No. 19416 sııra\) 
nstusı .\hıııct Öıçeli.kel. 

l>evlet hizmetinde o;nlıştığı müddetiıı :\'ıırııı·u rıqıtcdilnıi~tir . 
t~kaütlüğiinrlC" ıııııoı·r itibnı· ıılrııııın-

sııın dair. 

-1+!11 /4:'iiiH Ho lu Hititler ı;okıık ~ürgliıı ceuısımıı arrnıa dnir. 
~o. 4 iknnıl'te ıııeıııuı· 

:\ri .• ('] Türkkıııı. 

ı·: ııf·iillıcnrledi r. 

4-192 ' .J.'iii7 :-;u ·ığırlık : ::'\ultançııym ı-:~iıtiu çıılışma ıııükelle1'iyl'tind 'll is- J::ııcünıenllcdir . 

lci}yü.nıle .\yşe Filiz. thmasııııu teminine dair. 

H93/.J3;),' Hasköy • 'ııfabrikası : Kendisille vt>rill'tı ihtar cezn~wdaıı şi- Ticaı-ct ''ekfılctiııo. 

Toprak l\lahınılleri kont- kfiyet. 
rol ıuoıııttru Vncit Ka
rakuruın. 
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Arzuhal hulii.sası ~luunwlcsi 

#!l4/4fi!i9 Bm· n : .\rııpyatıığı kii
yiinılr l~ınail Ertlirk. 

nümrük mulıniaın erie
rinden fifi91 K . Vahit 
Özen n. 

lskıiıılıırıııa tnlısis edilen evin Hazi- !'lılıluıt Yrk~le:ine. 
ncce i~t irılat cdilıııeııı<>siu<' ıluir. 

449:lj4:i60 Hapisaneden ~ıknrılmıısı I'C ınıılın- Eııriinıt'nı.let.liı·. 

4496/4.)6 1 .öı·d s : Kuttutan 
yüıııl!' .\ yşe Dilbıız. 

kcııır~ine lıirnıi!'VI'<'I hnkılmasnıu 

dniı·. 

kii- ı\fulıkeıned<' l<cndisini ıniidafnıı için 
vc•kiJ tutıuusı dileğinin ıınzaı•r itihn
r!' ıılınıııasına dair. 

l•:ııeünıcnd di ı ·. 

4497/4562 K arnköy -!stanbul :Ko- Ülii kartleş i nden k<'ndileı·ine maa~ Karıu·a ı·apte<lilnıiştir. 
eanli Karaınursal otelin- tnlısisiıı ''<'Yil ikrıuııiye Y<'rilıııcsiııc 

di' Ayşe ,-e Emiııe at- dnir. 
muz. 

-149 /4.)63 Kırıkhan : Gündüz mn- Otımluklnrı evlerin taksit le kendi- .\ fııliyc \'ekfılctin • 
lııılcsiude lsma il Yüksel ı~riıır Jl ıızine tnrııfındnn sııtılnıaNrıııı 
ve Aı·. dııiı·. 

4499/4:ı64 Kiiyceğiz : Piluınu knzn- J sk:iııl:ırıııııı tl'mini dileğine dniı·. . ılıhat Vckiill'tin . 
sıııon Hii. eyin eylan . 

.J.'ı00/456:) lznıir : Cumaovasr uahi- .\l'llzileı·iııin vilayet c istimliikiıı•l n Eneüıııcnd dir. 
y~sinin B bri~ köyiiıırle sıı ı·frıınzırr ı>dilmesi.n<' dair. 
Mehmet Turunç. 

4501/4566 ~ııvur: •rnpLi memuru O· 'rtıkrıır ııırnıuriy tı> iadesine dnir. gndiını·n•lNlir. 
lııkı lzzcttin Seçkiner. 

4:i02/456'i :)nın - uriye : alihiyc Tiirk vat:ınr1:ışlık hnkkııırıı n>rilıııl'- Kıırııı·a raptcJjlın.lııtir. 

Şnnlaı ı mahallesi No. 96 siııt> rlnir. 
TPrmettiıı Doğan. 

4512/-l:ii C:iiınüşhncıköy: Çay ma- .\lilli eıııliikteu takHitle sntnı ulclık- Kararıı rııptetlilnı.i .. t iı·. 

hallesinde Abdullah Şnlı- lnl'ı emiakin geri kıılaıı tnksit borç-

4513/.J.:'i'iH 

b:ız ve 1\ ı·. 

Y<'ııi~ehir - Ruı n : , uıı 

gurpıı.şa köyi.inde 11ll'n
lıiın Balııban. 

inı·ıııııı affına duir. 

MalıkNıı tıırarııı,Jan hükmolunnn 
ııııı·n N'zıı~ının iadesinin tcıniniıw 

rlııi ı· . 

Auli~·t• Yrkfıletiıw. 

4514/4.) O Rursıı : Maks nı cııdd<'ki 'f<'krnı· poli~ ntl'slı>ğiııc :ılıııııı:ı:uıın Enriiıncııdod:iı·. 

Okııllnr so ka k K o. 7 E~- temini n!' dair. 
r f flüınüştcn. 

4515/-lfi 1 Berik - Mardin : . \ bn- Sürııün r· :r.ıısının a!fın:ı dııiı·. 

sıııı nınhallesinde 7.iya 
Öne n. 

4!)16/45 2 Vezirköprü : Abdülgaııi Kııyınuknm ve diğer bnıı ıııeıııurln- Enı·iiııwııd dir. 
nııılıallesiııde Hasan Güç- 1'111 ımiiktinııılinden ıikiıy t. 
Iii ve ,Ar. 

4517/45 :l Kırıkhan : Kurtuluş ma- Hazin!' ye nit oturıııultta oltlnklorı :Hali~·e Y •kfılct.iu<' 
lınlle~i Haydnı· Kırnıı n rvlrriıı tıık ·it!<' keııdilerlıı ''erilme-

r. sin~ t.lnir. 
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4518/4584 1staubul : Cihangir Sor- 1\skerlikten ihrnı; kıırarmın rcfiııe Knrııra raptedilıniştir. 
nıngir sokağı No. 33 1b- dııir. 
rnhinı ı\ktürk. 

4519/4585 Sinob: Cezaeviııde Ömer 21 . 1 \' . 1942 tarih 1·c 4400 numa· Karara rnptcdilmiştir. 
Deniz. rıılı arzııhaUne ektir. 

4520/4586 Erbaa : Askerlik şubesi 14 . VII . 1943 tarih ve 3027 numa- Kıınıı·a ı·ap~cdilmiştir. 

eski muamele memuru rnlı ıırzııhaline cktir. 
Tevfik Korkmaz. 

4521/45 7 Erzincan : Cezaevinde 2.J. . XU . 1943 tarih ve 4222 numa- Kararn rap.tedilmiştir. 
Nail Kavaklı. ı·alr ar:mhaline cktir. 

4522/4588 imav : Cuma mahalle
sinde Hüseyin Alakas. 

Elbistan : Güneşli ma
hallesinde ~fanifaturacı 

1-! . XI! . 1943 tarih ve 4169 uuına- Karara mptcdilnıiştir. 
ı· n lı arzuhaline ek tir. 

4523/4589 D vlet Deıniryollnrr İdaresi taraiın- Encümendedir. 
dan kaybolan eşyasının buldurulması 

Tosıın Erdoğan. I'Cya lazminine dair. 

4524/4590 Çorlu : Sarılar köyünde 
Mehmet .Ali Çüçü. 

Sürgün cezasının retine dair. Bııciimendedir. 

4525/4591 .Artvin : Cezaevinde Ah- Aydın cezaevine nakline dair. Kımıra raptedilıniştiı·. 

met Yarrmdünya. 

4526/4592 Muş : Atatürk ilkokulu 
öğretoıeni 1ıııami İzgiey 
ve Ar. 

Hususi bütçeden maaş alanların Karara raptcdilmiJıtir. 
ayakkabı istihkakmdan mahı·um 

edilmemesine dair. 

4527/4593 Mersin : Nusretiye ma
hallesi Fazıl Tütüncü 
ailesi Müveddet. 

Geyrimenkul emlfıkin icarlnrmın Ka r·ara raptedilmiştir. 
tezyidine dair. 

452 /4594 Bozöyük : Kasımpaşa ma
hallesinde Hasan Hüseyin 
Elmas 

2490 sayılı Arttırma ve Eksiitme Ka
nununa tcvfikan yapılan satıştaki 

gayri kammi muamele kendisinin 
ınııtduriyetiııe sebep olduğuna dair 

1\laliye Yckiiletinc 

4529/4595 Çankırı :Cezaevinde Hay- Geri kalan ma.hlı:Umiyet eczalarının Kaı·ara raptcdilmiştir. 

ri Ertunç · affına dair 

4530/4596 Karabük : Çelikhane yağ- Vazife esnasında miilw kaldığından 

cılarından elim Karaoğuz Karabük Çelik ve Demir fabrikası ta
rafından tazrninat verilmesine dair 

4531/4597 Of : Celal Saral Kaza tıı.hrirat kAtibiııden şikayet 

4532/459 Kars : Ccliil ve Zibni kö- lskii.n durunılarının düzeltilmesine 
yü halin adına F. Erdem dair 

4534/ .tGOO Malatya : Dabakhane ma- Aşardan bakıyıl borcu olmadığı halde 
hallcsiııdo i\felımet Alruılı icra tarafından yapılan yolsw. haciz

den şikô.yet 

Encünıendedir. 

Eneümcndedir. 
-. 

S ılıbat V ckiiletine. 

Enciimendedir. 

4556/4622 Anknı·a : Etlik Veteriher Ilizineti ahi~ zammının verilmesine Encürnendedir. 
Bakteriyoloji Enstitüsü dair 
Ayniyat memuru Behcet 
Güresin 
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4557/ 4623 Zeytindaf: : Cumhuriyet Kahve ve Çay verilmesine dair 
meydanında kahveci İb-

Bncümeııdedit· . . 

rahim Çelik 

4565/4631 AnJrara : Genel Kurmay Nrunb tarihinin düzeltilmesi hakkında Kaı·ımı mptedilıni~tir. 

Başkanlığı Birinci Şube
de İhsan Atilla Eryaşıır 

4566/4635 İzmil· : Naınazgil.h Alay- Kocasııun ölümü dolayısiyle ikraıni- l!Jncüıneıldedir. 

bey Cad. No. 30 Hatice y sinin verilmesine dair 
Kır lı 

4567/4636 Susığırlık : Haınidiye Ma- lş mlikelefiyetinden istisna edilmedi- .J<~ncümendeuir. 
hallesi Alınıet Gel ğinden şikayet 

4568/ 4637 Giresun : Nizarniye Mh. 
Felımi Aktan 

4569/ 4638 Samsun : Cezaevinde Ha
san Şahin 

4570/4639 Hacıbektaş: Belediye Re
isi Halil Özcan. 

4571/4640 Bismil : Altık Mh. Nasıf 
Çelik ve ar. 

4572/4641 Çorum : Çöplük mevki
inde kahveci Hakkı Çay
ğan. 

4573/4642 Kargı : Cezaevinde Ah
met Kızılırmak. 

4574/4643 Niğde : .Akta§ köyünde 

4575/4644 

4576/4645 

4577/4646 

4578/4647 

ikamete memur Alırnet 

Şimşek. 

Kemah : Tan köyü muh
tarı Mustafa Alkan. 
Ankara : 1882 yaka sa
yılı polis memuru Hüsnü 
Es kin. 

İzmir : Kıztlçullu istas
yonu arkasında No. 5. Ze
ki Özler. 

Zonguldak : E. K. 1. Kok 
fabrikası kimyahanesin
de başlaborant Mehmet 
U nan. 

Adliyc Vekaletinee dava vekiiliği Karara raptcdilmiştir. 
yapmaktan menedildiğinden hakkında 
Yerilen kararın refine dair 
Hakkında verilen 25 sene ağır hapis Karara rııptcdilmiştir. 
cezasıımı ait ilfunın tetkih-ile eezasmm 
Lnhfi:fhıe dair 
Hacıbektaş nahiyesinin kazaya tah- Dahiliye Vekaletine. 
viiini istiyorlar. 

Kendilerine akaryakıt verilmemesi bııcümendcdir. 
dolayısiyle kaza kaymakanUndan gi-
k!lyet. 

Çorum hastanesi hastabakıcısmdan Encümendcdir. 
Şiki'Lyet. · 

Belediye ve ofisçe yaptlan yolsuzluk- Dahiliye Vck8letinc. 
larm tahkiki içm müfettiş gönderil-
mesine dair. 

Hakkında verilen sürgün ce.zasııun .l.!:neiinıendedir. 
refi hakkında. 

Köy salması vergisini vermekten aciz Encüınendedir. 

oldukları hakkında 

Belediye zabıta memurluğundaki Dahiliye Vekiiletine. 
hizmetinin teksütlük müddetine ila-
veııine dair. 

Hubunbat piyangosu ihdasına dair. Karara raptedilıııi!ftir. 

Hizmeti müteahhir,e zammının teka- Karara ra.ptedilıniştil'. 
ii' maaşma ilavesine dair. 
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4579/4648 Bünyan : Maliye tahail 'l'nhvili ııı emııriyettt'n dolayı şikayet. l•~ıırüın nd dir. 
memuru !zzet Zeki öz. 

.j.;) 0/ 4649 
men. 

tzmi r : ekcrciler 872 nci 
sokak No. 58 Hüsnü 
Soysal. 

lşgııl eylediği anızının MJlli Emiılk 
1\lfüdürlüğünce elinden alınmak iste
nildiğinden şikayet. 

ı•: ı ırünıcııdcıl ir . 

45 1/ 4650 lzınir : Karşıyaka Do- Lise bitiı•me imtihanıııa tekrar alın- Encünıcnd('(lir. 
nanmacı mahallesi Ay- mıısına dair. 
doğdu sokak No. 38. Fik-
•nt Özgör. 

4582/4651 Fenike : Çavdar köyün- Malırtıkat ihtiyaçlarrom teminine l~nriinırııdı·diı·. 

de I~uhtar Şevki Özka- dair. 
yu. 

4589/+660 As. Pos. ,\'o. 1 872 yı>d<'k llt'tediyc zııbıtn tcşkila(ındıı ücretle gnciiııwııdPdiı ·. 

7 nci sınıf hesav mcmn- ı::eı;:eıı hizmet müddetinin IPkaütlü-
ı·ıı Kadri Öter. · ğünde sayılmasına dair. 

4590/4661 Aksnrar- İstanbul: Cer· Deleeliye zahıta tcşkiliitında ücretle J.:nriiıııı•nd('(]ir·. 
ı·ıılıpaşıı Kargı sokağı ı::cc:Pn lıiznıet nıüfldetiniıı telrnütlü-
No.' 27 H. Avni Berkcr. ğiindc sayılmıısına dnir. 

4:i!ll / 4662 Emniyet ~u he 6 poli& me- Belediy<' zııb ıln teşkilfituıda iicı:ctle Eııeiinwndt'dir. 

ıııuru No. 2031 Adnan 1.! ~ rı hiznn't müddetinin tPknütlü-
Cımıın. ğiiııde sayılmnsına dair. 

4592/J!l63 Snnıatyn . İ;tnnhııl : Ko- Belediye- zabıtA l<'şkiliitın<la iieretll' l·iıwiiııwııd (>(l iı· . 
camıı tafapa a Hacıhnnı - ge~cn hizmet nıiirldi>tiniıı t<:'kniitlü . 
zn mahallesi Ali Fakılı ğü!Hll' sayılmasınn dnir. 
f'Anıi ·okağı No. 10 Ha-
şim Güler. 

4G9:]j4664 Istanbul : Poli · nıenıuııu 
1R6R .,;erir Ttnı<:. 

4594/ 4665 sküdnr . lstnubul : nl -
tııntepe Yeşilbaş hnyrı·ı 

o. 24 DPrYiş Akkaya. 

4595/4666 1 tanbul : l<Jmniyct . 6 

-15!1614667 

4:J9i /466 

4598/4670 

polis memurlarmdan 
".\lebmet Ba hııettin Oiir
büzer. 

l staobul : Bınniyet Mü. 
Ş. 3 de 1 29 sayılr polis 
memuru Ne"ıat Akda~. 

l·tnnbul : Enıniyct :M:ii. 
l.ınşlıekimtiğiııde po li · 
memuru Nevzat Dağcı. 
.,arkışla : İohisarlar me
muru M. Harndi Aeaı·. 

Bt•lediye zabıta le ki1ütıııda ücı·<'llı.> ı·; ıı~iimcn ıiPtl iı·. 

J!P ·('n hizmet ıııüd1l~tiııin tl'kaütlii
ğiiııde sayılınasına dııiı· . 

B<'l elliye zabrtu teşkilatında ücretle Enl'iinı ndcdiı·. 

g('(;en hiınıetiniıı tı>kııiitliPünl' sa. 
yılnıusıua daiı·. 

Brl diy,• zahrtn t şkilütında ücretle Eneiimendcdir. 
A'~'(}Cıt hizmctiııin tckaütlüğüııe sa-
yılmasıııo ılnil'. 

Uı,lediye 7.nbıtn teşkiliiiında ücretle 
~e<;en hizmetinin tPknütlüğülll' sn
yılnın . nın daiı•. 

Beleliiye zabrta t kiliituıdn ücr!'tle 
ge~<'n lıiznıl'tiniıı lekaütlüğüne sn. 
yıhııasma dair . 
Tel'fihiuin ıcıninine dair. 

Enciimeodedir. 

l~ ıı <'iimendedir. 

I~ııeüuı ndedir. 
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45!1!l/ 4fi'il ,\ııkaı·a : Saııııyi cad<h•- 9 .' Xl . ı!l.,ı3 tarih YP :3941 nmrıııralı Kıı;aru rnptcdilıııiştiı·. 

si Doğnn oteli ro. ll nrııılıııliıı~ pktir. 
Hüseyin Pcrc;ıiııel. 

.J.G00/ +672 Niğ~e - Cezaevinde Şük- Ko<~ıısırırıı haluyı• kaları <.'ezasınuı af- gıu;üıneııu dir.· 
riyP Çetinkaya. !'ııııı dair. 

1601/4673 Konya : !hsauiye mahal- Nasıp tasruhi hakkmdaki dileğinin f•:ıH'iirıı ııdeclir. 
lesi Kuleli askeri lisesi fi- mızan itibaı·:ı ıılmmıısma dair. 
zik öğretmeni 2. sırui as-
keri öğrotmeiLDavut .Ay-
dmaslan. 

4602/4674 Ankara : Atıfbey ınahal- l3elediyeye ait l<abristnn arsnsnıı fu- Kıır·aru raptcdilıııi~tiı·. 

lesi No. 231 Hüseyin A- r.nleıı işgal eden şahıs lıaklmıda ka-
raı. ıııı takilıat yapılınagına dair. 

4603/4675 Pıı.ngultı : Ölçek sokak 2+ . U . L944 tal'ilı ve 4329 numaralr Kaı•ııı'lt raptedilıniştir. 
o. 43 l3urhau Ardal. arıuhııline ktir. 

4605/ 4677 Sivas : İkıtınete meımtt· Süı·gün cezasının kald11'1lmasıııa da- lümı.rıı rapt.edilmi5tir. 
Serınet Tiirkkan. ir. 

4606/ 4678 M. M. V. muhasebe me- 'l'er.i'ii hııkkıudaki dileğinin nazarı Eııeüıucndediı·. 

ınurlarnıdan Nihat Süar. itibara almınasrna dair. 

4607/4679 İzmir : Karataş 305 n<ıi Tasfiye kımıı·ıııın rcfine dair. 
sokak 64 evde Muzaffer 
Osman Öztürk. 

Kııı·ıu·ıı r·uptodilıni~tir. 

+60B/ 4680 Ankara : Kui'tuluş ma- Miilulen tekaütliiğünün ieı·asına dair. l\:ıırara rapt rlilmiştir. 
hallesi Damar sokak No. 
1/3 Tomar Kasım Kii-
çiikoğlu. · 

4609/4681 Ankara : Aııafartalaı· Toprak Malı ·ulleri Ofisine yaptıkları Dalıili~·t' V<•kiil·~tine. 
caddesi Knıııcı han No. hububat arnbarı inşaatından nıı'ite-

22/23 S. Nazmi Öz. vellit zararlarının tazmini cih.etinc 
gidilıneııine dair. 

4610/4682 Erbaa : Gazipaşa mabal- Kasnbalarınm ba§ka bir mahalde in- Bııdimt•ndı.'diı•. 
lesi m üm e. sili Ali Ersöz şası ışının ııorınal zamana bırakıl-
ve ar. nıasr hakkında. 

4611/4683 Gerze • Sinob : Hüseyin Dükkılnınm bel~diye tarırfmdaıı yık- Kıııı:ıı-ı.ı rııptedilıııiştir. 

Gö~ez. tmbnııya başlanıldığmdan şikayet. 

4612/4684 Kuyulhisar : Tuğladağı Hideınatı 1' ııtaniye tertibinden mnaş l~rıt·ÜınC'nrlı>rlir. 
mahallesinde Mevlftde tah.~isi rlileğhıe dair. 
Baykuş. 

4613/46 5 Beyoğlu : Belediye 'Em- Belediye znbıtasında ticı•etlo geçen J~ıı (iıııenJeıliı·. 
niyet Amirliği teftiş gru- hizmetlerinin tckaütlük hizmetlerin-
punda 1918 No. polis me- ıle sayılması hakk:mda. 
mııru Nail Karagiin. 
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4614/4686 Beyoğlu : Belediye Em- Belediye zabıtasmda ücretle geçen Encümcndcdir. 
niyet A.mirliği merkez na- hizmetlerinin tekaütlük hizmetlerin-
hiyesi belediye komiser- de sayılması lıakkmda. 
liğinde 1923 No. polis me-
muru Mustafa Tunçel 

4615/4687 Eminönü - Istanbul : Be- Belediye zabıtasmda ücretle geçen Encümcndedir. 
lcdiyc Emniyet A.mirli- hizmetlerinin tekaütlük hizmetlerin-
liğinde komiser muavini de sayılması hakkında. 

Ekrem Serim. 
4616/4688 Sarıyer - Istanbul : Em- Belediye zabıtasmda ücretle geçen Eı~t•iiıııendedir. 

niyet Anıirliği polis me- hizmetlerinin tekaütlük hizmetlerin-
nıuru No. 1855 Sinan Er- de sayılması hakkında. 
tencan. 

~617/-!689 1stım!ml : Emniyet Mü. Zalııtai belediyede gc~en hizmetleri- Bncümendcdir. 
Ş. 2. Ks. Polis memuru nin tl'kniitlüklcrindo sayılmasına dair. 
No. 1947 Rrfat Çağlıyan. 

-!61 8/46!!0 Bayuzıt - Eminönü :Em
niyet 8.ınirliğinde polis 
Me. 1944 No İbrahim 
Akal. 

Encüıııcndcdir. 

46HJ/4691 Buyazıt _- İstanbul : Em- Eı\t'Ünı('ııdedir . 
niyet arnirliğinde polis 
Me. No. 1899 Eln·em 
öcal. 

4620/4692 Kırknğıu: :Kara AJi ma- Drvlcto verilen ayni vergiden yapı- Knrnrn rnptı•clilnıiştir. 

hall sinde Siileyman mu- la n haks.~ıı~ mnamelrnin düzeltilmesi-
no dair . 

.J.621/ 46!lll Rmkhan : 1\fcrk>1Z ilk- 1'cı·fiinin teminine dair. 
okııl Öğrctmenr !slınk 
Refet Acaralp. 

)!ııarif Yckiiletinc. 

+622/4694 hnıir : 1\fesudiye caddesi :\!aliye Vcklileti tarafından matlubu- Kııram rapte<lilmiştir. 
To. 77. Şıı.diye. ııun verilmesine dair . 

.J-623/ 4695 , ulpnuır - Vakfıkrbir : Bor~;lıınma kanununa tevfikan tesa- Enciiıncndedir. 

Ala Gavur köyünde Tev- hüb ritikleri arazinin Hazineye ait 
fik: Gülay. kısmının kendilerine tahsisine dair . 

.J62.J./4696 Ri vas : E Iri kale mahal- D ·ri'<'\' iizt•rindeıı maa, tahsisine dair. Karııru rııptedilmiştir. 

ll'si l\fa hkeme ~arşısı ro. 
10. Emekli yarbay Ka-
ının Necm ttin 1\fersin. 

4631/-!703 llıwrım : Camiikebir ma.- Mnnş ve ikrnmiye ile tnltifine dair. Karara raptcdilıniştir. 
hall sinde No. 136 Ah-
met Gören. 

4G33/4705 !stanbul : Kalenderhane Çootıklarından bir kaçının meccani J~ncümendcdir. 
mahalesi Hallaççı 1\fansur yatılı okula a.lınm.asın1;11 temjnine dair 
sokııtr No. 6 Abbas Tezcr 



Kayıt 

No. 
Arzahal sahibinin 

isim ve adresi 

281 -

Arzubal bulAsası Mnaıııele i 

+6:l4/ -l70fi .\ nkara : Anafartalar IIarbimnlll'Tlldo eih<'t.i askeri tarafm- En~ümcnded i r. 

IA:l."/ +710 

caddesi Kınacı hn n No. ılan işğal edilen değirmenlerinin be-
:lO 1ı'!alik Malıgil ılrl i i~nı'lnm vrı:ilmc.~i hakkında 

Ankara : KaraoğlaJı Gü
vercin sokaği No. 87 Feh
mi Yrldıı-an 

\nkara :.\vrupa oteliu
de misafir nıiiteahhit Ah
met Durak 

Dcdrt mrmurlıırıudan bazı lannın ~ui

istiınalleriyl e Razineyi mutazarrır ct
ı ikicı-ini ihbar etmektedir 

F'l'vkalıldc zamanda ofi.~ aınban in
şaatı için snı·fettijl;i fnzl ıı paı·anın laz
minine dair 

Kaı·ura nıı)tcdilnü~tir. 

Eıwünırıırl~li ı·. 

.ıtı:l!l /4712 Göl<' : TTnklıı Özy1ırrl v<• Oı·ınıınlardaki hırsııl ı klııl'ln (iniinı• ı.ı;c - l': i ı ·>ı:ıt Y<•kiıiPtine. 

Ar. <:ilrne. inı · ılııir 

4640/ 471:! Galata : llııJilpa~a sokak 
!"\ermct han knt. I :\o. 4 
Hakkı Dihnn 

4641 / 47 I+ Oiimü.,mıe : Feriılıın ve 
A.r. 

genebi muınlck('ti.L'U 1-(Ctiı·<·<·l•i\'i makiıı<' 
i~in ayrıca yüzde otuz beş pirinı tulı

~il e<li lmcml'.si. hakkında 

Yakacak zıımmı vl'rilıncsin~ dair 

1·: rıı·iiıııt•mlcdir. 

ı·:ıwiinıeıııl<•di r. 

-tG42/+7lfi !stanbul: Büyük Çekme- · ;\ I illfıli.vrt nıaıı~ı tahmsi rl ileğinc chıir 1\ıınıl'll rııph·rlilnıiş,tir. 

ce F.bvabüfet mahallP~in-

(le RüRtem Yılına.r. , . , 1 

4fl-l:l /471fi Karta! - !stanbul : !ata-'· • Hi~ıııeti ınlitı-ııhhire zummının l't'l'il - l·:rll'iiııı~ndNlir . 
. von C'acl No. 48 Emekli ııırı>inc rlair 
Albty TJütii Korkmıı1. 

1114+ 47I7 .Tandarına U. Komutanlı- Sabit Ye clı~ı· ı:elirlilere yapılan yar- Jı;ılıili.'· ı· \'ı>kiıl<'tiıw . 

fj:ı eliyle janrl:ırnıa pı·i ılııııclıuı kl'tıclisiniıHl~ i•tifıu]Psine <luiı· 

Ali Hak istemez 

lfılfi /471~ fiilecik: C~.z:te,'indt> D11- .\ f iı:th·or 

nırl Baysal 

-11\46/ 471!\ Rıım i -Eyüp : Yeni ma- .\ra7.i vt'rilııı •iııı• d»ir. 
hııllı • l{.!'şııdi.vc caddesi 
'\n ql Ah,Ji Rii.)iikıın.•·. 

-lt>+ i 1-172U ;\!ıınixa : Crzıı.evinde Ra- Üzel af istiyor. 
ı ıınzan ()ı-iirii. 

Kıınıra rııptt><liJmi;:;tir. 

Hi4fl q721 Bııfrn : 1-lncınnbi nııılıııl- Oepreın fpliıkı-tinc nıiirn:r. kaldı!{ın- ~:nc·iinırııdt•dir. 

lcsinıle .\ zizhey ·oknğı ,l;ııı y:ırdtm yapılınıısma dııir . 
. \fı-rzukl\ Kopuzoğlu. 

Hl49/ +722 llnn.ıınber : C"-ezaevin- ,\f istiyor. 
dr . Tn7.rnı <"ıııclı>r . 

l·;ııı·iinıı·ııı!Nli r. 

.tli:i0/+72:ı .\nkara : Temyiz liab- Bııı·,•ııı drrı·ı:ı•si hakk.ıııdııki d.ilı-i(iniıı r·:'" iiıoıerıdı>flir. 
1\cıııl•si .ı ııcü ecza dair - ıııızuı·ı itilwrr ıılınnııuıınıı ılııiı-. 

si lıaijkiitibi Halis ~rsitı. 

l(i!il / -17:!-1 'l'cmyiz .Mıılıhrııcsi 1 ııcii Baı·cm ı.ltırl'u<iı;i ltııkiandaki dilı>~in i u l ·:ııı· iiııı .. ııu<.Jıı ·, 

hukuk dain•Hi bıı('kiıtibi ııur.al'T itibare alnunnsınn dair, 
Osman Eruluç. 



ıa2-

ltayıt Amıhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

4652/ 4725 Teınyiz Mahkemesi 1 n~i Dareıu derecesi hakinndaki dileğinin 8nciinıcmlcdir. 

riyaset dııiresi başlultip uazarı itibare alınınasma dair. 
ınua vi ni İsıuail Tima~ . 

4.653/472\i Teıııyiz Mahkemesi icra Harcın derecesi l.ıak.kındaki dil ğiııiıı EUI'WIH' IHkılir. 

ve ifliıs clııiresi lıaşkıitip ıınzııı·ı itilııırc nlııımasına dair. 
ıınıııviııi Süheyil Ezgii. 

4654/ !727 Tcmyiı-. .Mahkemesi Baş- llaı·rııı clC'ı·cccxi lııtkkınrlaki dileğin i n l·: ıll·iiııı (· ııriNiir . 

nıüddciumuınilik başka- na1.ıırı itibare alınınasma dair. 
tibi muavini Bedri Ak-
bıyık. 

465H,I473 l Temyiz l\Iııhkcmesi 3 n- 1942 yı lından itih<ıı·cu 40 liı·:ı m<li Eıwiiınpn{!Nlir. 

cii ceza dairesi ha§kiitip maaş iizrrirıdrıı nınaşıırın vrrilmcsin<' 
mıınvini Abdurralımıın clnir. 
Hilmi na~aı· . 

4659/ 47a2 Tcıııyiz MahkPmesi 4 n- 194~ ,Yılıııd:ın itibn.rcıı +O Ura asli f·:n!'iinırndl'dir. 

cü ceza dairı-si başkatip rıHtn'i ii zpı· iııden ınnıı~ınııı verilmesine 

4660/4733 

ıntıa\'ini Faik DüınC'ı·. daiı·. 

Tcnıyiz l\Inlıkemcsi 2 nci 
~Pzn 11ni resi. başküt.ip 

ınıınviııi Müştak Can. 

194:2 yılıııd an itihnr<'n .ıo lira asli 
ıııaa~ ii zp ı·iııdcn nıaıı~ınııı ,· cı·ilıncsiııı· 

ıla i ı·. 

1·: m· ii ıııendcdi r. 

4661 /4734 Tı-rnyiı )fnhkcıncsi tica- 1942 ~·ılından itibaı-on 40 lira ns1i l ~nriinıcııdrrliı·. 

r('t rlairrsi ba~kiitip mu- ınan~ üz('riıırl<'n nınn~ınııı vı•rilınesiııc 

ri\• ini Mustafa Erk<'n. rla i ı· . 

4672/4'74'5 Alemdar- İstanbul: Can- Bolediyede geçtın hizmet müddetlcri- ı·:ııı·iiın ı·ııı kılir. 
kurtaran caddesi No. 94 nin Devlet hizmetine il:i.vesine dnir. 
Niyazi Coral. 

4673/4746 Bııyazıt. İstanbul : Mol- Belediyede geçen hizmet müddetleri - l ·:ı ıı-iiııı t" ııd .. ,Jiı·. 
la Büsrev mahallesi Kay- nin Dcvl<'t hizmetine ilavesine dair . 
serili .Ahmetp~ıı. sokak 
No. 15/1 Muammer Öz-
can. 

467414747 Anadoluhisar :Yeni ma- Belediyede geçen hizmet müdd'etleri- l ·:ııc·üıııc·ııdı·•lir . 

halle Sucu sokak No. 9 nin Devlı-t hizmetine il:i.vesine doir. 
Etem A teşer. 

4675/ 4748 Fatih • İstanbul : Bele- Belediyede geçen hizmet milddetleri- l·:ıwiinh ·nıh•ıliı·. 
diye Emniyet Am.irliğin- nin Devlet hizmetine ilavesine dair. 
de kom.i.ser Nihat Büyük-
okdeınir. 

4676/4149 'Osküdar : Selimjy,e Ca- Belediyoda geçen hizmet m:üddetleri- ı·;ııeüııwıııl<>dir. 
miişerif sokok ~o. 50 nin Devlet hizmetine il:i.vesine da.ir. 
Adil Ergüç. 

4677/ 4750 Fatih· lstaııbul : Nişan- Belediyede geçen -hizmet müddetleri. Eıı:eüııH•ndL'tiir. 
eı Bakkalzade No. 32 Ser- nin Devlet hizmetine i!A.v·esine dair, 
vet Çavutoflu. 



Kayıt 

No. 
iorzahal sahibinin 

iaim ve adresi 

-~-

Arzuhal hulisasr Muamelesi 

4670/4151 Kadıkily: Rünkar !manıı neledlycde geçen hizmet müddetleri- F.ncümenıledit. 
Nazifbey sokak No. 42 nin Devlet hizmetine ilavesine dair. 
Ali Tüzün. 

4679/4752 Kasrmpa.,a - İstanbul : Belediyede geçen hizmet müddetleri-
Kurı~·elebi mahallesi Ca- nin Devlet hizmetine Hivesine dair. Bnrüınrnuedir. 

mi sokak No. 2 Ahmet 
Şükrü Işrkkaya. 

4680/4753 İstanbul : Emniyet Mü. Belediyede geçen hizmet müddetleri- EıH·iimrndrdir. 
Şu. 6 ; 1916 yaka S. po- nin Devlet hizmetine ililvesine dair. 
lis memuru Ynsttf Elçin. 

4681/4754 Haliçfeneri - !stanbul : Belediyede geçen hizmet müddetleri- Encüıııcndedir. 
Yıldrnm caddesi No. 134 nin Devlet hizmetine ilavesine dair. 
!bra1ı.im Tözer. 

4682/4755 A.masya : Manüaturacr ll . I . 1944 tarih ve 4329 numaralı F.nriiıııcm1cdir . 

Recep K3seleli. arzuhaline ktir. 

4683/4756 İzmir : Maarif Mü. He- Maaşının 25 lira üzerinden verilme- Eıwiiınmıdı•diı · . 
sap memuru Hakkı Öze- sine dair. 
rıın. 

4G84/4757 Teoıyiz Ticaret Dairesi Terfi maıışınm verilmesine dair. Enrünıcndedir. 

Memuru KiZlm Mutlu
kul. 

4685/4758 İstanbul : Devlet Deniz- Ücretle çalıştığı vazifeden dolayı te- BnrünırndNlir. 
yollan İşletme U. Mü. kaiit maa~ının kesilmemesi hakkında. 
Fryı Emniyet Cankurta-
ran Rnmeli Mıntaka Şe-
fi Kemal Göz-ın. 

4686/4759 Üsküdar : Cezaevinde Özel af istiyor. ?ll. ?ıl. Yrkfılct ine. 
Ahmet Muhtar Girgin. 

4687/4760 Biga : Tahrirat kiltibi Terfiinin temin edilmesine dair. }:neümcnı1cdir. 

Fuat Ülkü. 

4688/4761 İstanbul : Çemberlitaş - Oğlunwı kesilen yetim maaşmın da- Euciiın rııledir . 
Rarabnba sokak No. 1 im1 mfilfıl i yrt i n (• bin:ı cn verilmcsiue 
Nazime Kantürk. dair. 

4689/4762 Amasya : Avni Ayabay Nahiyr ıniiclüründen şiki'ıyet. l•:nt·ünı nurdir. 
nezdinde mukim Fntma 
Kaya. 

46!l0 14i63 Kayseri: Cezaevinde Hü- Asri cez:ıevine nakline dair. Eneünıcnd!'dir . 
seyin_ Demir. 

4691/4764 Samsun : Çalışma l"urdu Kamyoıılann beyanname UBU.lüne tA- Bnclinıı>nrlrdir. 

Sedat Raptan ve ar. bi tutnlnınmaları hakkında. 

4G92/ 4i65 Kııı·tal - Jstanbul : Oı1.a- 29 . XII l!J.l3 till·ilı vr ~26G No. Rncüm ııdcdiı·. 
okul matematik öğretme- Arıulınlino ektir. 
ni. 1bsıın lrurüıncekci . 



İta.vıt 
No. 

-!69-!j -!767 

.A.rzııha.1 ııalıı'binin 
isim ve adresi 

Gihangir ·Beyoğlu : Obıı 
sokağı r o. 17 Sulh haki
mi. Mehmet .Ali Balcrsoy. 

Ankara : V an vililyetinin 
Edremit köyünden. Harp
okulu 1 nci tabur 6 ncı 
bölükte 1011 No. Mah
mut Okay. 

-!695/ 4768 Galata - !stanbul : Hür
riyet han No. 9. .Leon 
Şönman. 

-!696/ 4769 Brzuruııı : Cezaevinde . 
.Kerem Yıldız. 

-!697/ 4770 Samsun :Gümrük mua-

46!l!)j-!i72 

-!i00/ 47U 

.Ji01/-Hi5 

yene memuru. Niyazi Beş

gürbüz. 

Büııynıı : Palns köyünde 
rski nıuhtar. İsmail Yıl-
dırn:ıı ve Ar. 

8iirnı cnı• : Z ida köyiind<' 
Dursun Aydın. 

Uiı·esun : 1\apu nıalıalle
~inde . .Salih Ayhan. 

istanbul : Haliç feueı·i 

'fevkii Cafer mahallesi 
Topcubaşı sokağı No. 2. 
Yuıro.i Ziya Sönmez. 

Arzuhal hulAsaıu .\lııanıelP.<i 

Mnhtrlit malıkemcll'rılcki hizmet müd- J lıı ı-i ı• i.'"~ ' , . ,.ı,;, l< ·ti ııt•. 

dctiniu tekııütlüğiiuc sayılmasına ve 
ıııaaşııun 12fı lira üzerinden verilme-
~ine dair. 

Bir sen•' ağır h ıı pis 

dair. 
cczasnuıı affma 

1 ~taııhul borsasına kayıt ve kabulü K n ı·am nıptedilnı i~ti r . 
hakkı n la vcıit.:ıı karaı-m infazr hak-
kında. 

Knı·ukösc cezaevine nakline dair. J •:ıwüıncndedir . 

Bill'l,iııt' i~abet eden piyango bedelini 
alınıık içi.u Ziraat Bankasında gördii 
g-ü ıııiişküliittıın şikayet 

Uiiıı~· aıı kazası İdare heyeti tarafın
ılan ittihaz olunan para cezasının re
finc dair. 

~ahtt· mnzbata ibrazı ile Hazincy" 
ait gıı~-ı-iııwnkıı lü alnn iki şahıs hak
kında . 

:\faliyt• \"~kfıkti' tarafuıdan ınatlubu 

ı ı ıın ,·,•ı-ilınesine dair. 

D. D. Y. Mü. 1 ıı ra.fından ikramiyesi
ııiu ,· .. ı·i lm<'"qine dair. 

J •:~~t·iin~t•ntlt •ıliı ·. 

( ı~ lll' ii ll lt ' IJ < l1 ' ı 1 i 1' 

Ene ii ıı" ·ııd ı • ılir. 

J ·: ıw iinırntl t•ıliı ·. 

-!~O::l/-!776 lskendcı·uıı : !nönü cad- ı .ı . 1 1!1-!-1 tıır i lı ve .ıa 5ı No. :ırzulıa- J ·:ııı-i iııtl' tıdı·d ir. 
desinde dondurmacı. Yu- liıu: ektir. 

-l ~o:ı;.ı Tj~ 

4i0-!j 47iH 

-!i05/ -!ii!l 

sni Yuncu. 
Urdu : Şarkiye malıallu

sinde Küllük sokağııı llıı 

Ruşen KöksaL 

~ışanlaşı - !stanbul 
.\Ieşrutiyet mahallesi Ke
h~k sokağı No. 49. Nııznri-
ye Kılıç. 

Kı zıltopı-ak : Kayışdağı 

caddesi o. 72. Hayrettin 
Bilcan. 

-l70tij 47 O Ktzıltoprak : Kayrşdağı 

caddesi: Hakkı Bey soka
ğı No. 8. Ra.si.m Kip. 

:;· ı·lıi t <>iOuııdıın ınnaş tal~isinc dair. 

. ... 
.\daıın !'olis :\fiidürlüğü tarııfmdan 

isı i ı-rlnl ııhının-ak Adli ye Emanet dai
rı •s iııı~ wı·ilon mücevherlerinin iade
si ne ılair. 

Bcl\•tl i.'·r ztıhıtasıııda geçen hizm.:t 
ıııüdrlctiniıı ı ,,kaütlüğünde nazan iti
ham ıılnıııııı mıı dair. 

1 : ııı-iiııı enclııdir . 

BııcünJt ·ııJ ı ·di ı · . 

l~ııcüuıendedir. 



İ{ayı.t 
No. 

·li0i/ 4iR I 

4708/-l'il':] 

4709/ 4783 

4710/ 478-l 

Arzu1ı.al sahibinin 
isim ve adresi 

Istanbul : Emniyet Ş. ll 
1952 ntılllaralı polis ıac

ınııru Hcf.ik Oral. 

lstanlıııl : Emniyet :;:;. 6 
2040 ııuıııarıılı polis me
muru Sadık Sümer . 

.ıstanbul : Emniyet Ş. 6 
ı 938 mınıaralı polis me
muru Hıdvan Sözen. 

'J'ophane - İstanbul : Ka
rabaş mahallesi Karaba§ 
c•addesi Kerim sokağı 

No. 9 Mustafa Aslan
kaya. 

4i11/4Utı.) .\nauıur Aslan. 

·Hl2/ -li)H6 

-1713/-ıOSi 

r\naırıur : Feyzi Kaygılı 
ve Ar. 

Sivas : Çayyurt malıalle
sı •ra v~aıı lıayrrı sokıı k 
i'\o. 4 Tiasaıı Akpınar. 

-li 14/ IU!:>tl .\falatya CeztıeYiudc 

Dursun O ülgeç. 

Arzuhal bulasası .Muamelesi 

Be lediye zabıt asıııda geç<' ı ı hizmet Eılf'iiııH'nd"rli ı·. 

nıü<ldctiııiıı tckaütlüğüudc sayılma-

sına dair. 

Belediye zn bı tasında geçen lıizıuet Encümcncletli ı·. 
müddetinin tckııütlüğünde sayılına-

sına dair. 

Belccüye zabıtasında geçen hizmet .ı-;ncümPndcdiı· . 

müddetinin tekaütlüğünde sayılına-

~ına dair. 

~Taaşııım tez>;diııe dair. Karara raplcdilmi~tir. 

(:ii inar r vir iııniı·inin vazifei memu- J~ıwii.menıledir. 

riyetini suistimalinden şikayet. 

C:iilnar re1·iı· fimirinin vazifei mcmu- ı.;ııcüıMmlcdiı·. 

ri yelin i sııisti ınaliııdf'n şikfıyet. 

Tekaüt maaşının aylıeay vcrilm<>sine Eneünll'ndeıiiı · . 

dair. 

.\sri eczne\· lcrind<'ıı 

tlair. 
biı·inc nakline J.: n~ümcndcdir. 

471:-i.N'i!:llJ flakıı·köy - lsLııııhul : 6. Xl. 194<! tıırilı ve 4 142 nunıarıılı Knrara rnptPdilmiştir. 
Zeytinlik 'l'ürkçü sokağı ıırznhnline ektir. 
Xo. 5 ."1ziz Akrncın. 

4ilü ·17!10 Pevzipaşa Fevzipaşa lndı>i ınemuri,reti dileğine dair. ı·;n<'ümendediı·. 

-1717/47\JJ 

4718 -179l! 

4719/ !793 

4i20/ 4794 

deposunda arnele Ra lıa 
Denize!. 

Bııllk<>sir : Eski Kuyum
cular mahallesi Atalar 
sokak No. Hakkı Özel. 

Trakya : Umumi müfet
tişlik hususi kalem me
ınuı·u J"unt Soyhan. 

Beyoğlu - İstanbul : Sür
yaııii Kadim Kilisesi ru
hani reisi Cclırail Öğüt
çü. 

13üyiiku~rc - 1stnnbul : 
Komiser muavini Kerim 
Yüksel. 

~!.'ahsili nin orta mektep dereecsinde J•}neliıncııd •dir. 
nddine dair. 

'l'eı·fiinin teminine dair. Eneiimondcdir. 

J.o:vkaf Idaresi tarafından vazryed VakrllıU' l. ?ı[rl. 
edilen kmseniıı iadesine dair. 

Zabıtııi belediyeıle geı;en hizmelleri
niu tekoütlüğündc nazarr itibare 
olınnıasma dair. 

Encüınenucdir. 



o Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 
·-

.Arzuhal buliaaaı Muamelesi 

4i21/479fi Kadıköy : Emniyet fıın1r- Zahıtııi belediyede gc~cıı hizmetleri- Encümcndedir·. 
li~iude J96J sayılı po- niıı ıcknlitl!i~üııdc nazal'l itibare 
lis ıncınur·n MuJısin Pe- ıı lınınasınn dair. 
rindıığ . 

4722/ 4796 Sarıyer : }~mniyet limir- Zahıtai belediyede !!eçen hizmetleri- Rncliml'ndcdir. 
liğinde 907 sayılr polis nin tekaütlii~ndc naz:ırr itib'ııre 
ınemtttu Hawdar Ulu- ıılınmıı~ma dair. 
kaya. 

-1723/ 4797 Gemlik : Küçük Kuınla Yııkacıı.k !;ömür vcl'ilınPsirır dair 
köyünde ihtiyar heyeti 
nzllSmdan M. Çakıl ve 
Ar. 

-!724/ 47!) Gelkit. : Haydariye köyün- Y:ıkneuk kömür veı'ilmesine dıı.i'r 

de muhtar K. Bor ve Ar. 

1 •:-tırüııı endedir. 

1<1neüınendcdi r. 

472!1/ 47!!9 iHel'sin : Meşnı:tiyc ma- fi. IX. 1943 tarih ve 3908 numaralı l•:rı eiimendcdir. 

hallesinde No. 21 Oıımıın lll't.nhnle ektir 
İllınmi Keskinkılıç 

4726/ 4ll00 lstnnbul : Topkapı saray Iki ıtünliik y<'vmi;vcsinin iadesine dair P.ıwiinıcııdedir. 
müzesi idare memuı:Jaı:ın

dan Necmettin Çetinöz 

4727/ 4 Ol 1\nkara : Posta Cad. No. Ycd1•k.~uba,vlık hakkının iadesint> dııiı· Bn<"Ümcndedir. 
19 Engin Sıığlaınlar 

4728/ 2 02 Kızılcalıamam : Hiikim 
muavini Kemalettin Erk 

4729/ -l 03 Çorum : Büyiik Gülelik 
köyü muhtan 

4i30/ 4 04 orum : Misler ov~mğı 
köyü muhtarı 

4379 sayılı kanunun nıuvakkat mnd- Eıwümendooir. 

rlesinin 2 n ci fıkııa11uun tefsir.ine dair 

Kcçileı\iııiıı oıımımlarda otlo.'tilmıu;ınıı gn<'Üınendedir. 

i1.in verilmesine dair 

Koçilerinin omı11.nlarda otla ı l mn.~ma Encünıendedir. 

izin vcı·ilmesine dair 

4731/ 4805 Çorum : Deniz Kiranlik Keçilerinin ormanlarda otlatılnınsına Encümendedir. 
paı·çıa.sı muhtarı Şükr:ü izin verilmesi hakkında 
Tutar 

4732/ 4 06 Bursa : Şekerhoca ma- Devlet hizmetine göre teknüt nınaşı l·!nc·ümcndedir. 
bullesinde No. 2 H . Sami tahsisine dair 
Aydın 

4733/ 4 07 Fatih- İstanbul : Etfaiye Malıkıiıııiyrt eczasının affına dair 
Cad. No. 2 Osman Bal-
kanlar 

4734/ 4 08 !staııbttl : Gedikpaşa .A
zııkların 1 nci Ap. Kat. 
No. 18 Kadri Tercan 

D rccc ini n 3 ınisle çıkarıhnnsı ve 
ıııükilfnt v<'rilmesine dair 

. \dl iy<' Eucüıııenindl•. 

lo:nC'Ütııl' rıdcd i. r . 

4735/4809 Galata: crıuet han ~o . Müekkiü Aziz İşbilen'in ıiıahkftuıiyet f:ıırUıııcıııll'dir. 
18 Aziz .l.şbilen vekili cczasınm n'ffınıı dair 
Avukat Ömer Faik Can 
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4736/4 JO Yozgad : Kuyupınar so- İskan edilmelerinin temini vo maaş Eocümendt'dir. 
kak No. 10 Ayşe Ölmez- tahsisine dair 
toprak 

4737/ 4Hil ·Met'Sin : Deııiı.1:Jaı-pokulu 312 numarn1ı kımunıın ıhühcndislero I·Jncüm ndedir. 
öğretmenlerinden M. 1\l i müteallik madtlesinin kerrdisine tat-
Canciğer hiki hakkında 

4738/4812 flebze: ÇcrkeşH köy öji;- l~lbiselilt kuma.ş vılı-ilmcsl hakkırnla )J:ıllye Vckal tine. 
ı-etmeni Remzi Göneer 

4739/ 4RI3 Bııymnna: Kayabaşı ma- Aciliye ııieınıırlnrı hnkkındrt şiltayet. F.nciiınendcdir. 
hallesinde Galip Çağlar. 

474ll,'4H14 Çnııkırı : Oenek köyün- akatlık dt•recesi tlzermdeıı nınıışı:- ı·:~ıciinıendeıHT. 

de Hiilcyıı ıan Mercan. nm tadilcn verilmesi hııkkıııaıı . 

-tHl / .JRlll Çubuk : Yukar\~nvındır Oı·ııı:ın idaresi tnrnfındnn lapnln nrn- l~ndinıcndedir. 
kiiyü ıııuhtıırı Hüseyiıı zisine dkı ıııürlıılınlcnio rl'fine dair . 
. \kın eı. 

47-12/ 41116 Yo1.ıı;arl : Top~u köyü t~l~ııile ıı fııznli ikinci l:ıir ofis mııt- gııeiinı<'ndedir. 
Hnşinı V'ılınnz ve r . lnhatındnn mnnf t.ntulınıılıırı hak

kında. 

4743/ 4817 l?.mir : 1'. '1' . '1'. Muhase- Od!'rınıiy<'n il<am(•t .V<'Ynıi:v(•Jpri lııık - Kaı·aı-a ı·apt rlilıniştir. 
hccisi Niynzi Turhan. lmırln. 

-ti41 /-I ~IH lstanhııl : !)ube 6 da ko- lr.ahrtni hel<'diy<'d•• ~eçen ÜCl·etli hiz- };Jl(•Ünı!'nrJı.dir. 
nıis!'r muavini Murat nıl'tinin tekniitliik ıniirlrletinc sayı!-

ıııfl~ı lıııkkrıırln . 

-IH:)j-1 . 19 l s tıınhııl : Enıniyet !). 6 Zalırt:ıi hel diy<'rlc l!f'<:cn ücretli lıiz- Jo:ııC'iinl('ndedir. 

da 2020 sayı lı polis me- ııı<'tinin t ı-k:ıiitliik müddrtinl' sayıl-
111Hrll 'R ııir tnal. 11111~1 hakkında. 

-li4fı/ I A20 !zmir : Karntnş 306 so- fnıtihan hakkının tanuıına. mn clııir. EMihımıdt•diı·. 
kal< 1o. 36 Hüseyin Ca-
lıit Çetiner. 

·li-J.i / 4821 Anknı·a : Akbtı.'! ma.hal- Tnhtı tasıırrufıındu bulunan arsa ı- ı bhııt Vekili tinc. 
lesi Ak ide sokağı 'o. nııı kendi inf' ' ' rilınesine darr. 
H/10 Faik Kunday. 

474 /4822 Korkudeli Kiremitti 29 . ~'ll ·. 1942 taı-ih ve 5fl67 nunııı- Eıwiim!'ndedir. 

mahallesinde Dava veki
li Ahdülli\tif Yarar. 

4749/ -1 23 Hozat : Der,.;ş Cema.l 
kö_vii öğretmenj aci 
gnnınır. 

rıılı :ırzulıalior ı•ktir. 

Harcımhının hirıı.nrvvel vPriJuıe . ine i\fnnrif 
flnir. 

4750/ 4 24 f::ıkll'köy : Osmııniyo ma- To ımı k Vl'riiıııf• ·in ı> rlnir. 
hallesinde •o. O Kazım 
Korkmnz. 

l'kiıll'tinr. 

H51 / 4 25 tsküdar : Kıızguncuk Zıılı ıtııi b lo•Jiycut: geo,: ıı hizıııı·tiııin ı-:ııı•iiıııı•ııılt•diı· . 
'rı;::ancızııde sokağı No. tckaütlüğünd~ Rn;vtlmasma dair. 

6 TAhir Tankurt 
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Arzuhal h u! asıısı \lnanwlP~i 

-k7:i2/4R26 npyoğlıı : 1942 yaya nu- Zabıtai hrlecliyede geçen hiznwtiııiıı F:ıwiimrmkoir. 

ıııaralr polis memuru tckııiitlüğiinrll'. sayılnıa~ınn dair. 
Faik Rrnar. 

475::!/4827 .\ksarny - !stanbtu : Kül - l. :.h ıtai hrledi.vcdc gf'ı; cn hizınrtiniıı l ·: ı ıı•iiıııı • nılrdir. 
lııııı sokak No. 31 Adil h•kaiitliij!üııd .. ~nyılmıısııın ilair. 
"Erm an. 

~754/4R2R neyoğlu : Belediye em- Zabı tıı i belediycdr f! • ··; .::ıı lıiıııwtiniıı t ·:ııı·ii ıııı · ııdNlıı ·. 

niyı·t arni rl iğinde 2004 tı·kn iitlii ğiindr sayılı ıı nsııııı rlııiı·. 

yaka numaralı polis me-
muru R:ımdi Beren. 

4755/4829 1staııbn1 : Belediye em- Zabrtai belediyede geçPn hi7.nıdiniıı t·:ııı·iimendı'f!ir. 

niyet ftnı irli i,!inde 1891 ll•kniitlüğündı• sn.vılıııasınıı clııir . 

yıık:ı nuoıaralı polis nıe-

ıııu ru nekir Okkacı. 

4 756/ 1830 tJskiidar: F,mniy t umir- ;',ahıtai helf'diyı>t](' g'l'ÇI'll Jıizıııct in i ll 1·: ııı·iiını•ntle<J ir. 
l i ğin ele 19 3·ı yaka mını»- tPk:ıiitlü i!iindP sayılınasına r'lnir. 
ralı polis ıni'nıuru Emin 
Bııukal. 

4757/ 4 31 Drvld Denizyolları n lli zıııl'ti iinıirc zaııınıın<lnn i'tifaılı· ~i - .\liiııal. aliı t \'o • kiılı• tiıır . 

Limanları tşletnıc ~. ııin teminine dnir. 
) .Jü. Tıırife ve hasılat rla-
i l'ı·~inrlc fıı~tafa 'Kiit.ım 

Oiilrl. 

-17fifl/ -lil3::! Toknrl: Mahmutpaşa ıııa- Haksız ninrak hnstahalucılık \ azit'r- J ·: ıwıinwııolı·dir . 

hıılle i , ro. 42 Zehm Ye- siııd•• n • · ıknrıldığınrlıın ~ ildiyf'l . 

şi i el. 

47fi9/lR3:J ı\,Jilcevıı z: Relediye üye- ~nhiy lrriııin ll'kı·ar kıı 7. ıı lınliııı · if- llıılıil i.'ı' \ -<'l<:'ıl ı· tin· ·· 

siııclrıı llterit Yüz~r ve rağınn ılair. 

Ar. 

4761/4836 :\nkara : Genellrnrmıı.y- llıı.kkıııılaki l>i\ n ııı :.'ılııhHtit· h a t l •. ı r:ı - ı : ııt'ii ı no · ııılı'<liı · 

t!a istihkı~ın miifrttiş i rı ııın iptul iyl P ıı a~ ıp t'ıshilıindeıı ıııü 

Tıığı.:eu,.ral Sait I3ıılı- trvt'lli man~ f:ırklnrınrn verilmesi 
of,lo. hakkrııda . 

!7621·1 ~7 Erbaa :Mahalle münıcs- Yl•rıidı•ıı iıı~a rtıirilrı·Pk şı•h i r yer i- Eıoı·iinwııılı • •liı ·. 

sili Ali ErRan ve Ar. nin nıiitelııı:sısllir tarafından yen.i 
ılcn tetkik rttirilnırs i hakkında. 

476!3j4R!lR ~ll•rsin : H('kir Ovacık. Orman kı~tiyııtındıın ,-r krrestelerin l •:ııriinıı"ııdı•dir . 

nııkliyr. inde Orm:ırı İdnrcNinı•(• ıniiş-

4764/4 39 Küre• 
o~ lu. 

kiiliıt. ı;ıkarı l dığ'ıııılıı n ~ ikfıyct. 

Kii~if ll1:an ı,:ııl- ·rapu - Kadnstro nıcktebi mczıınlnrı - l·:ılf'iinırnılrılir. 

nın ~(· ılik li olı•rııl< ıııdııcln i~tihdnmı-

ııın 1(• ıniııinc dnir. 
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476'ı/+840 Susığırlık : 
ııınhnllesint.le 

Duyu k. 

Burhaniye Arazi vcı·ilıne~inc dair. 

lVhıstafa 

Muamelesi 

Bneiinıcndcdir. 

47HG/ -IR4 1 Clebiz - , !'l'ik : Yullnn- lln ziııcy olıııı horcuııun ııffedi lıne i- Bııciinıendcdir. 

ı;:atııııı köyünlle Hilmi ne dair. 

47Gi/ 48.J2 

'l'a ı·nııcıoğu ll arr. 

i\vıırıos : Caıııiikebiı· nııı

h:ılksiııde Hıısan iıı g i. 

42~>0 sa .vılı .:ıırııp Kanununun 560 
kilo iınali Jıakkıııdııki muafiyetin 
1 !'fsi r~n halline dair. 

l~ııciiıncndcdir. 

47HX,f4H-t3 Kıı stnnıo ını : Cezaevi nde l:lakkın<lııki ınnhkfımiyet kurnrının Adiiye Vckiılctin 
~~ki Aı.tln,·ay nnhiyc i y1•ıı idcn t(•tkikı Jıokkındn. 

ıııüdiir·ü Mııh i ı· Şimşek. 

4769/ 1 44 J~timcsğut - Ankara: ll- •roprak verilmesine dair. F.ıı üıncndcdir. 

4770/ 4845 

4771 / 4846 

gazi Macun köyünde Ali 
Eı•ol 

Avanos : Kaymakam Ze
ki [şık. 

IIeybcliııda : Heybeliada 
sanatoryoınıuıdıı Yusuf 
Özhiı;cn. 

23 o xır o ]943 tarih ve 698 sayıl ı kn
rarn itiraz ediyor. 

C:cı·i kalıın cezııs ının affına dair. 

1-:n('iinıcndcdir. 

Eııciinwııd~\lir. 

477:ı/4 -18 Aııkarıı : Hııriciye Vckiı- 'l'alı si l rlurumunun lise derecesinde F.ııciim('ıı tlcd i r. 

4774/ 484!! 

477fi/4 ::i l 

4777/ 4 .)3 

477 '/4 55 

Jetinde m~mur Zelıra nddedilnıcsinc dair. 
nalkan. 

Istanbul : Y ni· postaha
ne arkasında .1hirefendi 
ratldesi, lhsaniye handa 
Ahm et Ü!'vcl('t Edis. 

Jli ~ : Brhumi köyünde 
lifehmet Kara. 

Ankara : Dl'nlzeiler cııd
dc~i 'o. 35 Abdiirr~z

znk Acıırbay. 

Kanyırn ·: Kurtyeı·i Di
\ '&nr 1\fııhtnrı lbralıim 
,\ vşaıı. 

Vaır.lık vazilesi uhdesinde kalmnk 
iizere avukatlık ı'Uhsntnamesi veril -
nıcsini istiyo~. 

Emvııli nı trukcden taksitic n ı·azi 

veril nı~sine dair. 

Aı·zuhal En ünıeııinee lınkkıncl:ı ıuüt

tehn7. 31 sayılı karann Dahiliyt> Vc
kiiletine tebliğine dak 

Köylerine ait ornıaııın Devlrt oı·ıııan
lnrı ıneyanmıı nlııınııısına dair. 

l•;nl'iinıt·n ' l<'di ı ·. 

Dııhili.'''' Yekfılctiıt\'. 

ı:n ·iiııll · ıııll.'ılir . 

4779/ 4 39 Boyabat : Kesler ltö)iin- Ofise ait malısul bor<;laı·ını verdik- 'l'io.:aı·t'l Y~l\iıl c1iııc. 

47 '0/-1 60 

4781/4861 

d<' ::lfulıtar Alımet ve or. lcı·indcn yeniden tarhiyat yapılnııı.-

Mulııtya: Cezaevinde Ytı
suf Koman. 

Kırkağaç : Kar:ıali ınıı

hıılle inde l\felımet Cıkat. 

ınasınıı dair. 

Cezaevinde çulıştrrılmasının temini
ne dair. 

337 sayılı koordinasyon kararı hari
cinde munmeleye tiıbi tutulmasma 
clair, 

grıi'Üııı ndcdir. 

lktısııt Vckiil\'liıı . 
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4782/4862 .Karabük : Demir - Çelik Haksız olarak vazHesindcn ~ıkarıldı- En<-iiınenrlt·clir. 

fabriknRı çırak pansiyon- ğından şikayet. 

ları idare ilmiri N evzat 
! nan. 

4783/4 63 l\Iara§ :Belediye sinema- 'rcJ(aüt maaşma pahalılık zanıınrnın ı·:ııciinıcııdediı·. 

sı civarında No. 18 Ali ilı1vesiııc dair. 
Rıza Paksoy. 

4784/ 4 64 Keskin : Cezaevinde Sa- 15 . II . J944 tarih Ye 4530 numara- ,\ell i~·· Yl'kiılctiıw . 

dık Kaya. lı arzuhaline ek tir. 

47 5/ 4 65 Nevşehir : Cezaevinde Veı·ileıı mahkılmiyet korarında isabet J •:ıı~iillll'lldl·di ı ·. 

Ahmet Oğuz. olnıadığmdan evrakmm yeniden tct
llil;ına dair. 

47 6/ 4 66 Beşikdüzü : Denizli kö- Miilitl ve muhtacı ınunvcnct olduğun- l·:ıll'iiııı l'IHiı·di ı· . 

yünde Mustafa Kaı·ade- rlıın nınnş tnlı isinc daiı·. 

niz. 

47 7/ 4 67 AyvaiLk : fRmctpnşa ma- Tckaiit nınaşı tahsisine dair. 
halleşi 9 ncu soknk 1 No. 
evde Mustafa Yılmazd e-

m ir. 

47 / 4 6 Balya : lkamete memur Siiı·ıdiıı cezasın ın affına dııir . 
Hatice Dnmay. 

l~ıı!'iiı tı!'ıııl · ·· liı ·. 

J·:ııt'iiııwn ıkı lir . 

47 9/ 4 69 Tokad : IIoca Ahmet ma- Divaııı Mulıascbat tarııüııdaıı h:ık- EıH·iiıııt·ıııh·diı·. 

hallesinde Vahap Kııy- kıııda ittihaz ı>dilrn ilıinı lıüknıiiniiıı 

n:ıkdemir. nfine dair. 

4790/ 4 70 Toptaşı - Üsküdat• : Nü- Mnlılıtinıiyet kurarınııı refine dair. ı ·:ıı<'iiııwııdt .. !ir. 

4791/4 7L 

4792/4872 

4793/ 4 73 

4i94/4 74 

4795/ 4 75 

mune Cezaevinde Aram 
Pan os. 

Trabzon : Kisaı·na kö
yünde .Ahmet .Abanoz ve 
ar. 

Kız1ltoprak : Feneryolu
Yağvernğıı. sokak 'o. 44 
Ha an Febmi Agun. 

Diiyiikada : Emniyet A
mirliğinde 1901 yako. sn
yılı polis memuru Fevzi 
Güçlü. -

Fatih - İstanbul : Belc
diye Emniyet Amirliğin
de J929 numaralı polis 
ıu('ımım Naıııık Hulfısi 

Diçcıııı. 

B yoğlu : Kalyoncu Kul
luğu, Genişyokuş sokak 

o. 4 cm~l Itin Yııııık<'r. 

Top(:n garnizoını için istiınlfık ('dil
ınck istenilen arazinin istinıliıkindı'n 

sarfınnznr edilmesine dair. 

Znbıtai belediyede ~e~en hizmet müd
detlerinin tekaütlülderinde sayılma
sına dair. 

Zabıta i belediyede ge~en hizmet müd
detlerinin tckaütlülderinde ayılma

sına dııiı· . 

Zııbıtai bel diy de gc<.:en hizmet müd
detlerinin teknütlükle riude' sayılma
sına dair. 

Znbıtai bolediyede ge~cn hizmet müd
detlerinin tekaiitliiklerinde sayılma
sına dair. 

l ·:ııdiıııı•n r l.- ı fiı· . 

Enrünwndt'(li r . 

Eıı e iiııırııde(l ir. 

Eııeünıt'lldt'dir. 

F:n(•iinıen(kdir. 
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4796/ 4876 İstanbul : Emniyet 6. Ş. 
de 1 84 1o. pol is ınenıuru 
Fazı! Kü<;üınen 

4797/ !R77 l stanbul : Emniyet Mü. 
Ş. 6 da 1955 y:ıka No. 
polis memuru :Müınin 

Güneysu 

47!lR/ 4878 Büyükada: Çnrkıfelek so
kak No. 9 2208 No. palis 
mcın~ru Bayraın Ataç 

4799/ 4 7!J tstanbul : Emniyet Mü. 
Ş. 6 da polis memuru 
1926 yaka o. "'eınal 

Do ra 

-~1-

.Arzuhal hulasasi Muameiesi 

Bn~üıııeııdcdi ı ·. 

ılnir 

Zabıtai belediyede ücretle g ~en hiz- Bn~üm ndediı•. 

mctJerinin tckaütlüğünde sayılmasına 
dair 

Zabıtai belediyede ücı·cllc ge~en lıiz- Enrüınrndrdiı·. 

m ct JeTinin tekaütlüğündc sayılınasına 
dair 

Zabıtai' hclediyede ücretle geçen hiıı· Rnciiınendrdir. 

metlerinin tckaütlüğünde sayılmasına 
dair 

4800/ +R O Ankıı.m : Ön Cchcci Smmır i\[ıılıkCuııi.vot ccza~ının aff ı haltinnda J.;ıırilıneııdcdiı·. 
sokak Mert .Ap. No. 19 
l smail aHkkı llfumeuoğıu 

480 1/ 48RL Ankara: D. D. Y. U.Jılü. •rcknii llüği.ilıiin kaldırılınıısı ve lG 3 Rnı·üııırndedir. 

2 nci iş l etmeele do. ya ve 
.cvı·nk ami ı·i l lısnn Al tıığ 

4-80:.!/ 4 82 Aclapazm·ı : Gedikoğlu 

nıııhallesincl Çcşnıe ıney

daııında· l z;r;e t ~ iikrü Bnez 

4R03j 4,'83 Aııka ı·a : Belediye reis 
muııvini M'. Rrıuf Dcnıiı·
taş 

4R04j 4RS4 Gt'yvc : Doğıtnlctıc köyii 
muhlurı Faik Tekin 

sayı lı kanım ıı lıkiımının tıılbkı lıak· 

kın da 

T<ırhcclilcn muamele vergisi hakkın
daki dileğininnazarı itibare ııİınaruk 
verdiği pııraıım iadesine dair 

Tarhedilen muamele ' 'ergisi lııı kkııı
daki dilcğinin· nazım itibm·c nlmaruk 
verdiği paranın iadcsiııe dair 
lnlıisa:rlar idıırcni t arafından tütiin· 
lerinin ınünıısip bi ı· fiyatla satın alın• 

nınsına dair 

Maliye \ 'ckii l tiıı . 

l\1 ııli_,.l' \' (!ktıJcli ıuı. 

Hıı~üııı nd'ed ir. 

4 Ofi/ 48 :i Btıı'S<'\ : Postımc knrşı~tll- Kazıınç \'Crgbıi borcuııdıt.u dolayı ha - h:ıırütrıeııtkdiı• , 
da No. 26 yıızıcı t:ıZct Tc- zedilcn yııv. ı mukinesinin iadesine dair 

. kin 

4 06/ 4 86 Biinyıııı : Bayranılı tna• Tekrar mcınuriyctc ıtlmhın.suııı. dair Eneü~endt'diı•, 
hnll ·inde Kııd,ıi Kıın 

4 07/ 48 7 Erztn·um: lıfütnnhhit Noci Mül'kkili a~i Tllı·un'ıı ıı it ihtisap tCll· 1<nraı·a l'ltpfcllilnı lştiı•. 
Tonuıt vekili Avukat i b· nıi lıııkkmclnki Devl t Şlırıtsı knraruııll 
1'1\hiln Ş •llbıtrk yeniden l etkikıtuı dair 

4 '08/ 4 1-l lı!aniM : Kıırukily (!11ı'Şı ı ivımı1d:ıki dükkô.nlnrdıın ımlın sntı• Kartırtl ı·ıqlt clihniştiı•, 
t'ar.aı• ad. No. 3 Tnbir şıııın hıcııine dnir 

İmir 
480!>/ 4 !1 Çnt.nlc;a : Kr~1nııdik ktl· 

y{tnd Iıl tdıı • l'h s't 
Iskint -ıılrctlyl~ \'erit n emlak luıkktn• 8ıhhıı!. Y~·kirl ~tl~~-:-
dılki dill'ğinitt ııııztırı itibar tılı n ıınık 
Hı\7.ln cc . ·atı1mııhıosınıı dııir 

4 10/ 4 00 Nikstiı- : Mehmet Oiirtcş ZdY.Pk'Clell yıkılan evll.'rinin yn}lılmn,. Bı l('iiıııı·ıııl •di ı•. 
ve .Ar, aı için nakdi ynrdun ynpılınıtsııııı dni ı• 



ltayıt 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal bulasası ~ f unnıelesi 

-+RI1 / 48!l1 . ökl': F'c,·zipıı-\'11 ııınhnl- ;\[illimüradcledeki hizınr tin c ıııiiknfa- Knr·ııra rııptrdilnıiştiı·. 

lesinde Hü~!'.vin lıın ınıılıinm ınua\"eıwl olrluğııııılan 

nınaş tahsisine dııiı· 

-IHll!/ 48!!2 Foı:n : Crphııııe mııhnl- Hıırıı nıfılfılii oldnğuııdaıı maaş tah · J-:ııriiııwııdl'dir. 

Jrsiııd~ l ~ll'nı Haııcr. si~inl' daiı·. 

481!'1/ 48!:1;3 i\nknı·n Snnııınpazarı Mühad il istilıkuklııı·ıııııı ,·eı·ilnı <'si Eııı•linı<• ııılcdiı·. 

Kırluz mahallesi No. hnlıkıııdııki dilrklrriniıı nazııı·ı itiiJa-
14/ 18 Enıin Kutlu " ri' alıııııın~ınn dııiı·. 

Ar. 
-+814/ -1 9J Y!'ziı·köpı·ü : Ahınl'l Çc

IPnk ve Ar. 
Hıızinedı·ıı taksifll' satın aldıkları 
c,·leri ycı· dt'pt"nıiııdP zıırnr ı.:öı·diik

lnindeıı tııksit lıoı·~lıın hakiondaki 
ılil!'k .leriııin ıı:ızıırı itilıaı·e ıılıııınnsı-
na dair . 

EıH·Ünıt' tıth' ılir . 

.ı 15/ 4 !l5 Çaııkıı·ı: Knrntıış ınahal- Milll ı•mlilk t ııksit boı·l'ıınu vermedi- Eııı· iinırııd,•diı·. 

lcsindl' Yozgııtlı sokağı ğiııdcıı dolayı tadıısının Hazine ta-
No. 10 Yeli Akyüz. ı·afmdıııı sııtılıııanı:ı~ııııı dniı· . 

4 tr. / 48!16 ll ııc ı hcktaş : Hııcıhcktaş G . [H . 19-+4 tarih ve -1639 nıımaralr Dııhili.H \'ı• k(ılı·tiııc• . 

b!'lerliye ı·cisi H alil Üz- ııı·zııhaliııc rktiı·. 

~ R I7j4R!l7 

can. 

'ıısığırlık 

t üecnrlnrmdan 
t·eııı Gürel. 

Kundunı 

Muhnı·-

Yazift>i m('nıuriyetini sııiisliııınl r·ıl!'n 

knynıaknmdnn şikiıyet. 

Dıılıili.' · ı · \'ı : ki'ılrfiıır . 

4}!18j 4!l!) Eskişehir : Meı·kez Kur- A~lık ve sefalı>Llı•n kurfnrılnınlnrı Eııı•iiın .. ııdı·diı · . 

tu luş ilkokuhı öğrelmc:>n- i ı: in yaJ'('lını isı i~·Ol' . 

4Wl/ 4 99 

lt>t'inıleıı ~alilı C't>ınul 

Esiı·ger. 

htanbul : Belediye he· 
sııp işleri nılidiirlüğü r1·-

B!'IPdiyei ıııılııtadn ücı•cfle gr~en lıiz 
ııırt l erinin tl'k:ıiitliild!'rincll' sny-ıl · 

ı·ak nıahzeni memuru Şe- ınasıııa dair. 
rıı(etitt ntl'ı' . 

Eııı·iiıııı · ııılı • ıliı ·. 

4 20/ 4000 Rir.e : Cami hatipleri nıı- Hıır!!'ınl'i lıııyı·ııt aylık ii ·r<> tl!'riııiıı Enı·iiııı !'nckdiı ·. 

4 21 / 4001 

mııın 'elfıl 'alıuneu l'e ıııııntaznınıııı vcrilrnl'siııiu teminine 
Ar. daiı·. 

Knrııınıııı 

vini Muslaia 
oter mıııt- · Kıııaıı~ Vergisi 1\aııuınııırla )ı<' l'!'lıll 
.liner. cleği:;:ikliğiıı 194:3 senesi vrrg isin!' de 

§ıiıııil olıııal< li?.l'rc ynııtırtlııııı!\.1 hak· 
ktndıı . 

E ıwiiııwıırl(·d i ı• , 

4~2:.!/-+!102 nurılııı• ! l'fususi lr!nr(' 
l':ıı·idnt ıııiidürü 'J'tırg-ut 
yıttlıı. 

Ş\ıııır tPnzili k ııı'Mılıııı kııhuıı:ı uykt- l(u ı·ııı ·ıı ı ·npıı ·dilnıiş tiı· , 

ı·ı olrlıı4undnn refl lınkkıucln . 

4~2:.1/-lf!Oa Llrfn : Jnııdnı'mlı Ustcğ- 1 . 1 . ı!1-t4 fnı•lh ve -130~ hıın1nı•ıı lı l<ur;tı·ıı rnı1 !cd i lıni ştlı· . 
ınrni ınütrknidi Muhit- nr.nıhnl i ne ekt.ir, 
Un 'tosun, 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

( ihnııhcyU : Yl'niceoha 
köyünd e Mehmet Kl'ski 
ve Ar. 

-lil2;i/.ı905 Çaııkıı·r C'l'zaevind 
Nafi Sc,•gi. 

4R2fij-Hl06 lstıınbul : Dcvl!'L Dcııiz
rollnl'l tahihi cm<'kli yıır

hn.v F'uat Uzeı·. 

4 27/ 4907 llleruze - Araç : Akkirpi 
köyünde Sadık Saltar ve 
ar. 

-2M-

Arzuhal huliaası Muanıeles; 

lhtiynt olaı·ak askere alındığından F:nciimcııdcdir. 
nıiiternkinı maaşlarının Devlet De-
ıııiı·yollnrı 1rlnresince verilmesine 
ıla ir. 

De1·l.et Dcıniryollnrııı ·n nıÜt('rakim 

m:ın~ln ı· ının \'<' rilmesi hakkında . 

.\ l :ılıi~·c nlrlığı 170 lira ücretin ıneh

ti<'i iieı·c t olııı·ak knhuliine dair. 

lplik tovziatında yapılan hak ızhğın 
önüne geçilm sine dair. 

1-:ıwiinwııdcdi r. 

Eııciiml'nd el ir. 

1-:ııcliııı<'ııd<'diı·. 

4828/ 4!JO!l Kadıköy : Merkez Yelde- Zabıtai belediyede geçen ücretli hii:- Eneliınrndcdir. 
ğirmeni karakolunda 2033 metin in tckaütliiğünde sayılmasına 

No. polis memuru Dotsun dair. 
Mutlu. 

4829/4910 Beşiktaş : Vişnezade ma- Zabıtııi belediyede geçen ücretli hiz- EnciiıııL•ndedi ı·. 

hallesi Dibck~i Kilmil mctinin tckniillüğiinde sayılınasına • 
çıkmazı No. 6 Mehmet dııiı·. 

Ceyhun. 

4 30/ 4!!11 Beylerbey-i • Üsküdar : Zahrtai belediyede geçen Ücretli hiz- Kııciiıncnıledlı·. 
Emniyet merkezinde 1970 metinirt tckaütlüğilnde sayılma ına 

sayılı polis memuru Ö- dair. 
mer J~dip Bayraktar 

4 31 / +912 Yalova : Emniyet koıni- Zabıtai belediyede geçen ücr tli h.iz. Bııeiitıı~nıl~diı·. 
serliğinde 1946 yaka No. metinin tekaütlüğündc sayılınasına 

polis memuru Naki Tam- dair. 
er 

4832j -l!J13 Kadıköy : Ycşilily soka- Zabrtni h Icdiyedc geçen ücretli hlz. r]nl'iiıııcndcdir. 
ğı o. 38 Basri Konuk. ınetinin tckoütlüğündc say1lmasınu. 

dair. 

4833/ 4014 İst.nnbul ı 'ricarct evı -
Tütün gümrük Kemerll 
sokak No. 24 Fahı-i Umur 

4834/ 4015 Oercde : Belediye 1\zo.
sında.ıı. J[, Akcao VO ar. 

483G/4916 Taşköpra : Ülkü sokağı 
No ll llüscyin Icyon. 

nrlık vcrgisihe dtıir. 

Kıııaları merkcziııdc bir rev1ı- ii.mh·li
ği teşkiline dnir. 
Unarii Vekiilctinden şikAyet. 

Jı:ncüın<'ncl diı·, 

1-:nrütnrndcdiı•, 

4836/ 4017 Vl!zirköprü .: Abdülgaui 20 . Il , 1044 tllrih ve 4M:l nıımllrnlı Oolıil~nı Yrk~let1ıw . 
innhall sinde Hasan Gliç- ıırzl1hnlhıe ktir. 
ıa ve lir. 

37/4918 Kelkit : Çııtnut· köyÜ llıtiyıu' hey tl inLilıabrudıı ynpıiatı Jlııhili,,·ı• \' kAl tlııo . 
?ıfuhtari lİÜs('yin Özhck. yolsuzluk dol:ıyısiyle y nid n irtillınp 

~npıltıııısmıı dair. 



kayıt 
No. 

Ar:ı.ubal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hula81lsr 

4838/ 4919 Kütahya : Cezaevindo lfusnsi af istiyor. 

48:!9/ 41120 

484üj4921 

4 41/ 4922 

Rasim Ortaç. 

Kırkağaç : Kadu·ga ma
hallesinde Hakkt Kesen . 

Ankara : Tahtakale Su· 
sam sokağı No. 27 Ab· 
durrabman Güven 

1zmit : Sümerbank Sclü-

!ş miikcllt>fiyetinden nı tın r tııtıılına 
sma dair. 

Yanlış tahsil ~dileu verginin iadesine 
dak 

~lıı:ıı·ir müdüı·ünüıı hnkkındııki k yl'i 
loz Müessesesi Umumi ıııtıııııı elcd!'n şikiıyet. 

Muha ebcsinde Ruhi O-
nur . 

Muamelesi 

ı\dli.n· \'~kfılctine. 

l•: ııl'iinwnlcd ir. 

ı ·:ııı·iiın ı · ııılı·diı·. 

.ı 4~N923 •raşkiipı·ü : O!kü sokağı Manrif Yckül ti'nin lıızibnt Koınis- Kal'!lrıı l'ııptı·dilıııi~lir . 
1'\o. ll Hüseyin i\feynn. yonunun hrtkkrnilıı verdiği kararın 

refini istiyor. 

4il.J.3j4!1:.!4 C:nlalH. : Ömerabit h.an Müokkili Ali Fuat ile kızııım 'l'ürki - l·:nriiını•ıııll'd ir. 
kat 1 No. 8 Ali ı.~uat ve- yc'ye gelmeleriııe müsaade ed ilm esi-
kili Avukat E. Muhlis ne dair. 
N. Sn·ııınlt. -

4K4~}Hl2.') J<:skişehiı· : Mahmudiye ncduli iııuknbilindc nrnzi verilıııcsine Eıı ~l\ııı .. ııd(' ıliı· . 
Körhasnıı köyünde Ömer dııir. 
~önmez. · 

J. (In. K. Şub. 4 SUllf 3 
hesap memlU'u Hilmi 
'rorgul. 

Nn brnın dii?.eltilınesi hakknıda. Fıwüıııl'rıdcdiı·. 

4R46/ 4927 lç<"eh ei Sergenler soka
ğı No. 16 Şerif Dumlu 
ve .Ax. 

Zirant Hankast ıııenmrları nizamna- }:ıırlinı<'ııdt'iliı· . 
mesiııin 8202 ııumaı•alı kanun hilıiiı-

nn. ilfıve olunan 58 Jıoü maddesinin 
tııdili hnkkmdn. 

41!4i/ 4928 'Eldirne ı Yediyol ağznı- Kendisini döven jaııdarmıı komutanı EııcÜıııtııırl«>•liı·. 
da No. 11 .Ali Snçnk. hakkında kanuni takibat yapılması-

na daiı•. 

4 4R/ Hl29 On~iantcb Mahkeme Oeçim dal'lığıııa ~are bulunması hak- Kuı·a ı ·n rıırt~dilıniştiı•. 
kiıtiplerindetı ll. Bala krndn. 
ve .Ax. 

4 40/ 41130 Çorlu : Sarılaı' kÖyÜn(1e • • öçm~ıı oldııklhı'ıttdnıt lHkôıı eı'lll- Sıhhııt \'rkAl<'li ı lt'. 
Arehmet Ali Dul'sun. diklı•ı·i mnhall~ kndar keııdileı•itıdelı 

\'e eş, nlol'ıııdaı ı alman ti~en ücı•eti· 
Ilin intleRi hakkında. 

~ 50;4rı:tı 1\ıırgı : Mniiyede ntcınur Knymııknnıclnıı şik!iyet. 
Nuri Altan. 

4Rfıl /4932 Korkut li Uıutıo1uk 

•' 

nınhnll sinde Ahmet :Kn-
1'1\Ca ve Aı•, 

Hn~ınminı•itın tntlıik etlil tı ~nrlıoıı 
n~ısrıııtt tt'l .f olınnlnrııın s('h hiy(lt 
veı•tiiğind n tnırnih.i cllıeıln gldil· 
mc ino daiı•, 

· Dnl1il i.'· \ ' kiıletiıll'. 

l~ııl'iinıı• ııdl'diı•, 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal buJiisıısı )fuamclesi 

4Hfı2/.Jll3:3 l_'ankırı CezaeYinele 
Nafi Sevgi. 

1\ız hözırıaktıııı dolııyı vcı·il n nıah- .\dliye Yckiılctiıı •. 
kflnıiyet kııı·ıırıııırı tctkikı ile adııle-

lin treellisine dair . 

.JH:i-I / 4[1:35 lııcbolu : Oı·taoknl ma- llııı•rnı Kıınuımııdan en'el tılmış ol· i·:ııeiiıııcııdcdir. 
lt• ıncıtik öğretıneııi Dı·. dnlru ıııuıışııı ıııüktcsı'IJ hak oluı·uk 
l·'aik Yaııııınııs. tııııııııııasıııa dair· . 

.ı w;;; _f.j!l:36 Zonınıldak : liferkez · za \'l'ı·ih•ıı ınalıkfııııi yet karımndn iı<ıı- Adli~··· \'ckiılctinc. 

Ye tevkifhaneele Raynıl- bet q(ııındığındıın tl'tkikı ilt• ıHialctin 
lııh Yumııona . !!'rrllisiıı c dııir . 

.ı ı;:;ıı;.ıH37 Siikr , : ('ift~i Niznınetti u 
U rı:ıl K ızılıı· ııııık. 

~;i nr P osta 'l'<'l~raf l\!üf!üı· lüğündeki Enciiııl<'rırlcflir . 

ıılııcuğınııı t diyı-sin<' v haksız iste-
nı•ıı H8 lirn 97 kuruş hakkındakj 

hiikıntiıı iptal ine daiı·. 

41';;7 / -l!l:J!I Istanbul : Emniyet 1\:[ü. 
Şiib 2 de 2022 polis mr· 

Zahıtai bl'lcdi ~·rdc ücı·ctlc gt-"Çcn hiz- Eııci:mendeı:liı·. 

ın et inin lt'ka{it liiğiind sn yılınası hak-
ınum. ŞCTafcttin Tarım. !;ında. 

.ı :-;:.x;.ın.ıo Osküdaı· : Jnkılab ma- :. l·'ıı di nı cmlcdi r . 
ha llesi Boyacı sokağı ro. 

30. T vfik Aı-al. 

.ı . ;,!l/ .J.!).j 1 ~am.v B eyaz köyü n ahi- ~üı·,::ün _ rcz:ıs ııun r!'fiııc dai-r. Adli.w \"ckfılct i ııc. 

~·~·_.;inde. H asan Canaıı . 

.J~ '::Jj+!J+:! .:'\iksııı·: )[chıııct Güneş ve J J . 1\- . 1!1-H tınilı ve 4 '90 ·o. nrr.u- Encünwııdcdir. 

Ar. haliıw <'klir . 

.J:-\(i l / 4H+:J Oı·ta - Ç'uııkırr : Kalfat Kııhi~·cleriııin kıızıı~·a tchdiliııc ılair. 

küyü nıuhtıırı YO sair kö.'· 
m nh ta rlarmdnn. 

-I HG2/Hl.ı-t ncıcnhc : Alııralar köyü 
eğitrııeni. Abdnllııh Yıığ

cı. 

Uiı·ı·sun : Ali l<'e1ınıi ITn
tıl~oğlu . 

.Tnn,Jarnıu onbaı;ısınm gayri 
hnn•kiit ıııdaıı şikii~·et 

kanuni 

:\Tnlık1•mc iliinııııın i\[oli~·e yı>kiiletinf 

iıı fıızının tı-ıniııfııc dair. 

4iHi4j,l!l.J6 Zoııgııldıık : )Jitalpnşa ~lııw tıılısisinr llııir . 

Acılık l'add •si No. 44. 
Rcrıı ıo:i Alpan. . 

T>ııhili.'· Y ekiilctin 

llııhili~·<• Yokiikı in c: 

t •:ıırihı .e n • !ro i ı·. 

. J-.Gi}j-!94.7 Kırldar ·li : İS<ık :\Jitrnni . l~ ızı nın tabii~· ~·ti rıin iadesine ve t lan- t•:ıwiinwo.ct c lir. 
bııl'n. u vd ' 1 in • müsaade !'di!ın('sin , 

dair. 

J tlGG/ 494 llını.: Şl•Ykct Yıldı .rlJil ve Kuzıı laı·ı lıiıkimi Iehmct Alinin ,;n~i- }';ıwü·•.tn ll'dir. 
Ar. f ·~in • u ihayet vorilıneınc:ıin dair. 

4 67/49-1-9 Vınuml l\fcelL~ f~ı:ısındnn , Bnı>iirn1•nıl GC 1ir. 

• 'cv ket Yıl dı ımı \ ' O Ar. 

-! ti'l/ 4!1!'KJ Buı'ila : Rıll!~l llmılıiın Ilııııtn kızının Vıtlidııboğı IMı:i( Ve- ftu~rit \'ı•k iıl tiııt' . 
h •y malıallesi Ç'~rdak so- kal<·ti nııind •ki Pl'nYaııtoı-yonı mii-
kağı No, 25. l\f hmet Fnh- cs.qı·siııd m ccnn!'n tedavisin d ir. 
ri Aktcpe. 



Kayıt 

No. 
Arzubal sahibinin 

isim ve adresi 

-296-

· Arzuhal bulasası 

4 70/4952 Söke : Asitepe köyünde Aı·a~i vori lmcs ilıakkuıda. 
!htiyat· heyetinden Ali 
İnce vo Ar. 

4871/4953 Jznik : 1\Ialuııudiye kö- 'l'oprıı.k vcıilıncsine daiı·. 

yiindo Ömer Doğan ·ve 
Ar. 

'·. 
)inaınulesi 

l~n cüıncuıl dir. 

Sılılıat VckfLlct.iıv~. 

4, '72/495± Eyüb - 1stan]JU1 : Bcbc Zabıtni b lcdiycdo geçen ÜCl'etli lıiz- gııciinwndctlir: 
Haydar Arpaemini Teck- ınctiJıin tekuütlli!;"iind0 sayılmasına 

ko sokak No. 8. ReJUzi daiı'. 

Özer. 
-1 73/ 4955 1\f. M. V. Harbiye Dui- 10. XI. 1943 tarilı ve 39-18 . o. istidn- Karııra raptcclilmiştir. 

resi mulınhcı· d po ında Rının nıuanıclcden kaldırıhııası ve ev-
suuf 41hrnhim Etem Oz- nıkı mii.spit<.>Sinin iudc:in dair 
dinç 

4-'lN/ -1956 Kaı·akocaıt : 1\(elunet Yıl- Babasını katleden Ye malıkflmiyetlcı·iııi gııcümcııdod iı·. 

dınm ilanal eden cşhıısnt sürgün edilmc.l{'l'İ· 
ne dnh· 

4875/ 4957 htanbul : l<Jıııniyet Mü. 2 
nci şııbedc 1931 No. J)Olis 
mcnıur·u ı:lnbı·i Tur)~el 

4 77/4959 Reyhn.nh - Ratav: llıılit 
Ayhan 

-lS7,j-Ü.I60 Bala! - istanbul: Haına
ıııi 1\[uJıittin l\Ih. Kircı; 

So. No. 3 Sııılık Kupsel 

Zabıtai b~l di yede ücr11tl ' g en lıir.

m. linin t ekııiitlüğündc sa.vılmasıııa 

dıı.ir 

fis idar si tarafından çalıştıkları 

ıniiddetı• ait üne11e ı ·inin · t-ilmcsin ' 
dair 

Zabıtııi bel eliyede üt·ı·etl ~e~cn hiz
metinin tt·Jmüt lülünde sıı.nlınasıııa 

tlaiı· 

l~ncüın cııdcdir. 

Ticaret \ d\nlcliııc . 

4-'l79/49~1 l-AA.cnclerwı : ,a~· )[ah. 'iheti askeriye torafmdım i~al olu- i\1. M. \'t•kiılc l in o. 
Raifpaşa Ond. No. H nflfı evinin kira b deljnilı veı:ilnıc.-.ine 

Diı:ııitri Aslan dniı· 

~ 0/ 4962 tııeL'SU : Belediye ıfısı 
'llfıı;t-afn Orçan ve Ar. 

4881/~963 Esk.i~ehir : Hasıreı çüt
liği Tay deposu mesııl 

muhnsibi Halil Çankur. 

-1!:<,'2/4!.16-l KiJi : Ticaı'Ct Odası Re.
i-si n. 1nııl ve ar 

'l'cşkiliitı ıııülki.vc hakkınelfıki dilelderi
nin nıızıu·ı itibare alııımı)sııuı dair 

Hazine !.arafından zimmct olıu·ak tnh
sili istenilen 378 lira 68 kuruşıın tah
sil edilmemesine dair. 

Nn.ı:lı aziaııteb denıh·yolu yapılır
ken Kilis'c de bir kol verilme.sine 
dair. 

l~ııcümcıttlcrli r. 

ı·:nl'iimcutkdir. 

1 'ufiu \'c•kiıl cli ıw . 

4883/4965 Karaman : Ahi Osman Otlakiyelerinin lJazineec elleı-inden ~(nli~·r ~'ckfllı•tinc . 
l\1ahıı.llesinde Süleyman nlınııııunnsına dair. 
Devcei. 

4&H/4!l67 Aksaray - İstanbul : Çn- Hakkında yanlış verilen mııhkumiyet F.neii.mewlı•ılir . 
kırağa mahallesi .Abdul- kt~rıırınm ~·rniden tetk.iki hakkında. 
lahça.vWJ sokağı No. 33 
Sa!R.hattin YnlıÜkıbç. 
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4885/4968 .Artova : Abdullah YJl- Validen şikAyet. 
drrmı ve ar. 

Dnhil\yo Vek;(Ueti.n,c. 

4886/4969 .Ankara : Yeni Şeref ote
linde Muzaffer Aykurt. 

4887/4970 Gümüşhaeıköy : Cezaevin
de Ahmet Uy~. 

4888/4971 Fatih - Istanbul : Şeyh 

4~8!1/4972 

4890/4973 

4891/4974 

' resilli mahallesi ı.ruaalltlİf 
sokak No. 10 Kadri Ka-
ya alp. 

Aydm : Cezaeviııde Ta
hir Palomutçu. 
Kumkapı - İstanbul : Ba
lipıı.şa caddesi Kurban so-
kağr No. 1/3 · Mehmet 
Fevzi Unural. 
Konya : Vali muavmı 

Ekrem Yalçınkaya eşi 

Saime Yalçınkılya. 

4892/4975 Mersin : Nusratiye ma
. hallesi No. 21 Osman İl

hami Keskinkılınç. 

4893/4976 .Ankara : Okul :ve bastıı
neler L,v. .!mirliğinde 
lialit Özgür. 

4894/4981 Ankara : 3636 sayrh mii-
racnnt evrakının sahibi 
Şevket Kmkoğlu. 

Tekaüt maaşı tahsisine dair. Bncüıııeııdedir. 

Hus~i ai istiyor. 

Zabrtai belediye'de geqen ücretli h.iz- l>tıhiliye Vekliletine. 
metinint kaiitlüğünÇl<ı sayılmas1 hak. 
kın da. 

Ye,ni ezaevlerinden birine ~~ine .~o\c1Ji,,•r. Vekllletin 
clıılr. 

Zabıtai belediyede ücretle geı;en hiz- Eneiirneuiledir. 
metinin tekaütlüğiinde sayılmaama 

d ai~ 

İskan m.uame~e~i bakkındaki dile~i- Enoümımdedir. 
nin na:ı:an itibara ıılnunıısma dair. 

Gayrimertkul icar bwelleri hakkın
daki dileğinin nazan itibara alınma
sına dair. 

Maliye Vekaleti tarafından muha$e
be müdürl'liklerinden birine tayini~e 
dair. 

keri Temyiz Mahkemesinden Ye
rjlen knrar hakkmda. 

Encülllendedir . 

Eııciim ndedir. 

Karara ı-aptedilmiştir. 

4895/4982 İstanbul : Osmanlı Ban- 14 . VI . 1943 tarih ve 2211 numaralı l\[ııli~·C' Vekfiletine. 
kası Türkiye Ummn Mü. arınhaline ektir. 

4896/49 3 Ordn ~ Ortaokul Türkçe Terfii hakkındald dileğiıı.W Devlet ~ncünwndodir. 

Öğretmeni ve ?.iüdür Jıfu. f;lilrasmca biran evvel tetkiloııa dair. 
avini Saclı:i Us. 

4898/4981) Osınaııbey Şişli · · lstau- ijidematı vataniye tertibi~den mnaş En ümen~edir. 
bul : Rumeli sokağı No. hnğlıınmos.ma dair. 
128 Sürpik Pandikyan. 

99/!!9 6 Trah1.on : Ycnicum ma- 2~. I. 1944 tınih ve 4404 No. .Al".çtl- Enciimc•ndedir. 
hallesi anıi ımkaJP No. 20 haline ektir 
Kıırbıın Tnfıın 

4901 / 4!l8R ttııküdnr : Toptn.,ı Nürn\1· Verilen malıkfı.rıılye~ kerarmd!l hata~rı ~ıwürııondedir. 
ne eczaevinde İlyas ~ahin Adli vilkı olduğımd~ mezlnir kararın 

ı· fine dair 

4!l02/49 9 Konya : İnhisarlar B a.ş İkarnet yevnıiyelerinin verilmesi dile- · Enciimı•ııdedir. 
nıüdürl\iğü satış ŞUOO$i ğino dair 
memuru .Avni Bitiren 
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4903/4990 İskilip - Çorum: Karadi- İskanları hakkındaki dileklerinin nıı,. Sıhhat Vekalctinc. 
bek köyünde Bulgaristan zan itibare alınması hakkında 
muhacirlerinden Mehmet 
Demir ve Ar. 

4904/4991 . Karadeniz Ereğiisi: Mi.ü
tü mahallesinde Halil Ge
rezeli 

4905/4992 İstanbul : Ünive~ite Hu-

4906/4993 

4907/4996 

4908/ 4997 

kuk Fakültesi 1 nl'i sınıf 
talebesinden Ekrem Çeki 

İstanbul : Korkuteli kay
makamı ölü Zeki. Pa.1ık 
eşi Atiye Paşık . 
Koyullıisa: : Piyade yedek 
üsteğmen Mustafa Kami 

Ağn : Mütaahhit Şakir 

Karabiber 

Tapu ile maliki ve mutasarrıfı bulun
duğu yer için açılan meni müdahale 
dilvasının kabulüne dair 

Devlet Sanatoryomunda tedavisine 
dair 

Encümendedir. 

Sıhhat Vekaletine. 

Kocasından ma.aş ve ikramiyesinin Encümendedir. 
verilmesine dair 

Askerlik durumu hakkındaki dileği- M. M. Vekiıletine. 
nin nazarı itibare alınmasına dair 

Ağn ve Bayazıt askeri tümenlerinde Encümendedir. 
yapılan gayrikammi hareketten ~;ika-

yet 

4909/4998 Elazığ : Rızaiye ınahal- Haksız olarak vazifesinden çıkarıldı- l~neiiıneııdedir. 

lesi Ertuğrul sokağı No. ğından şikayet 

15 Mustaf Budak 

4910/4999 Bingöl : Enıniyet Müd. Zabıtai belediyede ge~eıı ücretli biz- Dalıiliye Vekiiletine. 
2979 No. Komiser muavi- metinin tekaütlüğünde sayılmasına 

ni Sedat Y alım dair 
4911/5000 Hatay - Antakya : Bedir- Milli Emliik Müdürlüğü tarafından Encünıendedir. 

ge köyünde Suphi Çetin- gayrimenkullerine viikı olan müdaha-
kaya lenin refine dair 

• 

4912/5001 Bismil : p_ T. T. Süvari 28. I. 1944 tarih ve 4446 No. arzuha- Karara raptedilmiştir. 
müvezzü Habil Kabak- line ektir 
oğlu 

4913/5002 Köprüveren - Kütahya : Mecburi mükellefiyatten istisnasına İktisat Vekaletine. 
Körpe köyünde Abdm- dair. 
rabman Çetiner. 

4914/5003 Erbaa : Askerlik fllb.esi Ücretli mornuriyetinin hizmet müd- Encümendedir. 
eski muamele memuru detine ilavesine dair. 
Tevfik Korkmaz. 

4915/5004 Karadeniz Ereğiisi: Ye- Kı.zalarmdaki adli teşkilattan şikô.- Adiiye Vcktıletine 
ni nınhnllede Naki Taş- yet. 
kın taş. 

4916/5005 Kilis: Cezaevinde Kebriz 
köyünden Hacı Kiibya. 

4917/5006 Sivas : Cezaevinde Meh
met Polak. 

4918/5007 Sivas : Cezaevinde Vey
sel Maden. 

Aııri 

dair. 

Yeni 
dair. 

Yeni 
dair. 

cezaevlerinden birine nakline Encümendedir. 

cezaevlerinden birine nakline Encümendedir. 

cezaevlerinden birine nakline Encümendedir. 
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4919/5008 Niksar : Osmaniye kö- Bor<:lanına Kanununa tev:fikan ve- ılıhat Vekfı l etiııe. 

yünde Yusuf Haspolat. rilmiş olan araziye vilkı müdahale
ıtin menine dair. 

4920/ 5009 Ödemiş : Bademiye kö- Harikzede olduğ'tından 34 zeytin :Maliye Vekil ietin . 
yünde Mehmet Onbaşı ağacının kendisine temlikine dair. 
Yaralı. 

4921/5010 Maraş : Belediye sine- Hiıkiınliğe tayini veya avukatlık Encüınendedir. 

ması civarında No. 18 ruhsatnamesi verilinesine dair. 

4922/ 5011 

4Q23/ 5012 

Ali Rıza Paktoy. 

Söke : Özbaş köyünde 
ihtiyar heyetinden Ra
sim Özyılmaz ve Ar. 

1skenderun : Çengen kö
yünden Fidan Bayram. 

Köy Kanununa aykırı harekette bu- Dahiliye Veki\lctine. 
Iıınnn muhtardan şikayet. 

Eşinin a&kerlik durumu hakkındaki J\L M. Vekiiletine. 
dileğinin nnzarı itibare alınınasma 
dak 

4924/ 5013 Kalecik - Ankara : Ka- F'ıv.ulen alınan mnhtarlık mühürü- Encümendedir. 
rakısık köyünde Hasan. niin iptaline dair. 

4925/5014 Ankara : Sümer mahal- tııdt>i memuriyeti dileğiııe dair. 
lesi Erzurum sokağı No. 
70 Sadık Ünsal. 

Encüıncndeclir. 

4926/ 5015 Ankara : Öneebeci Er- '!'oprak mahsullerindeki temettü his- Encümendedir. 
den sokağı No. 16 Vefa sesinin verilmesine dair. 
O över. 

4927/ 5016 Maraş : Belediye sine- 7 . IV . 1944 tarih ve 4863 numaralı Adliye Vekiıletine. 
ması civarında No 18 nrr.nhaline ektir . 
Ali Rıza Paksoy. 

4928/5017 lnece - Kırklareli : Do- Kocasından ınüstahak malfıliyet ma- Encüıncndedir. 
kuzüyük köyünde Emine. aşıuru kendisine tahsisine dair. 

4929/5018 Çana.klrole : Cezaevinde Asri e('zaevlerinden birine nakline dair. Enciiınendedir. 
Hilmi Erınan. 

4930/5020 Bergama : Rrza Çetin. Bergamadaki arap hakimin vazifesin- Encümendedir. 
den uzakloştrrılmasına dair. 

4931/5021 İzmir : Kınlçullu istas- Hububat piyangosu ilidası dileğine Kararn nı.ptedilmiştir. 
yonu arkasında No. 5. dair. 
Zeki Özler. 

4932/5022 Niksar : Camiikebir ma- ll . IV . 1944 tarih ve 4890 No. arzu- Encümcndediı-. 

hallesinde Ahmet Giineıı haline ektir. 
ve Ar. 

4933/5023 Toptaşı - 'Osküdar : Ce- Aleyhinde sii.clır olan hükmiin ipta- Adiiye V kiıletinc. 
zaevinde Yuvan. Miçooğ- Jiylo tıılıliyesine dair. 
lu. 

4934/ 5024 Zara Tödürge köyünde 
muhtar AliCoşkun. 

Toprak tevziatmda yapılan yolsuz mu
QJDelenin iptali ve tevziatın yeniden 
yapılması hakkmda. 

Eııcümeııdedir. 
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4935/!'i025 Bursa : Setbaşı !pekei _\rzuhnl EnC"iimcnirıin bakinnda müt- Elll·limcndedir. 
ealdcsi No. 3. M:. Neeip tclıaz 24 . I . 1944 tarih ve 753 No. 
İyisözlü. kaı·arrrı tatbikina dair. 

49!'16/5026 Ocyve : Duğııntepo kö- ll . J \ ' . 1944 tarih ve 4884 No. ar- Eıwüııırn•letlir. 

yündo !smail !nal. zuhnline ektir. 

4937/5027 !zmir :Vilayet Daire mü- •reknütlük müddeli hizmetine mual- l•: n<·ü ıııı·mlt'dir. 
dürü. Niyazi Arca. Jimlik hizmetinin ilavesine dair. 

4938/5028 İncesu- Kayseri :Camii- Kaza vaziyetleriniu bozulmaması hak~ Dnlıili.,·e YPkiılNiıw. 
kebir malıallesi mümesiH krnda. 
Osman Çalık ve Ar. 

4939/5029 Gebze : Balçık köyünde 
Aziz Baykuş. 

Orman .kpruına erierinden birinin al
ılığı 20 lira para ilc tabancasnun ken
disine iadesine ve hakkında kamnıi 

muamele yırprlmasma dair. 

Eııcüını·ııdrd ir. 

4940/5030 Antalya : Osmaniye Ca- Hadcmci hayrat maaşlarnun 1.ezyidi Eııc·iiıııPuurdir. 
miişerifi batibi ve imrunı dilt:'ğinc dair. 
Mu~tafa Yeşil Gül. 

4941/5031 Mardin : Kızıltepe Hü
kılınct doktoru. Neyira 
Onat. 

4942/5032 Karantina - İzmir : 176 
sokak 50 No. evde. Ölü 
yüzbaşı Ahmet eşi Fat-
ma Bün. 

Kaza knyınaknnunııı şahsi hürriyeti- fo:ıwüıııcmh•dir. 

ni talıdid ederek müzayedeye iştirtık 

c~tirmcdiğindcn şikayet. 

Eytam maaşınm tczyidino dair. Eııcüıncndedir. 

4943/5033 Erzincan : Seyyar kasap Oturmakta olduğu pavyondan beledi- Encümt:'ndcdiı·. 

Durak Budak. yeee ~ıkarılmamasına dair. 

4944/5034 Samsun : Cezne"inde Sa- Verilen mabkfuniyet kararında i n- Encümrnrlcdiı·. 
!im Dönmez. beti adli olmadrğmdau yeniden tet

kikmn dair. 

4945/5035 Kayseri : Devlet Demir- 22 . IX . 1943 tarih Ye 4051 numara- Karara rnptcdilmiştir. 
yollal1 işletme memurla- l'ı arzuhaline ektir. 
rmdan 18584 numaralı 

Mehmet İşean. 

4946/5036 Düzcc : Kazıkoğlu kö- }fiiliıliyet ınaaşı tahsisine dııil". 

yünde ldris Bülbül. 
Encümcndcdir. 

494.7/5037 Bursa : Cezaevinde Ah- 20. m . 1944 tarih ve 4759 numaralı Enriimcndcdir. 
met }fulıtar Girgin. nrzuhaline elrtir. 

494 /503 · l\1. M. Vekaleti Deniz Durumunun 4273 sayılı kanunun Encümendedir. 
müsteşarlığı fen imtı15t nci maddesini ilgilendirdiği bakkm-
şubesinde sanayii horbi- dıı. karar ittihazma dair. 
ye yüzbaşıst Niyazi üz-
man. 
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4949,15040 Ankuru : Yenihayat ma- ~ah ı((lın : yet in in hususi bir kanunla gıı<>iiıncndedir. 

hallesi No. 1~, Mııtbuat affına dair. 
Umum Müdürlüğü tevzi-
at masnsr memuru Hiise-
.:iıı ÖzLürlt. 

4950/ !5041 fstnnbul : Kabataş · İz. ' Hidemıı.tr vataniye tertibinden aldı- ...:n<riimendediı·. 
zetpaşa sokağı No. 2 Na- ğı nınaşa zam yapılması hakkında. 
ciye Paksoy. 

49!51 / 5043 Ma~kn : Mehmet 
·ıı;yüboğlu. 

Nuri .\ı-zııhal Eıieüıneni:nce halkmda itti- Encünı ndedir. 
lınz olunan 15 sııyılı cetvelin 898 nu-
nııırıılı kararına itiraz. 

4952/ 5044 ~1:. M. Vekilieti Hr. Sa. 42 2 nurnaralt kanuna bir madde ila- l•~nctimcndedir. 

ve Vest K. Deniz kimya- vesi suretiyle mağduriyetten vika
evi Mü. kimyager yar- yesi hakkında. 
hay İzzet Güdül. 

4953 15045 Rize : Cezaevinde Huıır Mahkuıniyeti lıA.kkındaki dileğinin Eo ümend!lllir. 
İl yas Altıparmak. tetkikı ile hakkında bir karar itti

hazma dair. 

4954/!5046 Cl ircsuıı Sultanselim Kataııç vergisi 'l'emyiz koınis.YonU- Maliyc ' Y~iilctiue. 

mnhallcsinde Huriye Çi- nun ""' rmiş oldnğu ret lun:arının re-
lesiz. fiııe dair. 

4955/5047 İstanbul : Belediye is- Zabıtai belediyede ücret1e çalıştığı Encüın ndcdir. 
timink müdürü Memdnh nıüddetiıı tekaüdiyesine ilfıvesine 

Mazlum Alaybek. dair. 

4956/504 fstnnbul : Bahçekapı Li- Tekaüt mnaşr tahsis muamelesinin Encümcnd lir. 
man han, Ha:linei Hassa hirıın~YYI'l intacı hakkında. 

kavaslarl)lrlnn Hüseyin 
Kumru. 

4957 ; ;;049 Pınarbaşı: Yenieami mn.- Hilklmu~n şikfı.ye ·,. 

hallesinde Mustafa De-
Adiiye \' kuletin . 

ın ir kan. 

4958/5050 Kadirli : İbrahim Savnın 
ve ar. 

4959/5051 Zara : Şark mültecile
rinden Rasim Qeliker. 

4960/5052 Sivas : Hocaimam mahal
lesinde Bekir Çavuşoğ
lu sokağı No. -4 MUhtar 

' Cnssal. 

4961/5053 Sivas : Hocaimam ma
hallesi Bekir Çavuşoğlu 

sokağı No. 4İslam Rivaz. 

4962/5054 Saimbeyli: Kan köyünde 
emekli mül&zim Ahmet 
O&lil. 

Kaza merkezlerinde Ofiııin açdmuı
na dair. 

İskAn strretiYlc topr.ak verilmesine 
dair. 

Bncfunımdedir. 

Enciimendcdir. 

İskan muamelesinin ·biran evvel ya. ıhhııt V kfıletinc. 
pılmasına dair. 

Emsali lDİaillil isklnlannm teminine Enciimenaedir. 
dair. 

ayrimenkulüne teaahüp etmeııi iqin Encitml.'lldedir. 
mahkemede ailrünoeıaede alan fiY· 

rakının netioelendirilmeai haklaııda 
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4963/5055 Tirebolu : Danışman kö- Malılliyet maaşı tabsisi bakkındaki En<'ümcnderlir. 

4965/5057 

4966/5058 

-!567/ 5059 

yünde Bilal Yılmaz. dileğinin nazarı itibara alınınası 

hakkında 

Bursa : Birinci N o ter 
Başkatibi İhsan Akün. 
Beypazarı : Cezaevinde 
Tahir Atçı ve ar. 

Silifke : Çiftlik köyü 
muhtarı Mustafa Yürü-
mez ve ar. 

Noksan pul yapıştırmaktan dolayı Eııcüın <' ııtl ediı ·. 

verilen nnkdi cezanın affına dair. 
Hususi af dileğine dair. Adiiye Vekiiletine. 

Çiftlik köyünün nahiye merkezi ol- Dahiliye Vekiıl etiııe . 

ması hakkında. 

4968/ 5060 Rize : Gümrük Müdür- Tahakkuk ettirilen 1 321,55 kuruş l~ ıı cüınendedir. 

lüğü Muhasibi Ulvi Arar. zimmetin refine dair. 

4970/5062 Bartın : KAmil Aksezer Jandarma tarafından dövilldüğünden Dahiliye Vekul etiııc . 

ve ar. şikayet. 

4971/5063 Şereflikoçhisar : Sanka- Vekillet emrine alındığından dolayı Adiiye Vekiılctiııe. 

ya mahallesinde Behçet Adiiye Vekaletine vakı olan müraca-
Aslan. atma cevap verilmesine dair. 

4972/5064 Gediz : Gazi Kemal ma- Kaymakamlık tarafından işgal edilen Dnhiliyc Vekıl.l etiıı c. 

4973/5065 

4974/5066 

hallesinde Halil Soylu. evinin tahliyesine dair. 

Deliiiyas - Şarkışla : Pa
tır köyü civarında İsına
il Kırkpınar. 
İstanbul: Halıcıoğlu Bon
cuk sokağı No. 4 Makbu-
le Kuvvet. 

Toprak verilmesine dair. Sıhhat Vck iıl etinc. 

Ölen kocasından maaş tahsisine dair. EıwümcndNl i r. 

4975/5067 İzmir : Karantina 188 Hanesinin iadesi veya istimtak bede- Rn<·ümendcdi r. 
sokak No. 138 hanede linin verilmesine bakkmda. 
Şükrü Konyalıoğlu. 

4977/5069 Eceabat : Karainbeyli 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanu- F:ıı cü ınendedir. 

köyünde Recep Doğan. nunun 27 nci maddesinden muaf tu
tulması hakkında. 

4978/5070 Çerkeş : Mahkeme Baş- Zelzeleden evleri ve eşyayı beytiye- Encümcııdedir . . 
kAtibi Şaban Şencan ve leri ziyana uğradığından yardım ya-
ar. pılması hakkında. 

4979/5071 Ankara: Cezaevinde Şev- Cezaevine bir müfettiş gönderilerek Encümendedi r. 
ki Ural. vakı olan ihbannm dinlenmesine . 

dair. 

4980/5072 Ankara : Büyük Millet Umumi harpte düşmanlar tarafından Eııcümeııdedir. 
Meclisi bahçesinde kalfa tahrip edilen mavuasmm tazmini ci
Murat eliyle Alay Kaya. hetine gidilmesine dair. 

4981/5073 Keskin: CezaeVinde Ya- Yeni cezaevinden istifadesinin tenıi- Encümcndedi r. 
şar Alanalp. nine dair. 

4982/5074 Çoruh : Ardanne'un Kı- İskan suretiyle arazi verilmesine ılıhat \ ·ekulctinc. 
sılcık köyünde .Alımet dair. 
Gtıu. 



Kayıt 

No. 
Arzubal sahibinin 

isim ve adresi 

4983/5C'75 Erzurum: V aniefendi mü
ezzini hademel bayrat 
namına Halil Başkan. 

4984/5076 Bünyan : <Mçmenlerden 
İbrahim Denglz ve ar. 

4985/5077 Çanakkale : İnönü bul
varr No. 15 Hüseyjn Feh
mi .Ayyıldız. 

4986/5078 Çorlu : Sa~lık köyünde 
Mehmet .Arda ve ar. 

4987/5079 Zonguldak : Evkaf .Ap. 
No. 9 Cevat llman. 

4988/5080 Kumkapı . İstanbul': Bez
ciyan İlkokulu Müdürü 
Misak Tataro~lu. 

4989/5081 Ardeşen : Tevfik Cevik. 

-!990/5082 Ceyhan : Kerim Caymaz 
ve ar. 

4991/ 5083 

4992/ 5084 

4993/5085 

Orhaugazi : Camiikebir 
malıallesinde İbrahim Şen 
Dökmen 
Kütahya : Aksu Uıı fab
rikası sahibi CeHU Altun
kaya 
İstanbul : Zibolun Şahan
zade gümrük halı antre
posundn No. 34 Mişilof 

-803-

Arzuhal bulasası 1\'luamelesi 

Elbiselik kumaş verilmesine dair. Enciiıncndcdir. 

İskanlarının tamamlanması dile~lne Encümeııdcdir. 

dair. 
Hizmet müddetinin tekaütlü~de Encümendedir. 
nazarı itibara alınarak tekaüt maa-
şının ona göre tahsisine dair. 

!skihıları hakkında dileklerinin naza- Sılıhat Vekaletin<.'. 
rı itibara alınması hakkında. 

Mesleklerinde muvaffakiyat göste- Enciimendedir. 
renltırin imtihan netic~sinde ispat 
edecekleri liyakııt derecesine göre 
fen memurlu~u. mühendislik unvanı 
verilmesi hııkkmda. 

Yeni Kazanç Vergisi Kanun layiha- l•:ııcüın ııdedir. 

sınm müzakeresinde dileklerinin na-
?.arı itihara alınmasına dair. 

Na~ iyelerinin yeni teşekkül edecek Oalıili,YI' Vckfiletinc. 
olan Vice kazasma raptına dair. 

Hububatın Ofis tarafından satın alın- Enciimeııdedir. 

ılasına dair 

6 . IV . 1943 tarih ve 953 No. at'Znha- J<:nciimendedir. 
line ek 

Tarbedilen fazla kazanç vergisinin En('Üınendedir. · 
nlınmamasma dair 

'l'arlıedilmek istenilen fevkalfidc ka.- Eneiimendedir. 
zanç vergisi hakkındaki kanun lfiyilııı.-
sında dileklerinin nazarı itibare alın-
masına dair 

4994/5086 Trabzon: Tekke mahallesi 12. II . 1944 tarih ve 4518 No. arzu- Encümendedir. 
Camiişerif sok~ı No. 9 hıılino ektir 
Ek,ı•em Evren 

4995/5087 Anamur: Eski Orman kfi- Memuriyete tayinine dair 
tibi Kemal u~ 

Enciimendedir. 

4996/5088 Polatlı : Gazi malıallesin- :Memuriyottcn ihraç cezasının af yo- Enciimendcdir. 
de Müftü Bay İnan evin- lilo roline dair 
de Ziya .Ataker 

4997/5089 Kartal - İstanbul : .Aıı. Milli Emilikten arazi verilmesine do.i:r Eueiiıııenclcdir. 
Posta 11018 K. Eratındaıı 
3850 sıra No. Dişt84 kölü 
Refahiyenin İbrahim Yal
çınkıcya 



Kayıt 

No. 

499 /5090 

4999/5091 

5000/5092 

5001/5093 

Arzuhal aahiblııiıı 
isim ve adresi 

Konya : Havzaıı. .Aşkan,. 
Rüı·ümcük köyleri mülk 
ahiplerinden Ali Hota
mışlı ve Ar. 

Beyoğlu : Pangaltı Bile
ı:ikçi sokağı No. 106 
Hayri Ramarat. 

Silifke : Saray malıalle
sinde Veli Önen. 

Bceabut : Alçıtepe gqç
ıneıılerinden Muharrem. 
Ağar. 

806-

Arzuhal bulAsası 

Nakliye okulu için istimluk edilmek 
istenilen arazilerinin istiuılakinden 

snrfınıızaı· edilmesiue dair. 

Düyuna kalan matlubnnun Hazine
ce verilutesine dair. 

Tekııüt maaşının iadeten tahsisine 
dair. 

Arazi· verilmesine dair. 

Muamelesi ' 

Encüıucnoodfr. 

.I<;ııciiıncndcdi r. 

l•:ncüınendedir . 

ı-: ııciiıııendedi r. 

5002/5094 lzmit : Racıhu.n· nuıhal- Kooasıll.\n 14 senelik hizmetinin na- Jo;ııciinı~ındedir. 
lesi Knbnrançe§mc soka- zarı itibuı·c nlınuruk ikramiycsinin 
ğı N'o. lO Hikmet Yıl- vcrilııı.csinc dair . 

. ıııaz. 

'ı003/(i0!15 <lnlntıı eoatibey cad- Okul binası için i~ timtak edilınek is- Dahiliye V ckalct ine. 
l si No. 190 Samsun tenilen evinin i. timiiikinden sarfmıı· 
Kıırııdeniz oteli ıniisteci- zar edilmesine dair. 
ı·i Ahmet Pakaya eliyle 
Ali Uysal. 

5004/5096 Genelkurmay Başkanlı- 7 . m . 1944 tarih ve 4631 numaralı Karaı·a raptedilmiştir. 

ğı Vll Şu. Binbaşı llısan arzuhaline ektir. 
Attila Eryaşa. 

5006/5098 Bolvııdiıı : Mııstafa Hu- Dükkaıunın miistecirden tahliyesi- Encüınendedir. 

Jfuıi Özsoy. nitl teminine dair. 

5007/5099 Trabzon : As. Pos. No. Tekrar orduda vazileye alınması ve Encümendedir. 
15220 üsteğmen .Arif Ko- oıiiktesep hakkının tanınmasına dair. 
per eliyle EnTet' Ç$1ar-
oğlu. 

5008/5100 Bayındır : Karaburgaz Hayvan.iATmın ormanlarda otlamaııı- Ziraat \'ekiilctine. 
köyünde Ömer Filizli ve nın menedilmerne i hakkında. 
Ar. 

5009/ 5101 Diyarbakır : Fatihpaşa 

mahallesi Karakolgeçidi 
sok:ıiı No. 6/8 Abdur, 
rahman Dilek. 

5010/5102 Çorum . : Kooperatif ida.. 
re heyeti azasından fa. 
mail !!yaslı. 

Tarh ve tahakkuk ettirilen kasanç ~fııliye Vckalctine 
vergisinin usul ve mevzuata uygun 
olııı.adığma dair. 

İktisat Vekaleti tarafından verilınek- tktısut Vekdletine. 
tc olaıı pamuk ve ipliğin resmi m.ü-
seccel tezguhlara tevzü ve bu husu-
sun bir müfettiş tarafından tetkikı 

hakkında. 

5011/5103 Silvan : Maliye eski mu- Hazineyi şahsi menfaatleri içiu ıuu- MaliyQ Vekiılctiuc 
hasebe katibi Ahmet Er- tazarrır eden memurları ihbar edi-
songur. yor. 



Kayıt 

No. 

:JO I2/510.ı 

:iiJ J :J li:ı JO::i 

;;n ı.ı;r;ım 

.A rzuhal ııahlbinin 
isim ve adresi 

l z ıııir : Y e) ıi Bitpaza ı-r 
~ııpkac ı ı-\ li e liyl e Bt ı-m 
Oıg-iive§. 

.\ k~ıı k ocıı 

ıı ııı hnll~~i ııd e 

\ 'n hit Y ii ııtrıu. 

Osmnıtiye 

kerPsteci 

l stuııbııl : .'\la~kıı. • 'l' c~vi 
ki :vc l'ulıpçr sokuk No. 
JU. :\ail Yazgaıı. 

.Arzuhal bulAaaaı 

1' .. hnüt ıııııa~ı tııh sisi clileğiuc <lttiı·. 

O ı·nıan rev i ı· iıııiiriniıı gösterdiği 

ıııii~kiilfıttıı ıı ınutuzarrıt· ol luğundıııı 
~iki•yct. 

,\•J ii l fıli ,vc t ıtıllll':'-1 tahsisine dair. 

"M ııa ın el esi 

Bııciiııı eııdcdir. 

J-:rı<'iini ' ndcdir. 

l ~ıı ·iiıııcmlodir. 

~ıO J .ij:J lOi' Rulııııuruk · Ciı·csuıı : J) fı.. ı ~ıirdut edilen ıtYukatl ık ruhsatna- Kanıııı raptı-'<iilnıişt i r. 
va vckill<>ı·iııden. Fchıııi nıcsiııiıı YCI'ilıne:ıi hakkındaki 4637 o. 
Aktan. aı·zulıa linc ektir. 

:iOI6/fı iJO f stııııbul : Kurtul uş Bski

~l'lıir nıııhall Ki Yigitbu~ı 

Mııkuğı ~o . .ı 5. Tahsin 'l'u· 
m cr. 

7.abılııi belcdi .vedo ücı·ctle geçen lıiı
tTI\'t ıııiiddctiniıı t clmütlüğünde sayıl

ınasma du ri. 

l •:nciiııı nd uir. 

:)() 17/fi lll 

:;o ı ı;;rı ıı :ı 

:ıO I !l/fıl l ~ 

:;r:2 ı ; :; ı ı s 

. )0:!2/fı ll ti 

:ıo~.ı ;:iJ1 ,' 

ll mm . Burı ·ı:ı. : ı\l cngcu 

ler köyiindr. l brahinı Dii-
zcn vo A 1'. · 

Eıozuı·u ın : ( 'czae,· iudc. 

• \ ~-:ıı Söylcıııez. 

. \ d ı·eseıı : Sıyat köY:ii 
ıııulıtarr. Jlmıhiııı Zıın khır . 

ı~tıınbul : Xcvi.I"C caodesi 
EıııinsitLıııı ıııahııllcsi o. 
6:~ Ka ra het :--r ı şıı ~l arryruı. 

l•'inikı• : llıı ~kö~·tk Ha
lil ve Ar. 
. \ ııkum : Deııizı'ih•ı· l'atl· 

Do ı'l;l aıı ıııa su ı · •liylc tcvzi edilen arazi- t::ııciiıııcndcu i r·. 

yı• takdir cdilı'n kıyınet :(azla oldu· 
ğuııdaıı haddi liı,\'lkına indirilmesiııe 

du i ı·. 

1\ilcsi efrııdının ~iiı·gün ed ilmemesine r}llCÜliWildeı.Ji ı·. 

daiı· . 

Nuhi,velı•ı·itLiıı \·urııya bağlanmasına Dıılıili ,,.,, \·rkiıl c t i llı'. 

ıhıiı·. 

'l'üı·ki,ro t'unılıuı·i.vcti tabüyctiııe ka- I~ Hcünwnderliı· . 

hııliiııc uıdı·. 

<Hi~ tıırııC ımlan mahııulleı·inin ıılınnııı.- J-:ıı ('ünwıı:lcuir. 

ııuıı ıı•ıııiniııo duir. 

61 yıışıııdu olrluğundun ,vni pııı·ıısı kc- Eııı•ii ıii C ll'lı•d i ı · . 

d<•si f;a?.i lisesi <'JI'Un YI'· silıııt•nıesim• dair. 
ni<·c KOkıığı ~o. 36 · 40 
Tııli"ıt .\kgiiııgöı· . 

Kütalı.m : ( 'czıı«,;udt•. 

Kadı·nı Özl·ıı. 

l·:g-ı·idir : Kublıdi ınalıal
l c~inılı• Burhan , urıbo· 

Y t•ni <'l'Zilcl·lerinı l cn biı·inr nakli n' 
dair. 

• \fıılıkem~cı• w .. l'ilcn ilam hiikmilnün 
Oııııun idur si wrııfındım infAz <'dil -

~·ac ı. rnc·ııtrsinc dııir . 

J·: ıwilıııcıı ık•Ji ı· . 

gnciiınl'ııdı•diı· . 

. iO::?:iFıl l !l _ Zunı:ıulılak : YNıi ~nrşı I ş ıniikcll«fi."~tinıleıı nııınfiyoti dile- lktısat Vı<kul tiııc . 
Eı-t.ıırıını kıro;ıthıııwsr sıı,. ~iıw rl nir 
hihi. Ali KılH; . 

. iO:Wjfı ı ın Bu ı . n : Eı•7.ıwı K fir.ını \' 87.· Sıhh:ıt ,.e l ~ t iıııı.ıi ~lunvc.n •t V kiile· ~:ncüııı ndcdir. 

gun. tinoeıı şikayet ediyor .. 

:ı027/fı lıl Salihli : Jl iikiın, H asan Jl fıkiınin raı~il"<>i nıt'muriyclini suiisli- gn ·üıııendcdir. 

tl güııeı·. ııınJd~n şikiiyct. 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

- 308 -

Arzulıal ' hulasası l\[nanıelcsi 

50::!::lj5 1:!~ Ankara : D. D. Y. Yol 'l'tkııtitlükl ·rinde yapılan musava1sı7.- . I·:ııcüıneııılcd ir . 
daiı·esi murakıplcrinden lığın kaldınlıııası hakkında. 

Yusuf Kocabaşlı ve Ar. 

50:.!0/3 124 Tutuk - Ağrı : Kuudi :\fıı a:~ ının verilmesi lıakloııda. 
köylinden ll!chmct Yal-

ı •;ıH·iimeııdedir. 

~ın. 

5031/51:.!5 Ttir·kcli - Ayancık : Piri 
köyü mulıtarr Ilasun Öz
can vo Ar. 

Kü.l'!cı·iııo ait yııyla,nı vlıkı ıniiclaha- Zira<l l \'ckiıl etinc. 
lt·nin ıııcrıino dair. 

5032/5126 Ankanı. : avukat i\I. Kc- Jcl ıırn ccr.asına ıııahkuın mückkili l~ncüıııcııdcclir. 
mal Olgun. Honet1o Daneliranlll ccr.ııımıın tuh-

5033/5 1:!7 Erzincan : Bıırakalarda 

'alilı ' I'akcr ve Aı·. 

:lO::!.J./3 1~ Torbalı : Arap~ı köyiinde 
Salilı Doğan. 

fi03:ij!i l29 .Adt~pazarı : Tığcılar Ka
nıo~mıın sokağı No. 5. 
S yfi Önen . 

rifine Jııiı·. 

1-:ı·zinr.mda yıkılan ga~·rimenkul l e ı· i- Dahili~·~· I·:ıu ·iiıııı• ıı iıı.ı ... 
nr nıtılmbil arsıı verilmesine dair. 

'rap!Jltı tariasma Hıtzincco viikı mü- .\l:ıli.'·t• \' 1'!;(·11'1 ine. 
<l;ıhalı• ııin rcfi ilu tarlasınııı iadesine 
dair. 

l'u kınııalıırıııduki lıilclcrclcıı dolayt Tiı·ıır••1 \'t·kiılı·1 iıH'. 

l fııziııcnin ızr·ıı ı· C'li lrliğirıdcıı şikiıyct. 

. i036/5130 }liltıs : Yı•ni köyde. Va-. 1'opnık vcı·ilmcsi hakkında. 

lıit Fidan vo Ar. 
l·:ııt·tillll'IHktliı·. 

fi037j:'i131 .Aııkam : .t~cebcci Ser- l!J . n· . l!lH tarih Ye 5!):.!7 No. nr- t ·:ııı·iinıı·ıı dt'tliı ·. 
g-ı·ıı!cr sokağı No. 15 Şe- Zllhıı.liıH• t'ktir. 
rif Dumlu ,.o Ar. 

:i038/!5132 Jslahiyc : Burhaniye ma- Hiıkinıdcn şikfıy~l. .\dli.n \ ' d<;llı·t iııt•. 

hallcsiııde lbrııhim Mn-
ratoğlu. 

5040/~135 Ka.1:seri : Knzıuıcılar No. 
42 Kumaş - ::\fanifatnra 
ve taahhüt işler Alırnet 

K edici. 

1'oprak Mnlı~ulleri Ofisine inşa ı· U i ği 
aınhurdan ınii1e,·ellit zarar zi,,·:ının 

tazıııiniııc dair. 

l •:ııeiinıt ·ıı dt' t!iı · . 

50-J.l/513 Adapazarı :Orta mahal- Bğitmen aileleri i~in istiınliik edilmek :\lil:ıı·if \'<'k:ilı•1'ıw 

lesi Ulus caddesi· ro. 38 is1.rnilen 1ar!a ının istimliı.kinden sar-
Sczni Sipalıibnşr. :fınazar edilmesi hakkında. 

50.J.2/5139 .Ankara : Teknik Okultı Riitbc ve maaşrum taslıihine dair. ~ı. :\L \ ' ı ·kfı ll'f inr . 
mühendislik kısmı, ma
ldne şubesi asker öğren
cilerden İlyas Simsoy. 

50.J.3j5140 Ynlvaç : Tnbak esnafm
dan 1\f. Öznk ve ar. 

5044/5141 Eyüp - Oltu : Koro kö
yünde llfulıtar A_ğa Emir
ge ve ar. 

Kazanç vergisinden muu.f tutulınn- 1\rııli ,,·c Yt• ki'ılı' lin<· . 

lnrma dnir. 

Arazi tevzintuıdıı. yapılan hnksızlığın l>ıılıili,,·c \'~kiılı•liııc. 

düzeltilmesine dııir. 



Kayıt 

No. 
Arzubal sahibinin 

isim ve adresi 

307-

A·rzuhal bulasası Muamelesi 

5045/5142 Bingöl : Manrif Başka· 'J'crfiinin teminine dair. Bneünıcnckdir. 

tibi M. İzzet Özdemir. 

5046/5143 Sundiye - İstanbul: Plaj- Arzuhal Encümenince hakkmdn itti- Bııcliın<'ııdedir. 
yolu No. 10 Galip Kemali haz olunan 21 . IV . 1944 tarih ve 
Söyleınezoğlu . l 9 sayılı cetveldeki karara itiraz. 

u047/5144 Kas! ak - Yaylada ğı: Mn
sataba köyüude İbrahim 
Elyanak. 

Milli emiilk tarnfından gnyrimeııkul- Eııeiimcndedir. 

lerine viikı müdahalenin refine dair. 

5049/5146 Ağrı : . Leylekı>ınnr ma
hallesinde Ahmet Turan 
vekili Mustafa Gülen. 

Müvekkilinin mnhkurniycti hakkın- Adli."c Vckil lctinc. 
da verilen knrarın tetkikı ile ceza-
sıtım tahfifi dileğine dair. 

!i050/5147 Bulanca- Giresun : Dil- Avukatlık ruhsatnamesinin verilme- · Karıırıt ı·nııt tlilnıiştiı•. 

va vekillerinden Fehmi si Jıakkmda. 
Aktnn. 

5051/ 5148 :grmenak : Beledi,ye ınce- Belediye reisi seçilen Tevfik'in va- Eııcütıwndedir. 

50!i2/ 514!J 

lisi ilınsından Ahmet zifc ine ba~lamaınosı hakkında. 
Darcı ve ar. 

Saı•ıkıımrş : Bardız nalli
yesi halin narnma Mak
sut Şenocak 

T.eşkiJatı mülldyede nalıJyelel'i vazi- ])ahili~·c Ycktılctine. 

yetinin ııazarı itibaı:a alınarak yeni 
~ ~~kil edjlecek olan kazaya bağlan-
ınıımasına dair. 

GO:i3/:5l50 Öôcıniş : Ertuğrul kö- Eşhus tarafmdnn bnhçesinc viikı fu- Eııciiıncııckdiı•. 
yüncle Süleyman Sevil. zuli müdahalenin re.fine dair. 

5054/ 5151 Lupseki - Çanakkııle: Ka- Mahkumiyet eczasının affına dair. Adiiye \'ı•ktılı·l iııe. 
dı mahallesinde Şükrü 

Şahin. 

:>O.i:i/ 5152 İstanbul : Kurtulıı~ Si- Hazineye ait ih1nr ve ihya ettiği ara- Eıwilın.ımr1c<llı•, 
nemköy Bile:ıikçi sokak zinin imar hakkının tawnmasr . ve 
No. 236/2 Kemalettin Ke- mutazarrır edilmemesine dair. 
ııer. 

liO:i6/ 5Hi3 Patımos : Snı·ısn nalıiye• 6 . IX . 1943 tarih ve 3533 numnra.lı Dahiliye V kiilcılııe, 
sinde Halit Altınay. arzuhaline ektir . • 

50.i7/ .'i 1 ii4 'i vas : ('e?.ncYinde Me h- Ye u i cezaevlerinden biriııe nnkline Eliı!ülıı •ııJedir. 
ıuct Palnt. dnlr, 

tıoı; , j il l.'i5 Yov.gad : 1\ıı~çu köyÜ Hilıifı ktııınrt I11'Sil!'h bit'ikıııiş Un§• l~ııcilhı~ııtl dir: 
bnşiiğı·~tıııeııi Niyazi öğretmenlik idari ücretinin v •ı·ilıııe-

'l'uııçok. sine daiı·. 

ı"ıO:i!l /:l l ii6 Sııııh'l.tl'lu : :ı\!ıırgiı' c~ki :\çıktl} l<oltlığı nıiidd te ait ınıta§lll- Adiiye \\•knlı•iin .• 
l'ııınhııı·iyet Mücldeiunıu- rınm vı•ı·ilıııcı;iııll dair. 
ırıi~i Sanıih Otbek. 

ı)060 /.~t:>1 l stnııbul i Belediye da• %ıı1ııt:ıi bell·ı.11,,1ıde ücr t!e ge<;ctı hit- Bıwünll'ıırleıliı•, 
iıııi eıı~ünıeııi zalııt ve ııırtiııiıı telmiitlü~riiıırle nyılnınııına 

nnıaınclô.t nıoınuru Ke- dair. 
ıuul J andoğlu. 



1tayıt 

No. 
Arzuha,l aahibinin 

isim ve adreai 

;ıOfıl/~15H Rivns : Ceznevinde V<'y
s<'J Mıırlııı. 

-aM-

Arzuhal hulasasr 

Yeııi eezııı•,·i<'ı·iııılrıı 

ıl~ i ı· . 

hiı·iııP ııukliııe 

Mııaınelesi 

E tı('Üırlf'IH!r:l i ı·. 

30G2/S H\!l Bııl'lııı - Anııısnı : Şak- 17. \'. 19H tnı·ih V<' 507:! ııııınaralı l·:nı·iiııwııdt• < lir. 
ı · n7. iskele:inrll' hııne o. ıınıılıall ıw <·kti ı ·. 

1!7 :\ lny Kayıı, 

li06:Vii i60 J Y.ıni ı ' ı Kı i!1lçullu istas- 9 . \' . 1!144 ta ı•ih VP :i02 1 ıııınını·alr l·:ıwünıl'nılf'ılir. 

yonu nrknsınclıı ?\o. '\ :ıı·zıılınlinP f'ktiı'. 

Zı>ki Özler . . 
. )06~/ıili! ~[nnisıı : Yuddağ nahi- 1\ii~iik zıihitlikte l(<'<;il'< l iği hiznıct t•:ıwi'ıı ı ı<•ııdPdir. 

yesi nıiidürii Ah ııwt He- . mü,ld<•tiı ı in ])~vlet lıizıııt>tiııılf' dr~~~ -

.)066/ 5 ı 6:3 

:i0Hi/ 516!i 

50Cı!lj!) J 67 

.j070/ 3 16 

.i07 ı /!) ı 69 

!)072/ 5170 

50i3jü1il 

~(' 11(' , 

• \ dnııa : Hahıta ı·sus ına

hull!'si G 11<'1 sokıık o. 
~ 1 Ali Hnyd:ı ı· 1\\ıtlucnn . 

.\ nknı ·a : A l tındağ ma
ha lll'si polis ıııerk~zi 

kn ı·şısrııdıı ıı ı ulıtar Rı zıı 

<'vind<' ı.ııhir t nce. 

Cumhuriyet 
M ii ılrl<>iıııııu ı ııi ıını:ıvin l ı•· 

ı·inden RE"fik l ıııııı ya
nında ~nhap Ağartekiıı. 

Üdeıniş : nevı·iııı mahııl 
lesi No. 28 1\'Jehm<'t Zey
tin. 

/)demiş ; o~vı·iııı mahal
lesi 'o. 2 Mehmt>t Zı-y

tin. 

.Ma ı·diıı L lııraıni ııın

lınllesiııdı• Ahdnl'l'nhnıan 

1"-a'"vas. 
1\arııcııh<'y - Huı·sn : He~· 

k<iyilnrle Hnsnıı Duı·muij. 

O irc.~uıı : • ııluııı .'elinı 

malııli sind<' Şnkir• Özdıı

tstnııl ul : 1. (hdu Ölç
me A l a.rı 1. 1'uhur· Ko. 
nıntanı ijiııhn5ı ıtkı .\. 
la k. 

l zmiı· : Asıııısörı· ~<'h.it 

Nusl'll t sokıığı :'\o. !13 Yu
suf Kiiııc-ll. 

li075/5173 S!'~·ı·ıın :Arif Öner. 

yılnın~ııın dııiı·. 

.i\lı•nıuı· iyı>tt'Pn ihı·ııı: knı·nrıııııı blıl ı 

ı·ılnınsınn dair. 

If ııı·hi ıııınuıı id<' ıııfi lıil ka hlığ:ı nda ıı 
ıniı l iılt•n ınan~ lnhsisiııe daiı·. 

Mı·ı• lis i\[M.baasıııdıı ıııiiıılınl ııııısnh

hilı nıııııvinliı?iııe lıi~· iııine dnir. 

r. ı>~'t in ma h su !ii i ı: in tn dı ed ileıı vrı·

l!iııin tahsil rdilıııiyerl'k affına dııir. 

Nakdi yn ı·dıııı y:ıpılııın~ın:ı ıl:ıir. 

l'i~ııı·ı·tlıııııı• olıııı olilkkiiıılıırrıı iı·nr 
lıcdo• llf'I'İtıin lıiı• ııispet tl:ilıilind<' art· 
tırılınnsınn dair. 

lıııııı· vı• ihyn ttikleri ~·erlerin kcn
diiPriıır hıı•ııkılııııısı hnkkıııd11. 

liııclıkzııdelcı· ~iı·kct i.ndt>ıı v(' hunlııı·ı 

hi ı nııyı! cden lC'rdcn ikiiyet. 

:'li ıL~ ı rı dlir.el1 iltnt>ili için vaktinde ya· 
pıımadıi;;rı miimra:.ıt ın dan ınüt \'(']!it 

k ı .dıo l :.ın haklmıın iııd sine dair. 

Hazineec hnkuku tasııı'l'uri.q•ııinP vii· 
kı nıürl:ıhnl<'ııin l'efino dnir. 

J•; ıwiiıııuıııkdi ı · . 

1•: ıwünıcıiılı·ıl ir. 

J•:ıwii tıll'llıll'ol ir . 

l ·:ın·ii ıııı • ııdı• ıl i ı· , 

Eıı diıııeııılı•ı lir. 

1-:ııı · iiııtl'tldı>oliı·. 

Eıwiiııwııılt•ıliı•. 

A.r.zuhnl 'Bncüııwnindcki ,· csaikiııiil. Eneümt'nrlediı•. 
iade ino dair. 



Kııyıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

300. -

Arzuhal hulisası Muamelesi 

!l076/ !l1H . ,cy ı·aıı : Arif Oneı·. Pshi katiyct eden iliımı hakkında vıı- Eııciinwııderlir . 
rilcn · nnkıı~ karaı·ı~ırlan dolayı şikfıyct. 

5077/fil7:i lstıırıbul : Balıçı•kırpı Tıı~- 1!1. H . 1943 tııı· ih ' 'C 15162 No. nr- J •:ııeiiın e ııcl liı·. 
hon kat. fi. Şaşmaz •r . A. zulıııliııo <'kti r . 
Ş. Meclisi ldnn• Hc i~i 
IIayı·i r pnı·. 

fi (l7 ' / 5·178 'frubzoıı \'al isi ı:-;rıliın Oz- .\laı·ıış Vnliliği csııasuıdıı nıücleti kn- En('üoıcnclcdir. 
ıh• nıir (:ünılıı_,.. muıiycs i içinele yatınlmıynıı 1!l. :ll li

ra paradarı dolııyr tnhnkuk ettirilen 
·,ı:ıı·ıı <'ezasının kııldırılnııısı hnkkındn . 

307!1/!i l l!l Yor.gııtl : Çıllı Bıı.şö!! ı · .. ı -
nı ~ıı i F:ı ik Bor:ııı ,.e ar. 

. iOH2/:;182 Karaınan : :\olt>r mua\'ini 

Mustafa !lüııı• ı·. 

Köy okullaı·ı ö~ı'Ctnıl'nn!'riııc idııı·ı• Mu ır rif V ;•kıi l <'lino. 

iicı·cti wrilm •sine dair. 

'J'arlı cdil~n faı~l ıı kımını; vı•ı·gisi hak- Bn<"iiınerıd cJ ir . 
kıııdııki dileğinin ııazaı ·ı itillllre ıılı-

namk mağduı· Pdilmı•ın iııiıı temini
no dair. 

:;o ::ı :J/:i 1 8~ Si,•as : Cı·r alc lyc;;i ıni'- \'edcksubuylıküm te dıisiııdl' \•ıt:-.ifE•ıı i - l~n ıtiiıncndNlir. 

murlıırındntt ..\li rızn A - nin ,-ı• rilın pdiı(iıtd <'n şikit,n~t. 

car. 

fiU!:l.ı ;:it!!4 Oı·hııngıızi llöı-l l' '' im )fulıtııı; olduğundmı ."lll'duıı ~·np ılınn- En ·iiınenılcıliı· . 

lllüsliııı kö~· fuıd~ Ml' hrı"'l . ııııı dıd ı-. 

Dil ir . 
. ;o ı ; ; :; J H7 Kı ıı ılc· ıılıaırı>Jırı: Kır· kii- .\J iılfı l i.n• ( mao~ı tahsi.~i nc dair.· 

.' · iiıııl<' Ali A~luıt 

.·,oııi 1 5 1 8~ :.\J:ıraş: B<>lcdi~·l' sinaınııs ı 7. IV . J!l-1-J tııı·ih n 63 ~o. nı·zulın- J-:ıı~ünırııdı•rlir. 

rinrt'l ırda Ali Hı zıı P:rk;;o~· lin e. ekti r 

.->OHH; :; JH!l .\nkıu·ıı : l ' lıL~ ıne~·dnnı 2 . \ ' 1 . 19-l3 toı ·ih ' '<' 325 ~o. Aı·wlı;ıl Bıtcünı~nıi~Jiı·. 

ı;;ıırk l'~za rll'posu yıınındu l~rıı•ihııeni ltarnnııa itiraı. 

A,ı•pacı Nııri Ap. No. Hi 
Tıın•ared \'~d<'k t ei\'nı <'ıı 

Şel'if Uı:nnl'r 

ılO !l/ fi J!IO [•' inike: Knnılurıı 'dıl l:ı- J.:lll'ı-indı• kal:ıtl ııkdın·ılnı•ınııı rnuba- J.!ııdlııı nd diı·. 
r, t Öner ve! .\r. ynıt vr~·a sarf m:ıhııllerint' .l'vkine ınü

ı-:ııadt! edilnıe><ine doiı• 

ı)O!IO fi l!ll Bün,,· aıı : AkkLşla ıınlı iyı>· i\liıliiliyl'l ikı-:ıınl~·csinirı ,. • ı·l lıne.oıln Eıı~iitıwıiıll•dh•, 
~iııde Hıılil ('ılğlıık duir 

ı)O! II /:ilfl2 Kııfl ıkö~· : Kıılfn cıi!lu ~o- Knmf) vıız i.vt•fi lınkkıılılııki dilı•ğiniıı l~ıt<'Ünıı•l1ı1Nllı•. 
kıığı No. 13 Ziyn 'J'ıın:ıcaıı nu1.ıvı itibare ulınmn ıhn ilnir 

ii092/5 lll!l i\[. ~1. \' . . Mıı . .\ltı.J ıki'IIW• xu~ıh lmıhihi hukkındtl. ı•:nı•iimenriedlr. 
Hindr As. Adli lıiikiııı Nt•r
det Kudatıtubilik 

" oıı.ı 5 J!lli Anıımıır : ı urım kııtııl 

dıın .\li Dcdro~lu 
lüoı ·ı>sl • kııı:ıı k .;hğı il<• H ıtıl.iıwyi wı·tı· Zinul1 \'duilctinr. 

r:ı sokaıılnı·ı ilıbar ~diyor 



lt ayıt 
No. 

Arzubal sahibinin 
isim ve adresi 

ato-

Arzuhal hulilsası :.\fuamclesi 

riO!lfi/519fj Y nirr: Alan kö~·iiııdc ('ı•lll'l•n .nkı l an gelirinin tn?.ınini rilır- llıılıili.'·ı· Yrki'ıJ,·tiııc· . 

Ranıdilı ." Yakup 'l'iitüu- tiıır g-l'dilnıcsiııc · dııir 

cü 

:)0!Hi/ 5l!l7 Üıı.1·r : Rciı'ıli~· (' rci,,i Dı- tln .nııiıı ~nnı~ıınn hnğhınnınsınn rlniı· llıılıili.l' <' \'ı,kiilc-t.inı: . 

rım ve Ar. 

50!J7/ 5lfl8 l<Jı·ımnıın: Lv. Anıiı·liği M:ıa5 f:ırklııı·ına ııit Divan kııı·n ı nıııı ~1. ~1. \ ' rl,fı l <·tiııl' . 

5099/ 5200 

5100/~201 

Oltu T. S. Eı·1.ak Am b. !'i. bozulması · masraf ilc krsilrıı mik
sınıf Hs. :lı{emurn ~r. Hi i- tıırın iııdı:siııc dııh· 

mi Gönen 

Ka.1·,· e ı·i : D. D. Y. 4 nrii 
!şletme Müdürliiğiinuc 
memur Şevket Türkyılmaz 

Manisa : İğdecik köyün
de Hasan Atay ve ar. 

Beypazarı : Gelagara kö
yünde Kamil Kasap. 

Köylerine ait su bornlarını gasbeden ]);thili,,·<· \ 'l'k iıiPı iıı r. 

muhtardan şikiiyet. 

Kaymakamdan şikayet. 

510 1 /5~02 Trabzon : Manifturaeı- Yerlimallar pazarı tarafındon mani- iktis:ıt r .. k :'ı\..(iıH'. 

lar birliği mümessili Meh- intura verilmesi hakkında. 
met Salih Özer. 

5102/ 5203 Adana : Belediye karşı- Askerlik durumu hakkındaki dileği- Eıı<· iiıııt • ııd "ıliı· . 
smda No. 35 Ra'it Ke- nin nazarı itibara alınnınsına dair. 

5103/ 5204 

5104/5205 

&105/ 5206 

1H07/ 5208 

ôio / 5209 

5109/5:!10 

1;110/ 5211 

mali Öğütçü. 

Giresun : Ali Fchmi Hat- . 
tatoğlu. 

İstanbul : Tophane cad· 
desi döşemeci sokağı No. 
3 Fatma Leman. 

Ayvacık - Çanakkale 
Alırnetçe köyünde Hasan 
Özçakır. 

Gaıcianteb : ~mniyet :Mü
dürlüğünde komiser mu
avini İsmail Polat. 

Arnavutköy - İstanbul : 
Boğaziçi lisesinde öğret
men Nusrnt Sclfuni Erik
çioğln. 

DNıizli : Atalılr mahal
le i okul geçidi No. 26 
Avııi Erbey. 

Aksaray - İstanbul : Ça
kitğa milhallesi Abdul
lalı~nvıı~ sokağı No. 83 
Solfihnttin Yalınkılıç. 

Hazineden mntlubunun biran evvel 
ödenmesine dair. 

Mübadil vaziyctiuin düzeltilerek mat
hıbunun verilmesine dair. 

Taı·hedilen muamele vergisi- hakkın
daki dileğinin uazarı itibara alınma
sına dair. 

Zabıtai belediyede ge~en hizmet müd
detinin tekaütlüğünde sayilması hak
kında. 

Huııusi olnıllaı'dnn §ikayet. 

Maliye Vekalcti tarafından tıızife 
başıoda ölen oğlundau tnzmit1at ve
rilmesi iıtıkkında. 

27 . IV . 1944 tarih ve 4967 num:ırıılı 
arzubaTine ektir. 

J.:ılf'iiııwııılı ·diı• . 

J.:ııı•iimt·ıHl<'dir. 

Eıwiiın <' ıırl r diı•, 

Jo:ıırüınrııdrıliı·, 

En · iiııırıidı• diı ·, 

Eı H' iiııH• ııılı · r1 i ı • , 



Kayıt 

No. 

-·---

Arzuhal salıibinin 
isim ve adresi 

311.-

Arzuhal hulasası llfuanıclcsi 

fij ı 2/ :i2 ı 3 na fra : Hırsunıengeıılcl' Toprak tevzi komisyonunun tar la J•: ıH·ii nıcml di ı ·. 
köyiin<le Talip Demircan taksiminden şikfi.1·et. 

5 1 l3/ G2 1-! 

5 11+/ :0217 

Gllfi/ 5218 

!jj 16 ' 5:! 19 

ve ar. 

Burdur : Notcı· rncmuı·u 

Sait Selik. 

~. K:ımlıisııı·: 1\•pı"lf<'p<' 

kö.vlindc Kazım Bkici vr 
Ar. 
Elazığ : Kasaplar ~arşısı 
?\o. 9 ~chz<·ci 1b nılıirn Ay
,renk 

Bıı;.ıı : Zafer karakolun
da ~·aka No. 3 polis JH. 
~rithnt Ko.vuııcuoğlu 

Gll 7 /'ı220 Kadıkö.1· : Rıısiınpaşa nıa
Jı:ıll<'.~i Arılık ç<'şrne ~o. 

HI JiüsP.vin Kazın· 

G ı ı H; G:!2 ı E ı·w nı nı f"<'wevinde 
Ağıt f;ö_rlcıncz 

:)II!J G:!::!2 A.wlın: Cezıu•vinclc Ali 
Kolıak 

:ı 1 :!0 / fi:.!:!:3 • \ ~·d ın : Scı·~c kö)iindc 
.Ali Karh 

:i l:!l;.i:.!:U Ankııı-ıı: L~ıııct lıı önü 

radd<'si l\o. 2+ l\'i~·azi J~r

turan 

Tnrhedil~n kaı,aıı<: vergisinin haddi J·;ııı•iinwnd<·dir. 

l~yıkına ·iııcliı·ilınc~i hnkkmdn . 

r:ıı,vri kunuııi olaı·ak ikiııci d c f'ıı loıı- :,\ l ııli,, · ı· \'{'!;~! etine. 

lımılan n vlct nıalısulfıtındnıı doln,vı 

k~.vıııukuından şikii~·ct 

'l'l'rki tiraı·et ett iğinden tarhedilen ~ J ııli.vr Y<•kfildiiıo. 

1ııı m c znsının rcfiııc dair 

:'lfalıki'ııııi~·cl reza.~ıııın ıı.ffınn oııir ~Eııciiıncıırl dir. 

lntanhul bclccli~·esi taı·ırfından lıııksı:r. J>alıiliyc V<'kiılctinc . 
vr gayl'i kıınuni olarak evinin yıktı-

ı·ıldığıııdan ~ikfıyet 

Clarhc nakillerinin telıirine dııiı· J.:n cü nı t•ıııl•dir. 

. \ s ri <·czıı<•vinc nakline tlai ı• Adli,,·e Vckiıl line. 

F:nızi verilmesinin t<:>ırıiııinc dnir l':nciinwndrılir . 

lknııııi.vc ve elbiselik ktuııaıı I'Crilme- J ·:ncliııwn<l~di ı ·. 
siııc dnir 

.il:!:! / fi:!25 Yozgaıl : Dcdcli köyünde i\liilegallilırlik rapuıı <'ı;Jlnstan ı:ıikii- Dalıili~·c VC'kiılt;tiıw . 

Abılullııh Dün(]aı· ve A ı· . .r<-'l 

G 1 :!:J /52~6 ])üzce : A.vnalı köyiinrl ' 
Ordıı'lıı Mclımct Kılınç 

GI:!4/ G227 A~·ılm : C<'zaPviııil<.' Ferit 
Dündar 

;i l:!'ı /G:.!:!R A~·dın: ("pzacv'iııde C't• ınııl 

Alk ı<: 

GI26/522!J Bolu : Kıırm·ıı~u köyünde 
Ahıııet l'zun 

Tııpn il ıııulasarrıf1 bulunduğu. tnr- Eıu·iinıenucdir. 

lllsına vfıkı ıniidnh:ılenin meniııı• clııir· 

Hastanede !ın~! a lı~ıııııı 1 edu 1·isinin te- J~ıwüıııcn<k•d ir. 
ınininc daiı· 

Ası·i ct•zıı<'Yinc nakline dııir Adli,vı• \'ckiılc·tiııı•. 

Ziıwıt Vrkiilcti tarafınuan aru:-.isiııiıı Eııeünıcndcdir. 

istiııılfıkindcn arfı ıınzar cdilnıc~iııc 

dııiı· 

.3127/ 5230 Tnıhzon: Yenicami ma- Borçlunnın ile toprak t vıii vo tescili l\lali.rc VekfLlctinc. 
hallesi Konak sokak No. lıakloııdıı şikiiyct 

18 ilamit Öksüz 

512 / 5231 Aksaray- İ,;!ııııbuJ : ('ıt- 27 . lV . 1944 tarih ve -!967 No. arzu- Encüııı!!ntl rlir. 
kırağa nınhallesi Abdullah Tınlin f'ktir 
çrıvuş soknk No. 33 i\I. c-
luhnttin Yalmlolıng 



312-
Kayıt .Amıbal sııblbinin 

No. isim ve adresi .Arzuha\ buHI.sası ~luaıııelesi 

5 129/ ::i232 Pütürğc : Feı·ikanlı m nh- lla .n-aıılarıııın ~alı lıklarda ot laııınla- T i•·a ret \ ' PlliıiPt iııt·. 

taı·ı. Derviş. ı-ıııa ıııü~uııd l' t.lilmcsi hakkında. 

5J30/ ii233 Ornı:ın Kuı·unıa Ch·nel K. 1:! . \' . HI-H tııl'ih \ 't' aırı6 ~o. aı·zıı - l ·:ııf'iinıcrıdı•ılir. 

ur. Şübc. :\Ili. 2. S. As. haline ektiı·. 

Aı1. lliıkim . Yu~ur Ziya 
\'aı·darmıın . 

-'il:Ji f'ı234 Kızıltoprall - lstııııbu l : )!illi .\liicııdclc kıdcm zanınııııdan is- Eı ... iiııwnd Pdir. 
Tıığla cı ('u ın i sokak No. t i fadt• ct tirilmesi hııkkıııdo. 

27/2~1 . ( 'l·nll't Hıınıdi Bu-
lım. 

::il32,t:;:z:.n Atatürk bulnıı·ı Yener Ticaret \'c>kfıl<'t i tarafınlan .vıLpılnn Ti(•a ı ·pt \'t•J,;'ııı : iııı•. 

Ap. Xo. 7. Zeki Afşın. hııkııı r. nıu ıı ııı c lcniıı <lüzc ltilmeııiıı e ve 
ıııiitt•ı·ııkiın ıııaıışlarının vcrilıııt•siııc 

dııiı· . 

:>ı3:ı;:;:z:n Inegöl : Cezaevinde. 1\{. 

Ali Kouarlı. 
Jl a7.i ıh ·•·c ıııııtlııbunun ,- ( · ı ·ilın csi ıw ve :\ltıli .' · " \ ' d1iıh· ıiııı ·. 

malıkılıııi,,·t'li hakkınrlu vfıkı dil eğ i üze-
l'iml hiı· kıınıı· ittilııızınıı dair 

!j J!H/.):!39 !zmir : :'llcnıdulıiye mo- Jfa zi rll'r!' unızi n• ı·ilm csine dniı·. 

hııllc;; i Leblebici sokak 

:; ı 36/:i240 

·o. 24. Azinıc Özkuya. 

,'ıını~ıın : Eski 
mııavinleı-iıırl en. 

PeJılivan . 

komiscı· 

Hukkı 

5ı:Ji/iı2-l 1 .\lilıis : l>r ıııirci Ali )[. 

Eri ş. 

5 t:J.'/5242 l znıiı- : .\bancak 1\lesudi 
ye 1443 sokak ro. 24 
E ·ki üfus i\'f. Ni,vıızi 

l ysal. 

.3 1 39/fıll43 . iksnr cdit malıall 

sintl ~ Niı1.mı Kiipçü . 

5 14Qj;j24::i .\ıı aınuı· : 3 6 :-ıı~· ılı t l' l 
sahibi Emin . 

.3l4l j :i24fi Sııı·ıkör- ı: er-Lc : Şakir 

Özcım. 

.'iH2/::i~H 'l'nı·tuın: \•ztu~ '· iııde B lı

~<·l Üzkıı;va. 

J l idı:nwtı vatııııi~··· 

t u h~ isi hakkında . 

teı·t ibinden ınııa ~ J ·:ıH"iiııu• ıı ıl ı·• lir. 

'fa Sı.ıı-ı-ur !'tt i ği c1·c viikı ınüdııhııl r- ~l ıı li_,. ,. \' ı•k;'ılt•t iıı c. 

ıı i n ı·cfi ııc daiı·. 

.'ıl (• ınuı·iyetteıı ilırıırı hakkınılııki knı·ıı- ı ·:nı·iinıı· nılı•ıliı- . 

ı-ııı ı-ı•fiııc dııiı·. 

Ol'i'c ait piı-inçlcrin 
yııııılıııı haksızlığııı 

dııiı· . 

': 
tcsc llümü i~in En ı• iiın ı•ıı•h·dir . 
düzt•lt ilmesin e 

J{ e ,· iı· iimiı·iııin nızifci m<• ınııı-i_,·t• tiıı i Enl'i.iın cıııkdiı·. 

su i i st nı al !'tt iğiııdcıı şikiıyet. 

.\lulıta r intilınhın rlu hu evsafı hııiz ol- Eıwiiım·ııd ı.- lir. 
ınıyan hiı·iııin -'<'<:il diği nd rıı ~i kiıyı• t. 

)lnhkiımi~·t• t N>zıı~ımn t•f fına dııiı·. En cüııı,• ı ıılt•di ı · . 

5H3j"ı!-l .~0 1111!1111 : Cezacvindl' ııınh - Iltl'llSi ur dil eğ i . 
k(iııı Ilasan Şahin . 

;; 1-H / 324!1 Kon.nı : Jundamuı al11_,. Otu ?. st•m•lik hi7.ınct ikrıı.nıi,,·ı•si h nk- ı·;n<·ilnı Pııılt-ılir. 

ücrt'lli ht-sap M. 24 5 ~ i - lnnıln . 

l'il Xo. :\T:ızlı ıı r Kumı;cıı-

gel. 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

313-

Arzuhal bulAsası 

5H5/325U Kıırgı : M:ora l<öyiind 1\ayıııııkııından şikiiy('t . 

'Lusnf Özd~ınir ve Ar. 

Muamelesi 

Dalıi liy • Vckftlctiıı 

5 L·Hi / 3251 [ r;tıır.bul Küçüklanga Yrrlcksııbaylık hııkkınııı tııııınıııııııına J)ahili~·e \'ekiılctiu c. 
'l'rıımYny caddesi Terlik- d:ıir. 

~i Şevki Bo l ııyrr "vinde 
A. Oktel. 

5H7/ 52:i:.! Tiilı>cik : l nbisarlar zira- Eşinin ııüfııR muamele. inin ılüzelL il- }]ıwümeııdedir. 
nt lwııtrol memıuu Ha- ıııı•si l ' f' ~oculdllnnııı tesci line dair. 
g.nıı Ziihtli. Özgülenç. 

:>HS/52:1;{ "\ nkara Aııafal'talııı· Haziı!Pcr 32.5 lira mntlulıuıwn Ycril- Encüıııt•nılcdir. 

ı·addesi . Kınacı lıau No. ıncsirw dair. 
::ıo Xiyıızi Ağra. 

:>149 /.'i::lfı~ O!tn : Cuınhuı·iyet ma- Kaznlım kıı,vınaluımınru suiistinınliıı- Dahili.~ c .'"ckiıletiJH·. 
hHllf'siıule Veysi Kaftan. den ~ikfiy t. 

:JlG!I/ :i25:i l stıınbnl : Edcek lisesi 1'~ı·fiiııin t<'ıniııiııc dair. 
ı iirk~e öğret ıııeni 1·~ ynr
dirrktiir ~rııı·nt 'l'ı•kiııt!l'. 

i\lııııı·if \' ekiileti ne. 

:i l 51 /:i2:ifı Pıılatlı :Cumhuriyet ma- l fııl<~ır. ol:ıı·ıık Yıtüfesiıı<lon a~ığıı ~ı- F.nciiııhındcdir. 

hallcsiıııl<' eski ıılifns ldl- kal'llılığııı<luıı şikayet. 

tibi AJj Eren . 

. ıı.:;u:ıt:ıi . \ ,lnıııı Yiiksekdolrıp (,'ok •;Mnklıı n ıııuhtıırr · ıııuuYeııer lllııli.1·<' Y!'idlctilıc. 

nıahallr'si lfıl sokak No. oldıığıııulım ynr<lun istiyoı·: 

fi+ lıanede Eıniıw Vrziı· . 

. 'iJ3::l / 5!!:i9 Brığluın - ~"tılHır·n : Yn- 'l' alıt ı l:ısnl'l'ufıınıla hıılnnıııı tıu·l:ı~ı- l•; nrümcmlerlil'. 
kıt<'ık l<öyünde lsmıı.il nın llfl 'l.iıwc<' istiı·clut cdildijhndl'rt 
Kımıbıılut. i:ıtksiııin t~ıniıtiııe ıbi ı• . 

:il3-l / :i:!G2 2 ıı<'i kolordu lcn.ızJIIı Oı·ıb ıd ıı ırıli~lnlıd~m ıınmızv.ııflnr gibi l~nciinıeııMd i ı·. 

1 ıı ·i kı~ım ılıııiı·i uuf 2 tt;>kalit ııııı aıııelrsi ııiıl yrıpdııııısın::ı 

ııııınıııele 111eınuru Galip d n i ı•. 
Y:ılnz. 

:; ı :ı :ı I :J:W.J l ~~ aniıni : lkti~a ı· Fııldil - Y Pt i ın ııııın~111111 vcrilnıesiıtilı temini- }o~m·ümcnıleıli r. 
lesi hiı·inei sıllff tıılebe- lll' ılnir. 

sind~n Xi~·ıı zi Siirt>nkök. 

5l3fi ' :1:163 'T'okarl : Caıııiike bir ınıı- t~kJıunın trrrıinine claiı· . 

lıallı>sinile No. 3 Hıınife 

. \ kgiin. 

:1ılıhııt Yl'k itlet iuı·. 

:ı 1 lı7/52fiti Kuııılıl<'a .. F't'nikc : Ziir- Zahiı·el<•ı·itıiıı Ofi~ larnfrn•l:ıu ınnlın- l•;ııı•iinı •nd t•ı l ir. 

ı·adan ".'\T rlıllll'l .JPketıci yııa~tlllll tı•ıniniıw t!ııir. 

\'C ;\ı·. 

:'il:'i8/:'i~67 .\y1·:ıı·ık - Çaııukknlr : 
,\d ı\tr·ıw ha~{i~ı·etıııeni 

1 ffrt Pnııınkı;n. 

:il::i!I; :1:2G.' lilıı. : ğ'ııc;lryük kö-
yi iııdc Rıı~it Kaplan. 

t'uııııiilıuıı <·rıııı1i ,-akl'ıtıııı ll·~Hy..ı.i 
lııti-kıtıdalıi <lilı•i::-iJıin ıııızııı·ı itihııı·ı• 

alııtıııuııııııı dııiı·. 

. \ı· :ızi wı·ilııır~iut• ılııir. 

t•:ııdiıı ı('ııcli-dir. 

Eıwiitıı •ııılt•lliı· . 



tıı4 
Kayıt Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi Arzuhal hulAsası · Muamelesi 

:il60/ 5269 Piitürge : l3alık köyüH- 1\öy hayYaıılaı·ıııııı fuııdalıklardan Ziı·u;ıt \'eküll'tiııe . 

ele muhtar Yusuf. otlnınıısıııa müsaade crlilıııpsiııe ılııiı· . 

5J6l /5270 .Aı·dahaıı 1'üccanlaıı Mütegallilıedeıı birinin y:ıylalıırııııı Duhili_,.l. \ 'cl;iıl<'tiııe. 

Şiikrü Yakup eliyle Ka- Yfikı nıiillahaleııin rcfiıw dair. 
elem ( lcıı~tüı·k ve .\r. 

5 16:.!/ 327l lkiztlerc : Kirazlı köyün- .\iahiyeh· ı·inin kaza ulıııasıııa tlaiı·. J hılıili~·e \'ekiıldiııe. 
de lsmail Ködoğlu. 

5J63/5272 Safnınbolu : Misalu Milli E~hııs tımıfınclaıı ı-:a.niıııcııl;ulll'ı ·inc l·:ıwiiıııl•ııılı•ıliı·. 
mahnlcsiudo ı ·o. 6 :'llııhiı· ,-,ilu ıııiidahalrnin ret'ine rlniı·. 

Atık. 

516-1/ 5273 )'fcııgen : Kuzgöl kö~iiıı- XaJ;di .vawlım ~-:ıpılııınsı lıakl;ınıla. 

de Saim Ncrin. 
Eıı<'ii llll'nded ir. 

5165/527-± Kangal : Hu~usi mııhııse- Yukncak zamını n• ri l ıııl•si hakkında. 

be katibi lbmhim ŞenoL 
Bııciinı(•ndl'dir . 

5166/ 5275 · Kan!('al : Hususi ıııuhase- Yakucak zııııınH verilmesi hakkında. Eııeiiııwııdı ·dir . 

bo talısil memuru. 
Hıı.lit Yıldızeli. 

5167/ 5276 Rangal : Hususi muhase
b<ı varidat. memuru Alı-
dullah .Ata. 

5168/5277 Üskiidar : Topta.~ı cadde
si No. 350 Turşueu Ha
sım nezdinde Mehmet Çe-
tin. 

5169/5278 Niğde : Diledere kö-
yünde Siileymnn Demir
delen. 

5170/5279 Kütahya: Cezaevinde Ali 
Sert. 

41 71/5280 Şebin Karahisar: Tamza
ra mahallesiııclo. alilı Bm-

re. 
5172/5281 Denizli : lsınetpaışa cad

desi No. 40 Öğretmen .\ . 
saf nezdinde AH Kahvc-
cio~ln. 

YııJ{acak zaııınu vcrilııırsi !ıal;kıncla. Enı·iiıııcıııledi r. 

Aınea~ı tarafından gayriıncnknllcrinr l·:m· iiıııl·tıılvd i r. 

vilk ı ın üdıı.hıı.lenin refine dair. 

:\lütegıılillıelik yapan cşlwsın ıııcııı- Eııı·iinıt• ııdt•dir . 

leketlcrindeıı uzaklaştırı l ması ilc öliiııı 
t (•lı l ike><inden kurtarılmıısmıı. dair. 

).!alıkfuniyl't r·ezıı:sıruıı rcfi ile tııhli-

~-<'sinin teminine dair. 

. \ nı zi vcrilmesinıı dair. Eıl<'iiıııcııdı ·•liı·. 

Orıııau işletmesi rulısatııaıııcsi ve ı ·il - 1-:ııPiiııı(• ııdı •diı-. 

mcısiniu teminine dair. 

5173/5282 Edremit : Aşuğıç.ıırşı A.ş- Oğlunun Ziraat Vekii.letindeki vnzift•- l •:ııcüııwııdf'rlir. 

evi sahibi Şevket Tan~ör ~ine iad~~inin teminine dair. 
eliyle Hatice Akny. 

517-!/5283 Kilis : Trrıkb malıallesi 

Abdullah SoydiJl(;. 

5175/52.'<4 .J.rualıan: Edcgill kö_,·üıı

de Faik Temel. 

i('ltU!JUl intiharııııı. ~ebcbiyct ,·cı · eıı 11. l\1. \ ' ~kiı l l'l iıw . 

ıfıbittcn beş bin lira tazıninıı.t ıılınma-
sıua dair. 

IJükiııı Ziya Awlalum 'dan .,ikfıyet. Adli,,·,. \'c•k iı lctiuı ·. 



ıt'ayıt 
No. 

Amıhal ııahfbinin 
isim ve adresi 

!U~-

.Arzıı.bal bulAsası 1\'Iuanıclcsi 

5176/ fi2Rfi tTşnk : fşık mnhallrsi Ala- ('oc•nk zamınından istifadl'Sinin temi- Jlııeümendedir. 

camii kar:ıısındP Yatgın ninc dnir. 
sokak No. 16 Ahmet Şük-
rü İşık. 

!il77 j !i286 Söke : ntill~ibnhçe köyürı
do Hn.~an Rı·türk. 

Ist iınliik cdilnı<>k istenilen bah~esinin 1\f:ıaı·i( Vekfıletinc. 

hakiki kıymeti üzerinden esmanmın 

verilmc~i hakkında. 

5178/5287 Ankara: Emniyet Umum Yeni Barem Kanunundan istifadesi- Bnciiınl'ndcdir. 

Müdürlüğü mütercimle- nin teminine dair. 
rinden Sadullah Cenkçi. 

5179/5288 Cide : Kasaba mahalle- Dii.vıı vekilliği ruhsatnamesi veril- l<:ıwümcndedir. 

sinde Ali Nazım Gürctay. mesi haklanda. 

5180/5289 Niğde : Mehmet Şimşek. 6 . III . 1944 tarih ve 4643 numaralı 'Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

5181/5290 Bafra : Hacınabi mahal- 16 . m. 1944 tarih ve 4721 numaralı Encümendedir. 
lesi Azizbey sokağı Hati- arzuhaline ektir. 
ce Esmer ve ar. 

5182/5291 Aydm : Cezaevinde Ka- Asri cezaevine nı:ıkli hakkmda. 
mil Dündar. 

5183/5292 Mecitözü - Diyarbakır 

Ömer Korkmaz. 
Gayri kanuni olarak bir hafta emni- Bııcümcndroiı·. 

yct ııczareti altmda kaldJğıdan şika-
yet. 

5184/5293 Karndeniz Ereğiisi : Terzi Haltkıııda verilen mahkeme kararı- Encüıııendedir. 

Şevket Çelebi. nın yeniden tetkilona dair. 

5185/5294 Adana : Çukur mesçit 6 Fav.la vergi tarhedildiğinden şikayet. Encümendedir. 
ncı sokak No. 52 Şevket 
mu taş. 

5186/5295 Yozgad : Cezaevinde Ö
mer Coşkun. 

5187/5296 Tokad: Biskincik köyün
de Süleyman Altıntaş ve 
ar. 

2330 sayılı kanundan istifadesinin 
teminine dair. 

Otlakiyelerine civardaki köylüler ta
rafmdan tecavüz edildiğinden ~ika
yet. 

Encümendedir. 

Dahiliye V<'külctinr. 

5188/5297 Osmaneli : Camii cedit lknmetc memur edildiği yerden Es- Enciimcndcdir. 
mahallesi Havuzlu sokak ki7ehir'c naklinin teminine dair. 
No. 10 Haydar Erdoğan. 

5189/5298 Develi- Kayseri: Osman Haksız hiı· lıüküınle verilen mahkii- Adliye Vckftletiııc. 
Kültür. miyet ct'znsmm affına dair. 

5190/5299 Samsun : Adiiye karşısı Avukatilk ruhsatnamesi verilmesine Encümendedir. 
Dodrum eski sorgu baki- dair. 
mi Mustafa Hilmi Con-
tur. 

5191/5300 Erzurum : lnhisarlar mu- Tel'ii inin tenıinine dair. 
hakemat memuru RU& 
Gültekiıı. 

Enctimcndcdi r. 



ltayıt 
No. 

Arıuhal sahibinin 
isim ve adresi 

316-

Arzuhal huliuıası ~lıı.ııııe l~ sı 

;ı 1!11/fı!"!Ol. •rokad : Hacıahmet ma- 7 . IV . 1944 tarih ve 4869 numaralı };ıı,.iiııwn•l 'dir. 
hallesi No. 24 Vahap Kay- arzuhaline ektir. 
nııkdemir. 

5193/5302 Çorum :Alaca kazasında Adana vilayetine nakillerinin temini- Eıl(·iiııırnılı · tl i r . 

Nuri !pek ve ar. ne dair. 

5194/5303 Bartın : Karapınar kö- Okııl için istimlak edilmek istenilen !\lali_, · ı' \ ' ı • kiıl .. tiııı· 
y ürıdc Muhittin Erein. tarlası hakkındaki dileğinin nazarı 

it.ibara alınıırıık karar verilmesi hak
kında. 

5195/5304 Kumkapı- !stanbul :Ni- Şehit olan oğlundan tıızminat veril- ı •;ıır • üıııc•ıHil'diı ·. 
§anc.ı Türkeli caddesi mesinc dair. 
'l'ürckn.ş sokak No. 8 IJay-
riye llkaylr. 

5196/5305 Gölcük: Donauma komu- )fen~e itibat'iylc lahsil dereecsinin J.:ıwiiııH'ıl(lc · cliı ·. 

tıınlığı levaznn şubesiıı- hiı· knrnı·a bnğlıııımasnıa dau·. 
de Necmettin Yalçın. 

5 197/ 5306 lstnubul .: Harbiye- Hi- Emekli maıı~mın tezyidinc ı1~ir. 
dayct sokak No. 13 E-
mekli topçu ıılbnyı Hik-
met 'l'ürcsel. 

5 19 / :l307 Trabzon :Trabzon ve ha- 'Munznın ıııııa§ıııııı vcrilm0sinc dair. 
valisi i§ mükellefiyeti tn-
kip başmemuru Muzafler 
Ün ver . 

J·:ıı • ·ii ıııı• ııtl c · o l i ı ·. 

.J199/5!308 Kcşan : Pul ve cvrakı l•'ilibeye gönılnrrıek mecbnriyctiııJe };ııriiıı~t·ııclc · diı· . 

matbun bayii Alilettin kaldığı meblağın oraya ulnştn-ıltna · 
Tıışgnl eliyle Mustafa sının teminine dair. 
Salmnz. 

5200/5309 Hadımköy - istanbul : Ordnda gcdikli küçük zabitliktc ge- Eııı·iiııı ı· ı.ılc·clil' . 
As. Pos. No. 10683 S. G. ~en hizııı<'Llcrinin lerdemine iliivesine · 
Hs. memuru M. Emin dair. 
Günaydııı. 

5201/5310 Germencik- Aydın: Na
ipli köyünde Yusuf Kn
rakaya ve ar. 

5202/5311 Çerkeş : Karamukin mn
haliesi'nde !smail Ursa
va.,. 

Arazi ve zeytin aşılıklarının enstitü 
sah:ısı iı,:iuc alınmasından sarfınazar 

olunmasına dair. 

Cebreu krzmııı ll'ZlllA tecavüz eden 
~:ıhıs hakkında kanuni takibat ya
pılmasıııa dair. 

ı-;ıır• iiııı t' ıııl ı· diı• . 

Eıu•ü.nıt• ııclı·ıli ı ·. 

5203/ 5312 Malatya :Yeni cezaevin
de Ali Bülbül 

C:cri kalan mııhkfımiyet cezasının af- Eııcüııı <:> ıı ılı • ıl il'. 
ima dair. 

5204/5313 Düzce : Ziraat Banksı 2005 nuuını·ıılı Pansiyonlar Kanunu- Erıdinıt>mlt•ı! i l' . 
.Ajans müdürü Sezai Va- nun trfsir YC.\'a hir fıha ilavesine 
rol. t. <dair. 



İ{ııyıt 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

~1'1 

Arzuhal hulasası :Muamelesi 

5205/5314 Şeyhler- Kandn·a :Dur- Orman !daresi tarafından arazisinin 'l'iı'n rı•t \'ckaletine. 
nalı köyünde Sait Köse. tesbit için vükı müracaatmm neti-

ı•elend irilınesine dair. 

5206/5315 'l'utak : Cemalverdi kö- ,\bdülmeci.toğullarr Halis ve Reşit l~ııeüıııı•ıııh•diı·. 
yünde Resul De:ı:ıUr. ve kardeşlerinin zW.ümlerinden şika

yet. 

5207/5316 Ardahan : Orman bölge Hakim Ziya Ardahan'dan şikayet. "\dli,,·ı· \ 'l'l<iılı•1i ııe . 

şefi Mehmet Yaran. 

5208/5317 Siverek : Cezaevinde Ha- Mnhkfımiyet cezasının affına dair. .\•ll i~~ \\·kfılPtiJıo• 

run Binici. 

5209/5318 Trabzon: Ayvasıl mahal- Hazinece mntlubumın verilmesine dn- ~lııli.w \'!'kfıJrtine 
lesi Mısırlıoğlu sokak No. ir. 
10 IL Büseyin Peker. 

:i:liO/:i::ııı T\ı·~ıı11 : 1\ii~tik lJıığaımı lsk~ıı •hırııııılııı·ı lıaldııııdııki Jilckl~- Hılılınl. \ 'ı•kiı lı •tiHı•. 
kiiyüııılı• ;\!dımel 'l'opnl l'iııin ııu~;ııı·ı itihaı·<> :ılııını:ısnın daiı·. 

:;::ı ll ;:;:ı:ıı 

. i:ıt:ı :; : ı:ı:ı 

Y(' Aı·. 

K:ıı·:ıııı:ııı : llisrıı kiiyiiıı

dt> llıı·;ıhiın Üziiııı. 

1\nr:ıııı:ın : llisr:ı kiiyiiıı

ılr .\lııııct . \ r:ıh:ın 

.\ııkaı·ıı : ~l<>ı•kı>r lllııs 

7.ııhiı·ı•siııi zaıııaıınııln yni rı•ıııııaılıi(rrı- EıH'iiııwııdl'diı·. 
ıl:ııı fıılısil oluıııııı :!G7 liı·~ı ııııı·ıı !'f'-

zıı~rııııı iaıle. ine ılniı·. 

Ot'is<' ul;ııı zıılıiı·ı• lıuı·cııııu xuııı:ıııııı. 

ıla yatrı·ıııııılıl(ıııılnıı CI!ZaPıı t:ıbsil 

rılmııııı 117 lirnnııı iaılesinr ılnir. 

~lı•ı·lis ,\fııllııııısıııdııki ıııiiıılı:ıl ııııı- l·]ıwiiııı0ııılcıliı· . 
illwkıılıı h;ışiiğı·ı-lıncııi !<nlıhilıli:h• tii.viııiııı• dair. 
,\lmıiş ,\ydın. 

.i:lll :; :ı:ı~ ' l'npı·akkıılı• : Kuı·. · uıılıı 

1 l ii~·iik çiftliği .·ahibi 
:\lrlıııwt lfımıcn. 

1'oprnkk:ılı• 'ı lt• of ıs lı·~kiliıt r 
ııınsıııa ılııiı·. 

yapı!- l·:ııPiiıııı•ııdc•ılir. 

~ı:ıı;, ;l:U.'i lst:ııılıııl : ViWyet sefcı·- ~llı;u nlıı ı ııılığr lıııl],. tı• lı:ıütliii!iiııii Eıwiimı•ıulı•ıliı·. 
lıı•ı·lik ll'~ldl i\tı ıııiiılliı·ii tıılı•p i~iıı tıız:ik vıli lıliğindı'ıı ~ikil-

!;217 / :1:127 

'l'ı•vfik Yiiksı•l. 

Yıldızeli : YnYi kiiyiin
ılı• ~;ıılullalı f;!ıılıin. 

Dı•ııizli : (\•z:wvoiııde 

)lı·lını t l'rıııaklı. 

J{a~luk Ya.rlnJuğı : 
:\lııstııha kiiyiilıde lbra
Jıiuı Elynnak. 

Ru. y:ı 'ıln knlıııı çocnklııı•rııııı kurtn
nlıııa~ı ,· ı·.nı bkilıı 1'<' ı;ııiı· ~ıırdlc 

yaı·dnıı yopılnın~ııın dııir. 

M istiyoı·. 

}fiili ••ıııliık~ı· tnsnnuJ: hnklnnn Y:ikı 
ıniiıl:ıhaleniıı rvfine dniı•. 

Eiwiiım•ııılt·ıli ı•. 

Eı;~·iiıııı·ııılı•dıı·. 

G2i!l /iı~2!J (iüıııiişlıacıköy : Çetıni Jl:imat ii lı;lilı•riııılc ı:ıılı~tıklaı · ı ıııiul- 'l'iı•:ırı•t Yı•kıilctinc . 
kiiyüud<' nıuhtnı· llmılıi ııı ıl~ll' nit ıııııtluplıırrııın q•rilm!'sirw 
llamsız. dııiı·. 
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:)~20/!i:::ıo fiirı·suıı : ()m:lrlar 11111- :.! . Xl . 1943 1arih 1·c :lR6fi ııuııınrnlı Eıı<'iinwnc1,•ıl i ı ·. 

hallt•si l:azi radılesi o. ııl'Ztıh:diır<' ektiı·. 

;!:1:3 Hnşinı Kalpakçı-

oğlu. 

\ 'al<fıkubir : 
t' ski tahrirat 
llilmi Rayııı . 

Dulaucn k 
kiitibi M:. 

lrııksı:~ olarak ac:ığa ~ıknnldığıııdan llalıili~'C \ \,kii lrtinc. 

3222 ."i:l:l2 l'nln : Ümer Bey ,· alıfı nr;:! sa:l'flı Yakıflnr Kaııuııurıa tev- \ ' ııkıt' lıll· Ll. :\Id. 
r 1· lfiılından !"azlı Demir- fikan trvliyetin tnvzihine dair vfllo 
t~ş. ılilekleı·inin nnzarı itihnrc alınması

na tlniı·. 

:i22 :ı;s: ı :3:3 l tnıılı ul .\zakl ıırın 2x . J[J . 1944 tarih Ye 4808 nunıa- l•:nrünırndt'clir. 
nci apartırnan kat 4 rulı nı·zuhnlin<' cl<tir. 
Kadri Tercan. 

3:.!24Fı :):l4 ~nı·k1şla : Eski belediye .\ ''tıkııtlıl< Kanununun tadili hak- J·:ıH·iinırııd cdi ı· . 

reisi llii sııii Kara. kıncl aki dileğinin nnz:ırı itibare alın-
ırınsına dair. 

52 ::! i'ıj:Ja~rı Oltn : Narmanlı Hüsnü 1\ııynlaloımrlnn şikayet. Dahiliyr Yrkıi! P t i nP . 
Demirei. 

S226jfı336 Merzifon: Harınanlar ma- 27 . 1 II . 1944 tarih ve 662 No. :ır- Eıwiiııwııdt•diı·. 

hallesinde Süha Taualan. z ulııı\ine cktir. 
3227/3337 Kütahya : afa oteli kı- MPrkez Banka~ındaki altınlarının bir J·:ııPiinıendcdir. 

t•aatlıanesi kiracısı Rifat aıı t•n•rl kPnılisiııe verilmesine dair. 
Özkan eliyle Ali Özdaş. 

:i:!2t::j5;33' lsk cııdcrun : Fener Cd. l ~kil ıı i~iııin biı·un cwcl düzeltilmesi- Sıhlıat \'ckiıll'line . 
.. -o. 5\.l Bedir Türk el. 

:l:!2fl t;;:t19 Kadıköy : Şifa sokak ~o. 
3 Bayan Safiye Erııl 

eliyle Osman Görgün. 
5:.!30/:i3-!0 Toptıı-~1 - Üsküdar : Ceza

cvinde Fuad Süer. 

ne dair. 

Tclwüt nıaa~ına hizmeti ahlre zammı Enrüıııcııılcıliı· . 

y:ıpılıııak sm·etiyle terfihinin tominine 
ılair. 

:\[alıkilmiyctinc yeniden bakılınasma :\1. :'ll. \'eki1lt'tiıır. 

dair. 

5231/!i341 Akşclıir : Cezaevinde Ka- Jadci nıuhakcmesinin teminine dair. Eıu·iiııwn<h'dir. 
dir Gül 

5232/33-!2 Uiresun : Osmaniye mar l "kıin ının ıcıninine dair. Enı·iimı•nıl, ·ı l ir. 

hallesi Bularn sokağı No. 
19 Ek.ı'tlm Oürsoy. 

Pı-tlıiyc - :\Jnğla : Ernekil 
i<Hl 'm li yüzbaşı Bek:il' S. 

Oğluıııııt askeri öğrclmenliğc iadesi- Enciinıeıııleıliı· . 

523-!/5344 

Yergüz. 

Kırıkkale : Askeri Sanat 
okulu ~Iüdüıii Yarbay 

üleyman Ünday. 

nin ı • nıinino dair. 

Xıısbııı 111 tııslıilıine dair. 

5235/5345 !skilip : 1\Ieydan mahalle- :Mtlluliyct nıaaş.ı tahsisine dair. 
sinde Abdurrahman Güle-

.. fh 

Eııciinwı1ıl cıliı·. 

Eııeümcndedir. 

,~-· _.,. ...... - ·-
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5236/5346 Şerik : Müstahsillerden Ofis lel;lkilillınm kazalarında ibkiısına Eııeiinıeılfledir 

Ililmi T ekeli. dııir. 

523i/53-lc7 Oruç : Gazi mahallesi l slt f!nıııın teminine dair. t~Miiııwııı.ledir. 

Kıı·cab sokağı No. 43 
~evkot Ertarur. 

5238/534-, DeııizU : Pelittibağ ma- Dokuma lczgfıhı için iplik verilm sino En ·üm<>nclt'<lir. 
ha llesinde o. 70 M . .Ali dair. 
Özağır. 

Bafra : Cumhuriyet ma
hallesinde Emekli tclgraf
eı Hüsamettin Sergin. 

Eski~ehir : Arüiye mahal
l c~ i Yenigün sokağı No. 5 
Fikrcl Eskinat. 

Kanıden i z Ereğiisi: Abdi 
köyünde Cafer Ünsal. 

52+2/5352 Olln : Dilvavekili Münir 
Topgiille. 

5243/5353 Diyarbakır : Tclgrnf Şefi 

~abri Altekin. 
52.j,.j,/5354 Bayburd : Tuzcuoğlu ma

hallesinde Muzaffer Beş-

eli . 

Yt·ı· depreminde yıkılan cviııin tamiri f)uhili ,Ye Vekili tiııe. 

iı ; in ~·ardım ynpılması hakkında. 

t.'Ol' ıııruııun ııüfusa lm~·dınm teminine nııhili ~·c l'ekiUcti nc. 
d<tir. 

Tekrar ıııenıııriyet<' tfıyiniııiıı tE>nıiııi- J•;neilııwndedir. 

no dair. 

Kııynıal<!ııııılan şikayet. nahili ,I'C Vckfıl etiu 

'l'cknüt nııınşırıın 95lirn 62 kuruş üze- Dahiliye Yd<iıl l'tin ı . 

riııılen vt'rilıııe. ine dair. 
Hazine tarafındım gayriııırnknllcri- ı\fııal'if Ycl,~ l etiııc. 

no viikı müdalınlenin refine daiı·. 

. "i2-!."i/5355 lstııubul : Eyüp Davut- Doknr. ı;ocnk w• tınılıtacı nıuavcııct :.\1. )J. ,~<'kiıl t·fiı ı<' . 
Pa..'~~~ caddesi Nışanea nın- o l rl n~uııclıııı yal'(hm edilmesine dair. 
hallesi Sabri Ba~·kal. 

dn To. 13. Fn r ı'M ilnu 

5:!46/5'366 İstanbul : Fındıklı Mol- Tckaüt nuı.aşıııdan tevkiiat yapılma- Dalıili.rc' ııkiil<'tiıı<'. 
Jabayrrında No. 13 IIa- ıua mn dair. 
san Sabri Adalı. 

5:.!47/5357 Ankaro : Akköprü İstaıı- Mıilı1liyt't mlll\şı tahsisine dair. 
bul caddesi No. 1. :M:usta-
fa Crva. 

5250/5364 Ankara : Ulucanlar nıa- i\'akdl yaı·dıııı ~-aprlmasına dair 
hallesi Fener sokağı No. 
7/9 Alımt't Gezgen. 

:.\1. 1\1. l'ckfi letilll'. 

EııdiınPııuedir. 

5251/5365 Van : Askeri tevkifha
sinde Münir Ozşuca. 

ı\skeri lıiıkim Vehhi 'l'uneay'ın rü~- l~ııı·iiııu ·ıırlrdi r. 

,·et alelığından şi.kilyet. 

5252/11366 Kızıl1epe : Hatay Erkl•k 
Lisesi 8 nci suııf talebe
sinden No. 789 Aziz Üz
~ lik. 

lmtihıııı duı·umu hııkkıııtlaki ıiilcği - J·:ıı,·iirıH •n•ktlir. 
ııiıı nıı1.11ı·ı itihıır(l :ılınnınRnın rlair. 

52fi3/5367 .Ankara : Turan mahal- 2!l!l0 sayılı kanunun 2 uci mııudt's:in - ı :ııı·iiıııı·ııdı·ıliı·. 

leııi Koyuıngözü sokağı d n istifad sinin teminine dair. 
No. 25 Emin Kolo#lu. 
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:i254/5368 Birecik :Meydan mahal- Parası1. okula alınması ve bir işte~~~- Eıı!'liıııt•rıtl!'diı·. 

lesi Şakir Turgut Özkut. lışmasınm teminine dair. 

5255/ 5369 Gürün - Sivas : Dokuma- Dokumacılara iplik tevziat.mda yapı- Tiı·al'vl \'ı•kii lt•l iıı<'. 

cr Parto Bokur. Inn haksızlıkl an şikiiyet. 

5256/ 5370 .'illkara : Saraçlar, İhsan İskilmnın -temini ile Hazinece mııt- En<"iiııwııdı·ılir. 
Kızıloğlu yanmda Cemal luhunıın verilmesine dair. 
Kın ay. 

5257/ 5371 Aydın : Cezaevinde 'fev- Yeni cezaevine naklinP dair. 
fik Öztürk. 

. ldli y ı• \ 'ı•ki'dı• lillt' 

!'i25 /5372 Konya :.Atatürk Bulva- :W. VI. 1944 tarilı ve :5235 uuıııarıılı Tiı·aı·Pt \'ı·kıi lı•l iıı!'. 

rı Fener Ap. No. 7 Ze- arzuhaline ektir. 
ki Afşin. 

:i259/5373 Kara~m - Nizip : Köy 
hil'liği mümessili Şerif 

J\ slan. 

!i260/fı3H Nizip : Kabacaağaç kö
yünde Mustafa Klını ~ ve 
ar. 

Köy hasılatıııdaıı Hüküıııct hisse~inc 

ait talıminin kaynınkanı tara.fındarı 

kasten yüksek gösterildiğinden ~i-

kayet. 

1\öy has:.l;ıtın•luu Ilükümet lıiısscsinı• 

ait talıminin '?::ıymııkam tarıı fmdan 
kıı ten yüksek gösterildi~iııdcu şikil.-

~·ct 

' l'iı·;m•l \'ı ·k;'ılı·ı iııı·. 

5261/537:i .\nkara : İçeebeci Ser- 1!1 . 1\'. 1944 tarih ve 4927 nuınııralı ı:ıll'iiıııı·ıtılı•diı·. 
genler sokıığr o. 15 ıın:ıılıaliııo <'ktir. 
~erif Dnmhı. 

5262/fi!l7fl ,\nk ara : Samanpazarı - .\ ~kpı·likte ıır~cn zmnann ait maıı~lıı- !·:ıu•iiırwııd•·ıliı·. 

M:ukadılem mahallesi ı·ınııı ta.rıı olarak veriinırsine rlnir. 
Çnmlıbel sokağı No. 8 
Mı1ıaf.fer ,\Ji .\tayamnıı . 

2!163/5377 fstanbtıl : 1tfn~ka, Emlak Mıılıkfırniyctiniıı nrfr ~lilr·;!iıır ılııiı·. ı:ıll'iiıu·ıı d .. diı·. 
rnddesi Denıirağ Ap. No. 
3 K u<lret İsfendiyaroğln. 

5!!64/:>~!79 l?.nıir: U . Karantinn 150. 28. XII . 19-+3 tarih w 4258 nıının- J.'ıu·iiııh•ııılo•ıliı·. 
sokıık No. 5 fn·m qahibi ralı arzuh:ılin(' ektir. 
ITnsnn Erırül. 

!i265/!i380 Aksaray- İstanbul : Kü- Ordndan ihrncr hakkındaki kararın Eııı·iiıııL·ıHh·ıliı·. 
~üklli.nga bostanı Tram- rcfiııe dııir. 

vay caddesi ro. 12 
,\ hdııı·rnhnıan Ok tel. 

5266/53 1 .\ ~ağı ~azilli : Dumlnpı- .\ııağı ;\aıılli'ııin inwı·ınııı h·nıiııiııe l·:ııı·iiıw'llıil'ılil'. 

uar mahallesi No. 17 dair. 
Liıtfi Çerrs~ioğlu . 

5267/5382 1stanhul : Çeınberlita dliye ekiiletinden yirmi be§ bin .\ llı,,·l' \ " , .J;;"ılı tiııo•. 
rami civnrnıda terzi Snit liı•a tnımıiıınt istiyor. 
eliyl .\ lımN 'l'evfik Biil-
biil. 
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52 ' 6/ 53 3 !stanbul : Hasköy Ke~e- Bceabat mahkemesinin verıniş oldu- Encümendcdi'' 
cipiri mahallesi .Aynalı- ğu yersiz kararın kaldırılmasına 

kavak Okıneydam cad- dair. 
desi No. 6 Cavide. 

5269/53~4 Ödemiş : Askerlik §ube- Tekai1tlüğ.ünün kaldırılmasına dair. E rıeümendedir. 
si J"eisi Celal Çakm. 

5270/5385 Galatasaray - Beyoğlu : Bina vergileri hakkındaki dileğinin Ilinliye Vckflletine. 
Sahne sokağı Giilen .Ap. nazarı itibare alıumasına dair. 
No. 7 Büsarnettin Knva-
Jalr. 

5271/5386 Paşabahçe - İstanbul : Haksız olarak vazifeden çrkarıldığın- Encümende~ir. 
Saipnwlla caddesi No. dan şikayet. 
36 Ziver Çakmak. 

5272/5387 Ad(tna : !cadlye ma.bal- MaJô.liyetinin tesbiti ile kanuni tnz- Encümendedir. 
lesi 127 numaralı sokak minatının verilmesin dair. 
No. 123 haneele Zekeriya 
Bosııt'. 

5273/5388 Bor :Dava vekili Musta- Vazifeden haksız olarak çıkarıldığrn- Encümendedir. 
fa Seçilmiş. dan şikayet. 

5274/5389 Edirne : Zindanaltı cad- Teksütlük hesabına ilavesi icabeden Eneümendedir. 
desi No. 51 M, Celal .Ay- hizmet müddeti hakkındaki dileği-

kanat. · nin nazarı itibare almmasına dair. 

5275/ 5390 Sivns : Kaleardı mahal- Devlet Demiryollılt'l tarafınd.an ya- U. lif. Vekaletine. 
lesi Mustafa Sabri Başa- pılan gayri kanuni istimllLkin düzel-
ra ve Ar. tilıncırine dair. 

5276/ 5391 Tcmyiz Mahkemesi il.za- Barem Kanununa tevfikan maaş Encümendedir. 
sından Halil Hilmi Keş- fnrklarnıın verilmesine dair. 
m.iroğlu. 

5277/ 5394 Erzurum : .Cezaevinde 25 . V . 1944 tiırih ve 5112 numaralı Encümendedir. 
Agit Söylemez. ıırzııbaline ektir. 

527R/5395 Trabzon : Uzun sokak Tekaüt ikramiyesinde kesilen para- Encümendedir. 
No. 98/1 Münir Ulengin. smm kendisine iadesine dair. 

5279/5396 !stanbul : Fatih Çarşam- İkramiye verilmesine dair. Encümendedir. 
ba İsmailağa sokağı No. 
71 Vabap .Ateş. 

5280/5397 As. Pos. No. 15628 ID Terfiinin teminine dair. 
'Ş. Müd. .As . .Ad. hakim 

1\f. !l. V ekô.letine. 

Haydar Demiraslan. 
5281/5398 Keskin Cezaevinde 

Mehmet Şahin. 

5282/5399 D. D. Yol dairesi kalem 
şefi M. Hilmi Candaş ve 
ar. 

Yeni cezaevlerinden birine nakline Eneümendedir. 
dair. 

Tekaüt maaııı tahsisi hakkındaki di- Eneümendedir. 
leğinin nazarı itibara alınmasma dair. 
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5!! 3/5-ıOO NUsaybin · : Gümrük mu- Ifuymakam ve .janda.mıa koınutanmıır Daiıiliyc V clı:all>tine. 
hafaza memuru Klima! suiistihıalindeh .. şikilyet! 

A.kyol. 

5284/5401 Dinar : Mahkeme Başkil- Hii.kim tarafından kesilen on günllil( Encüı1rcndeair. 

tibf Esat Tan. maaşnnn ' tesviyesiilin teıni.ııiDe;--dm 

5285/5402 Keskin :Cezaevinde Meh- Yeni cezaevinde geçirdiği üç· yılın Ei:ı'ciirlrcnded:ir. 

mct· Şahin. mahkfuniyetina n· mMı6ubu yapılına
smıt dair. 

5286/5403 Kaşlak- Yayiadağı: Mas- 2 . VI . 1944 tarih ve 5144 numaralı · Ma1iye Viık8Jetine. 
tabak köyünde İbrahim arzuhaline ektir. 
Elyanıdı:. 

5287/5404 !stanbul: Babı8l.i caddesi 
No. 28. İlısan Eroğlu. 

5288j54Q5 Ünye : Kale köyünde 
Durmuş Yıldız. 

5289/5406 Samının : Tekke köyünde 
Zekeriya Yılmaz. , . 

5290/5407 Çanakkale : Nedime H. 
öğr.etmeni Şiik.rii AkaL 

Tereko hAkimi Nail ile zabıt kiltıbi' Dahmye Vekiıletine. 
Haydar'ın suiistimalinden şikayet. 

Eşhas tarafından tarlasına vaKı mü- Ehcümenaedir. 
rlııhalenin refine dair. 

Nakdi bir yardım yapılması hakkında. Encümendedir. 

M.aaşının ~dine da.i.r. Maarif.Vekiletine. 

5291/5408 Konya : Ziraat müeade1e Adliyo Vekidetinde müteşekkil Ko-· Encüınendedir. 
katibi Burhan Anadolu, misyonu. ma:hsus tara:fmdan miıruz 

kaldığ.Jıakslz ve kanunımı . muamele-
den şikayet. 

5292/5409 Karaman : Cedit mahal- Toprak veııil mesi . ·hakkında. 

lcain.de Osma.n...Özkaya.. 
Encüm.en~r. 

5294/5411 Ankara : Dördüncü Orta~ · 

okul öğretmeni Sami Ka
rayeL 

5295/5412 Ankara : Altındağ ına

hallesinde No. 811 ~~ 
dar Erbaş. 

Y edekiıubaylık. hizmetinin memu.riyet 
kıdemine ilavesi ile terfiinin temi
nine dair. 
Muhtaç olduğıuı.dan yardım edilmesi
ne ,dair. 

Eııciiınendedir. 

Enciimendedir. 

5296/5413. Giresun . : Kapı mahalle- 22 . ın. 1944: tacih ve 4774 num.aralı Encümendedir. 
sinde Salih Ayhan. arzuhaline ektir. 

5298/5415 Eskişehir : Hava okulları 
tatbikat< gıııpu 3. Tb. bö· 
lükte pilot başçavuş Ze
keriya Atilla. 

5299/5416•· Bltlıkcsil" : Yıldınm ma
hallesi Balakan sokağı No. 
52 Mulııı.mmı Demirny • . 

5300/5417 lskilip : Zcyveli ·köy\inde .. 
~Iııstafn }(arakoç. 

5301/5418 Keskin : Cezaevinde. Meh
met Şahin. 

Yedeksubaylık hakkındım istifade et;. tncümondedir. 
meırinin teın.ininCJ -dair. 

Tckaüt mo ta.hsiainc'- daiı:. Encümendedir. 

ak6t mııaıımm bağlanmasına da.ir.' Ml V ekA! etine. 

lalılı:funiyet cezasrm ikmal ettiğin- Encümendedir. 
den tahliyesine dair. 
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5302/5dıl9 , Bornuva · lzmir , ~ .Yenice .Ri d ın tt. v.a.t.aniyn tertibinden nıa:uı 1 Eıw~me,ııdedir .. 
sokak No. 12 İ!llllail Hak· .taQaiııine . daix. 
kı J)enizku rdu. 

5303/ 5-!20 Tarsus : Sıtma mücadele Terfiinin teminine dair. . ~nclimcııdedir. , 
· ~ıat meımmı Ahmet 

Yavuz. 

5304/5421 Kızılcalıamam : Hillüro 4379 ,ışayıh . .k~UJ.Ull,un muvakkat mad- Eneümended:ir. 
muavini,Keınale~tin .Erk. Q.ı:siııjn tcf~irine dair. 

5305/"5422 Yenişehir- Ankara : Ye· 20 . VI . 1944 tarih ve 5234 No. lı ar- . :I>inacnt, Vckilletiuc. 
ner -apartıma.n.ı:nda .• Ata- r.uJıaline ektir. 
türk bulvan Zıılti .Mşin. 

5307/5426 Bafra : Hır mengenler 
köyünde OsmanJ.pek. 

5308/5427 Karadeniz Ereğlisi :Kir
ll,laııJr mahallesinde Mııs

tafıi Ağlar. 

Arazi dağıtımmda kendisine arazi Sıhhat. Vekiiletine. 
vcrilmediğiıııdcı:ı :Şilçli,yet. 

Gayri kanuni bir surette evi araştırıl- . .Ad.l~ve. Vekiiletine. 
çlığıl)dan. şikayet. 

5"309/5428 İzmir :II. Karantina.l50 28 . XII . 1943 t.arih ;ve.42&8:No. ,lı .EI'\(!üınendedir. 
sokak No. 5 funın sahibi 
.HııSan Ergül. 

5310/5429 Balıkesir : GC!i!l\e.viııde 
Yunus Eröcal. 

5311/5430 ..a_artm :, Kemerköprü ma
hallesinde KBmil~er. 

5312/5431 Niksar : Caı:niikebir ma
ha.llesinde Mehınet'Oüneş. 

5813/5432 Bolu : Merhuin E<ılu..Sıh
hat .lı1üdürü Dr: Kenıal 

· -unaıoğlu Bülent Ünal. 

arzuhal ine ektir . 

, :XTc:ri~e.ıpnnlıkfuniyet,.kararmrn tetki- .Adliye Yekiiletine. 
~ı .ile ~ffma, ,dair. 

Neemi Garip, . Şahin Ulusoy, ve Os- Dalı.jliye, Vekiiletine. 
man Kulaktan ve bunlarla •tıwriki me-
sai eden jandarma .baş~.avuşu Balıat-

linin ynptı!kl.arr zulümden şikayet. 

·Tayyare Cemiyetinde yapılan ihtilM- En~ümcndedir. 
tan dolayı kB.tip Xlimilden şikayet. 

V-ll(at eden bnbas).lldan tahsis edilib Maarif Vekale.tine. 
kesi len maaşmm verilınesj.ne dair. 

5314/5433 Söylerncı- Karayazı.: Kc- E ,ıllls tarafından gayrimenkullerine I)ahiljye Vekületine . 
.ııignt köyünde .Ağit Ces- vakL müdalıalenin ı:efilı.e dair. 
sur. 

5315/5434 Niksar : Cedit malıa.lle- Ofise borçlu olduğu çeltik haklwıda- Eneü.ınendedir. 

sinde Nazım. Küpcü. ki dileğinin nıı.zan jtibara alu:ı.masına 
dair. 

5316/5435 Fethlyc : Sahil Sıhhiye Elbiselik kumaş verilmesine .ı)air. ,Encümendedir. 
İdaresi memuru Belızat 
y uı:dııev;en. 

5317/5436 lnegöl : Sinanbey mahal· Tııkilnlaımm tamrunlaıunaıınun rtenıi- .Ene.üuıcndedir. 
IMinde No. 28 Şükrü Gö· ııine dair. 
gen. 

5318/5440 Karıdıra : . ~olu iva.nı 
köyü birliği halkından. 
Hüseyin Murson ve Ar. 

~opNık Mah.,-ulleıi Veı>gisi tabmioin· • TiCilr •t Veknletiııc. 
de yapılan hnkstzlığm düzelt:ümııııine 

dair. 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

iaim ve adresi 

-~-

Arzuhal hulAsaaı Muamelesi 

J/5441 Aydın : Cezaevinde Ab 
İnci. 

Yeni cezaevinde yattığr müddetin J<;n e ü ıncıı dcd ir. 

iki misli sayılmasına dair. 

5320/ 5442 Aydın: Cezaevinde Mus- Geri kalan cezasının affına dair. 
tafa Bayraktar. 

Bııcüınendcdir. 

5321/5443 Hatay : Vilayet köy bü- Vazife başında sakat kalan ayağı için Dahili.vc Yek1Uetine. 
rosu şefi Tevfik Ulu. yaptırdığı sun 'i ayak masrafının ve

ı·ilmcsi hakkında. 

5322/ 5444 E ceabat : Dava vekili Janda rma komutanından şikayet. 

Atıf Akşıt. 

gıı ·ümcndcdi r. 

5323/5445 Savur : Kaplan roahal- H azine tarafından haksız olarak elle- :\Tnl iye Vckiilctinc 
lesinde Vasfi Ökmen ve rinden alınan arazinin kendilerine 
Ar. iadesine dair. 

5324/5446 Tirebolu: Cezaevi gardi- Terfihlerinin teınine dileğine dair. Adli~·r Yckiıl<·tiııc. 

yanı Mustafa Çevikel. 

5325/5447 Siverek : 5 nci süvari a- Mahktiıniyet kararmm refine dair. I ~ııcüıncndcdiı·. 

5326/5448 

laymda Harran jandar-
ma bölük K. üstetmen 
Vehbi Taner. 

Akçadağ : Ekmekçi .Ab
dullah Tunç. 

Kaymakam, belediye reisi ve arka
daşlarrnın vazifei memuriyetlerinin 
sui istimalinden şikayet. 

Eııcüıncndedir. 

5327/5449 Eceabat : İsmetpaşa ma- Kendisini döven jandarma hakkmda Eııciinıo.ındcdir. 
hallesinde .Atıf .Akşit. kanuni takibat yapılmasına dair. 

5328/5450 .Aydın : Cezaevinde Sa- Mahkfuniyet cezasının affma dair. Adiiye Vekaletine. 
lih Günaydın. 

5329/5451 Sivas : Kayseri kapı ma- D. D. Y. İdaresi tarafından istimlak ~~nciiıneııclcdir. 
hallesinde Mahmut Peru- edilmek istenilen emliiklne takdir e-

5330/5452 

5331/5453 

be. dilen kıyınet az olduğundan şikayet. 

Hariciye Vekaletinde U
mumi Evrak Muavini 
Mehmet Sait .Araz. 

S. lç. M. V. Zat İşleri 
U. Mü kıdem şubesi tet
kik memuru Sami .Ata
man. 

Terfiinin teminine dair. Encüıncndodir. 

Öğretmenlik mak!lm ücreti matlubu- Maarif Vck8lctiııc. 
nun verilmesine dair. 

5332/5455 Ereğli : .Alaplı Hacı Ha- !ş mükellefiyeti kaçağı addedilmeme- l ktLqnt Yckaletine. 
san köyünde · Mustafa sine dair. 
Coşkun. 

5333/5456 İmraniye- Zara : Ağızgir İmrauiye nahiye müdiiründen şikAyet. r)nhiliyc Vtıkiılctinr. 
köyünde Haydar Yıldı-
rım. 

5334/5457 Gebze : Çarşıbaşı - Gü- Eytam maaşr tahsisi hakkmdaki di- Enciiıiıeııdedir. 
zeller mahallesi - yazı leğinin nazarr itibara alnunll8lna dair. 
caddesi No. 10 Sıdıka Gö-
ren. 



Kayıt 

No. 
.A,rzuhal sahibinin 

isim ve adresi Arzuhal hulaaaaı Muamelesi 

5335/5458 Keskin : Cezaevinde Ya- Yeni cezaevlerinden birine nakline Encümendedir. 
şar Hüıınü Alanalp. dair. 

5336/5459 Eskipazar : Eskipazar P. Dul ve yetim maaşlarmm verilmesi- Müriiıkıılitt VekU!etine. 

5337/5460 

5338/5461 

5339/5462 

5340/5463 

5341/5464 

5342/5465 

5343/5466 

5344/5467 

5345/5468 

5346/5469 

5347/5470 

5348/5471 

5349/5472 

T. T. Müdürü eliyle Mu- ne dair. 
zaffer Yılmaz. 
Aydın : Cezaevinde Mu
ammer Balcı. 

S. İç. M. V. memurla
rmdan Ziya Arınç. 

Sivas : Yiğitler caddesi 
Mismilırmak mah"allesi 
No. 1 Muhittin Ozbakan. 
Eskişehir : Alınca köyün
de Mehmet Özcan ve ar. 

Kayseri : HacıEkiz ma
hallesi Fehmi Kuzau. 
Mersin : Emniyet kadro
sunda muamel&t memuru 
Emin Kıralp: 

Anamur : Ali Ünsal 

Ankara : Şükrüye ma
hallesi Dolu sokağı No. 
123 Şevket Baca.n. 

Yerli askerlik şubesi S. 4. 
Hesap memuru Halil Me
te. 
Bolu : Karamaulı mahal
lesi İsmetpaşa caddesi 
No. 2 Ahmet Şekerci. 

Midyat Gölcük mahal-
lesinde Bekir Ekmen. 

Konya : Vali muavini 
Ekrem Yalçınkaya eşi 

Saime Yalçınkaya. 

Eskişebir : Hoşundiye ma-
hallesi .A.yten sokağı No. 
10 Musa Kardeş. 

Yeni cezaevlerinden birine nakline Encümeııdedir. 

dair. 
22 . I . 1944 tarih ve 4406 numaralı Encümendcdir. 
arzuhaline ektir. 
Memuriyete tayinine dair. )[ali ~rc l'kaletin 

Arazi verilmesine dair. Sthhat Vckılletine . 

Kira bedellerinin arttınlmasına dair. Encüm ndcdir. 

Ordudaki 10 senelik hizmetinin şim- Encümı-ndedir. 

diki hizmetine iHlvesi hakkında. 

Askerde bulunan oğİundan haber· a- J\I. U. Vekıllctine. 
lamadığından şikayet. 

Baloyei müddefı mahkiimiyetinin Encümendedir. 
affma dair. 

Haksız olarak mecburi tekaüde sev- F.ncümendedir. 
kedildiğinden şikayet. 

Mah.kfuniyet cezasının affına dair. Adiiye Vekaletine. 

Vazifesini suiistimal ederek hudut Dnhili~·e Vekiiletine. 
haricine firar eden CelAl Bayar'ın 
vatandaşlıktan iakat edilmesine dair. 

İskaumın teminine dair. Encümcndedir. 

Ücretle geçen hizmet müddetinin te- Eııciimendedir. 
kaütlüğünde hesap edilmesine dair. 

5350/5473 Turhal : Kova mahallesi Nahiye belediye kAtibi bulunan Bab- )f. U. VekiUetine. 
Muhtarı Daştan Sinmez. ri Şaray'ın askerlik durumunun tet. 

kikma dair. 
6351/6474 Şarköy : Yeni köyde ls- Devlet malını sirkat edenlerin ceza- Encümeııdedir. 

mail Kog ve ar. landırılmaama dair. 



Kayıt 

No. 
Amıhal ıııılıibbıin 

isim ve adreııi 

-tia-

.Arzuhal hulisaaı Muamelesi 

5352/5475 · Çoı:ııh - Orta .Hopa ..ma- Kaea ..kaymakaıniyle belediye .ı:eis.in- Dnlıi,liye Vekıiletine. 
hallesinde Şükrü Toker den şikil.yet . 
. ve ar. 

5353/5476 Hatay : Arzuhalci Sabri 
Hatay ve ar. 

5354/5.4:77 Samsun : ~am.ba .lliı.ın
di Takay vo ar. 

5355/5478 Of : Mahkeme bıışlı:atibi 

Sami Özdoğau. 

Avnktlık Kanununun muvakk.at 5 nci .Eııci:imwıtlcdir. 

fıkı·asrom tadiline dair. 

Yeni yapılacak olan. Hükümet binası , 1\'Ialiy Vekalııtiııe. 

inşa mahallinin bir heyet tarafından 
ti'ıyini diJ.cğine dair. 

Hak.sız olaı·ak bina vergisi t.ıırhcdil- Malİ.)• c. V ekalotine 
diğindcn şikayet. 

5356/5479 Payas : Miistahsillcrdcn Vagon tarilesinin eski halino çevril- .Encüı:neııdedir . 

Hasan Selçuk ve ar. mesinin teminine dair 

5357/5420 Tokad :Hoca Ahmet ma- 7 . lV . .1944 -tarilı .ve 4869 numaralı ..E.ncümendedir. 
hallesinde No. A. 4 Va- arr.uhalino ektir. 

535 /5481 
hap Kaynakdemir. 
Konya : Veteriner 
dürlüğü katibi Z. 
mi Olacay. 

m ii- Kıinuncn verilmesi icabeden ev VII am- Encüuıendodir. 
Feh- zinin verilmesi hakkında. 

535fl/5482 !stanbul : Fatih Hafız- Tckaütlüğünün rcfi ilc tekrar rütbesi- Encüınoudcdir. 
paşa Sokak No. 9 Gün- nin iadesine dair. 
doğdu Altay. 

5360/5486 Burhaniye : Karaağaç 1\.Iahkı1miyet cezasııun a.ffına dair. 
köyünde Mehmet Dinlen-

F.neüıneııdcdir. 

ce. 
5361/5487 Üsküdar : Paşak.apısı cc- Mnhkftmiyet cezasının tctkikıyle cczu- Adliye V:eki'ılet.i.ne. 

ıa evinde Mustafa eştcr. sınm tah fifino dııir. 

5362/5488 Bursa : Emniyet müdür- 1\Ialıkfımiyct cezasında lıntayı: adli va- Eııciimcudodir . 
.lüğü polis ıncmttru Mitat kı olduğundan adaletin tecellisini isti-
Koyuncu. yor. 

5363/5489 Denizli : Cezaevinde Ali l\IahkO.miyct cezalarnun a.Uuuı dair. Encüınendedir. 

Ünlü türk. 

5364/5-'90 Beypazarı : Davavekili Yöylerino ait .araziye Orman idar.esi .Euciim~dedir. 

tııraündan vii.kı .ıniidahalen in refinc 

5365/5491 

5366/5492 

5367/5493 

Hilmi Sevin. 

Kuşadası : Soncak köyün
de Hatice Bursa vo ar. 

Malatya : Cezaevinde 4\li 
Kahraman. 

Kayseri : Elunat Yauık
oğlu_ mahallesi • Tan so
kağı o. 17 Halit , T,un-
cer. 

dair. 

l\luhtarın yaptığı yolsuzlukf.an ş.ikit- Dahiliye Yekiilctine. 
yct. 

.Ar.azisiııe .eıılıas tarafından \ÜI .mü- oJıiH.N Vekaletinc. 
dabJıle~ıin ı:efiııe dair. 

J 4 . Vli . 1944 tn ri h ve 6/2654 ~~ı~yılı Ticaret Vekiiletinc. 
lcrn VekHleri kararından ..isti.fndesi-
niu tclUirtine dair. 



Kayıt 

No. 
Amıhal sahibinin 

isim ve adresi 

- 39'f't_ 

~fuamelesi 

5368/5494 · Aksaray. İstanbul : Yc
niknpı Büyüklanga İs· 
mailsafa sokağı No. 44 

Harp uıaluliyetinin tanmmMn hak- )f! 111. · 
k mda. 

l\1\ıstıe!a Kayr . ' 

5369/5495 Selçuk : Devi Demir-
yollan Selçuk kisım he
kimliğinde haderne Ali 
ffi b4r.• 

.llıaşa geçiri lerek>· ayru yal'chmdan Eııeümtındedır. 
istifadesinin teminine dair. 

5370/5496 Kadıköy : MMa cadde- Müıııısip bir işe alınmasmıı dair. 
si No. 141 Mehmet'in 
k&hve iırde. RiBayetı şı: 

rin. 

5371/5497 Fatih : Raydar !ş1kpaşa Vazifesine iadesine dair. 
Şııkbııki sokoğ · No, 35 
Kadri tnanç. 

Kncilmoodedir. 

Enciiınendeölr. 

5372/549 ' V airköprii ı : Abdiilga:ni Kaymııkanun ve belediye reisinin . va- Dahili~'e Vekaletin~ 

mahallesinde ça:rkcp: c - zifci ın muriyctiııdoıı şikayctı. 

nafmdan Ahmet Erdo-
ğ(!n ve An 

5373/5499 Balıkesi r : l\fuharrem EksperUkteki i tihkakının verilmesi· Ticarat Vekaletiuo. 
Hosbi un .fabrikasında ne dair. 
Kemal Tanay. 

5374/5500" 3, ordtl • miifettişliği kur- Anuhal F.neümaniuca.hakknıdıdtti; Encümendedir: 
ııı ay başkanı tümgeneni hnz olunan 8 . IV . 1938 tarüı . e 
Şükrü Kanadlı. l ·l30 numaralı· kitrarm tavzihini is-

tiyor. 

5375/5501' EJUı" : Rızaiye mahal- 3 . V . 1944 tıırilı v 4998' numaralı E.o.cü-ıııeııded ir. 
lesinde Ertuğrul sokqT arzubaline elrtir. 
No. 15 Mustafa Budak. 

5376/5502~ Hlıv.a kuvvetleri Ş· 1 de l\1\ıvar.zaf.;ken zayi olan terfi hak- Eneümmıdotlir. 

Yedek hava binba ısı tb. kmm verilmesi hakkında. 
rııhinı Bedri Celasin. 

5377/ 5503 l\fndin : Çapuk mahnl- Tarhedilen kazanç '•ergis' .hakJmıdıL Eneüırumdedir. 
lesinde Cemi! Araz. Devlet • ftrası tarafından ver.ilen 

knı·arrn refine dair. 

5378/ 55().! r.fa : Viranşehir kay. 
ınakamr Avni Ynsnl. 

5379/5505 Ş. Karahisar : Tapu sicil 
memuru Ziya. 

5380/5500 Alwı.11ny - İstanbul: Kü. 
çüklanga Tramva cad
desi No. 128 .Abdurrah-
man Oktel. 

Hukukta leyli olarak okuduiu ıniid. Eneüımındedir. 

dete ait taxnıiuatın maaşmda.n kesil-
memesine dair. 

Hakimden şikayet. Adiiye V kil! Une. 

Memuriyetiııe iadesine dair, Eneilmendedir. 



Kayıt 

No. 

5381/5507 

5382/5508 

5383/5509 

5384/5510 

Arzuhal sahibinin 
iaim ve adresi 

Kigı : Hususi muhasebe 
varidat memuru Fahri 
Aslan. 

Antakya : Altınrnnak 

oteli müsteciri Fehmi Öz
kan. 

!stanbul : Asmaaltı Mah
keme sokağl No. 26 Gul
lam Rıza Fersadi. 

Cihanbcyli : Yavşan tuz
lasl satış memuru Sırrı , 

Erzııru.m. 

53 5/5llll Kızıltepe - Mardin : İbra
himoğlu Aziz Özçelik. 

5386/5512 Edirne Daimi encümen 
iiza mdan Fuat Ozan ve 
arkadaşları. 

328-

Arzuhal bulasiLIII Muamelesi 

Hiikiıuden şikayet. _\ dliye Vckaletine. 

1\'liistcciri bulunduğu otelinin mal sa- Encümcndedir. 
hibi tarafından iradı gayrisiüisi bilil-
tizaın yükseltmek ııuretiyle mnlazarrır 
olduğundan şikayet. 

Fuzulcn tarhedilen ınuaınole vergisi- l\1ı11iyc Vekiletine. 
nin tahsilinden sarfı nazar edilmesine 
dair. 

Haksız olarak tckaüt edildiğinden tek- Encümcndedir. 
rıu· hizmete alrnma&ına dair. 

Sözlü imtihaua girrııc.~inin teminine 
dair. 

4306 sayılı kanundan istifadesinin te
mini ile giyim eşyası verilmesine daiı·. 

Encümendedir. 

Eucümeııdedir. 

5387/5513 Ankara : Kadanor köyün- Memleketine dönmesi için yardnn edi!- Encümcndedir. 
den Atpaza.rından Mus- mesine dair. 
tafn yanında Cemal Kur-
şun. 

5388/5514 Galata : Hürriyet han 
'o. 9 Leon Nönman. 

53 9/5515 Ankara : P. T. T. Tel
graf müvczz~lerinden İs
mail Sayan. 

5390/ 5516 Vakfıkcbir : Caicrli kö
:iinde 1\!uhanımet Kutu. 

Arzuhal Encümcni tarsirndan 22 . Enciiınendedir. 

YI . 1932 tarih ve 568 sayı ilc hakkın-
da ittihaz olunan kararın Adiiye Vc-
killctincc infazma dair. 

Ölüm ve doğı.ımlarla verilen ikrami- Enciiıneııdedir. 
yeleı'Clen posta müvczzilerin:in de is-
tifııdesinin teminine dair. r 
':l553 sayılı kanunun 12 nci madde- Encümendedir. 
sinin 6 ncı bendi hnkkmdaki dileği-

nin nazıırı itibara alınrııasma dair. 

5391j5517 ı~iğde : Hususi muhasebe Para cezası malıkfuuiyetinin affma Encürııendedir. 

tahsildarı Zelihn Aknıan. dair. 

n393/5519 Adapazarı : Orta mahal
lesinde U)J.ıs caddesi No. 
38 Şemsiye Sipahioğlu. 

Tiıızinece istimlak edilmek istenilen Dahiliye VekB.letine. 
arazi inin istimlakinden sarfr nazar 
edilınesine dair. 

5394/5520 Yıldız li : Eski mulıake- Oğlunun engel imtihanma kabul edil- Encümendedir. 
me başkatibi Süleyman ınesine dair. 
Yön el. 

5395/5521 Rize : Eminüddin mahal- 4598 sayılı kanun mucibince bir üst Adliye Vekiiletine. 
lesinden C. 1ıf. Umunıiliği derece ile tekaüt ikı·amiyesinin veril-
eliyle emekli h8kiınlerden mesine dair. 
M. Hult\si Alemdar. 



Kayıt 

No. 
Arzubal sahibinin 

isim ve adresi Arzu)ıal hulasii8I Muamelesi 

53fJ6/ !i5:.l2 Kon~'a : Uır/.aeviııde ls- ,\fnhk('nni:vctiııe dair ka.rımıı yt!niden Adiiye V.oı.ul tinc. 
ıııail Güven. tcıtkikı hukkında. 

5397/ 5523 ::\öğiidlü- - .Adapazarı : 2~ . I . JD44 tarih ve 4412 No. 1r ın·- Daltiliye Vckulctine. 
'Merkez köyü multtan Re- ?.tılıaliııe ektir. 
I"Cp 'llıiş. 

5398/ 5524 Oil!csuu : Çmarlar ma- Hazinedeki nlııca'ğr hakkındaki ililm lifllliye VckiilctiM. 
hallesinde Haş·im Kal- hükrnünlirL yel'ine getirilmesine dair. 
pakçı. 

5399/ 5525 l'zmit : Askerlik Şubesi 'J'cr:t:ii hakkındaki dileğinin tetkikı l~ncüıııl·mle•Jlı·. 
Başkanı Zahit Ba§aran. ile biı· karar ittilıazma dair. 

M00/ 5526 Çumra : C. M. umtunis.i Askcrliktc geçirdiği müddetinin Encümmıclooir. 

Nuiın Gilisı·ahoğlu. terii ıniicld~tiue ilavesinin teminiDe 
dair. 

5401 / 3527 fliiyükçekmece : Ebva- Jlfilluliyet nınaşı tahsisine dair. 
billfet mıı,hnllesinde Mu-
lııııwnı Riisl em Yılmaz . 

Encüıııcndedir. 

. i+0~/5:\:r · Po.'"l'itrrk • Bcr~ania : ts- Sa~· ırn ikrami~·e mı:ılluhumin veııilnıc- J~ncümeat:J.cdiı·. 
met İnönü mahallesinde sirıe dair. 
Süleyman Sezer. 

:\-H»/5,'80 J1.mir : Gü~ l,valı 60 ·so- Ycdindcki ihtirn lıe.ı·ı\tınııı salınasliltı Eneiiın •ııdcdb·. 

5405/:3531 

kak No. 15 tayyare maki
ııi:ti ŞP 1·kct 'l'ercan . 

Kayseri : Caferbey ma
hallesi No. 26 Fevıiye. 

müsaade edilmesine dair. 

Varlık vergisinden dolayı satılmakta 
olun evinin teı·ki hakkı:pda. 

EıH"iinı •nıl~dir. 

5407/ 5533 Geuelkuı;ınay Başkanlığı .\n:uhal Hncünıcnince hakkında. it1i- ::u. l\1. Yckiil tônc. 
VIL Ş. 11ısıın .Atillii.Er- haz olunan 13.77 mımaralı kanara iti-
yaşa. rıız ediyor. 

3-W8j 5,):H ('anııkkulc : r: ··1·aipaşıı Bytam maaşının iki buçuk ~cıwılk 'l'iı•uı·ot Vcl•~l ·t.in 
mahallesi Havaııtabya so- tufıll'mın defaten Yerilmıısine tlnir. 
kağr Müveddet Erdur-
sun. 

ri4.09/5G33 lııca eyim Nizam kö- ~fiilftliyet maıw tabsisine dair. :ı.ı. ili. ''ckfıl(•tinc. 

yüııde Mehmet Karadc-
niz. 

54.10/5536 Adana : Ziraat Banka- 3659 sayılı Dareııı Kanuııtıımn iııti- l•lııeilııll'nılellir. 
sı 1\rüdürü Ziya .A1açam. halrıncJH yapılun lııitımın taslıilıi 

5-!11/ 5537 

5.J.I2/ 553 

!psala. : Koyunyeri kö
üııde 1bralıinı Aksin. 

Babadağ . Denizli : Köy
Iiiler koopcratifiiıliıı 248 
mımııralı ortağr Mohınçt 

Diri k. 

lıakkıoıla . 

Zir;ı.ııt llıırt.kıtsr taraiıudan sıı,tılıın 

tuflıısnuıı tura:Cımı ilıclcsinc dair. 

Dokumacı QldnğU11dnn iplik vetihne
sine dair. 

'l'if'lıı't•l V ·ku Ir li nr, 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibini n 

isim ve adresi 
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Arzuhallıul6sası :Muamelesi 

5413/5539 Pntıınos ı lnhlsadar Me. Askeı•lik şubesi reisinin vazüei me- ı\1. l\1. Ycki'ılotinc . 
muru Ruhi Bilgig. muriyetini s)liistimal ettiğinden §i

kayet. 

5-!14/5540 lnegöl : Yenice köyilndo !skihılnıınuı tamanılanması ılileğinc Encümcndcd ir. 
Yu.su.f Gültekin vo ar. dair. 

5415/5541 Samsun : Ilusıısi mufıa. l'atı l r okullardan biı·ino kabul edil- l~ııclimcndcdir. 

sebe talısiliit katibi Ah· · roc. ine dair. 
met Ce,·det Gcııçcr. 

ı)416/5542 Gölcük : Deniz fabrikası Unircr~ito ıııczııııları gibi kıdeın zam- Eııcümcııuc<lir. 
kimyaevi Ferit Yeşi llnıya. nu verilmesine dair. 

5417/5;:)43 Erzunuıı : Kiırınkes kö· 
.yü muhtarı Şükrü Doğau 
vo ar. 

541 /55-ı-1: Düzağaç köyüııde Ayşe 

Yılmaz. 

Zilyecl bulundukları araziye tasarl'Ut Bııciiınen<ledi ı-. 

etmelerinin temini ile mütcgııllibeden 
şikiıyot. 

J!l'l.tı:hk yapan 1\Ielınıet Zorlu bak- Bn ·ünıııntlediı·. 
lmıcln kanuni tukilıat yapılrnıısma dair. 

5419/55-:1.5 1\far(!in : Kızı l tepe IIatny Fransızcadan tckrut· ell•mo iıntilııuuna Bnciiııı~nueıliı·. 
Erkek Lisesi 8 nci ıııiuf tuhi tutulrnasma dajr, 
talebesindon No. 789 Aziz 
Öı:~elik. 

5-120/55~6 Bursa : Güı'Su köyi\ucle .ı.\IilU Emlako olan taksit bor<:larnıdun ı·:ııdiııwııcledir. 

Mustaia 1\yduı ve a.ı•. dola;\''1 lıaklıı.ıı.nda lakibat yapılınama-

5..ı21/5547 Unye : Belediye Reisi 
Hüsrcv Yiltür ve ar. 

5422/55~8 !stanbul: Cezaevin do Ab-
dürralıman ayman. 

sına dair. 

Ka;ı;ıılarmıu Orthı Vilfıyetiııden alına- Eııciiıııcııdcılir. 

rıık :::ııım~uu ·a bağlanmasına dııir. 

Cczasıum affı lıukkmda. Bnoiimc ıHlcıliı·. 

5423/5549· l\Inğla: Hi arardı köyün- ::lffılfıliy~t D181lŞl t ahsisine uııiı·. Bııeüıııo·ııocılir. 

den Melınıet Ortan. 

5424/5550 Antnlyıı : Sel~uk ınabal- Tcltaüt ınaaşrnm iadııteıı tabsisi dileği· 
• lesi fskclo soknğr 'o. 5. no' dair. B ıwüıııcndellir. 

Mehmet Tüzkan. 

5426/55"2 ~fndurnu : Kızılözü ımı h· ;\[nh ·ul 1ıtlııniu lıo.reHııin talıminde Ticııı·N Ycl,iiJ\>1 iııc. 
tarı lllehmet Kunı. yııptığı hııksızllğrn tasltihine dair. 

5427/5553 Sümoı·bank E. :re. is l\1ü~ . enelik hizmetinin tekaütlüğüne il ii- lktisııt V ckfılctinc. 
dürlüğü muhnberat .,efi vesino dair. 
Edip IIerinsev. 

5-!2 /5554 Ara!: : Ker~steci 
Acar lı. 

Daim ]( ı· tı:h>rinin nakli iı,:in Orman idn- Euciinıendeılir. 

rc~inco iıin veı·ilıno,'line dnir. 

5429/51555 Diytırbakır : ) [clımettin 

ınulıııll~i iı•şil sokağı o. 
1. Mchm •t Ali Giillü. 

l'Jll.ıi~<'lik kunıı.tşla kuodura ve çocuk l\lııliyc YckflletiJıc. 

zaınmnun verilmesi hakkında. 

1\430(5556 Enıet : thtiynr heyeti ii1..a- }[alısul tahmin kooıisyoııumın hak:ııt.· Ticarot Yckiilctine. 
ınclan Zobo köyünde .L\ Jı. lığındau şikayet 

met Göndcn ve Ar. 



Kayıt 

No. 
Arzuhat sahilıinin 

isim ve adresi 

sai-

Arzuhal bulasası 

ii431j 5!i57 As. Po ta ·o. 15680 emir Oı·man idal'(>si tarııfından istimliik 
suhayı Üsteğın en lif ustafu rdilen a r·nzidine takdir edilen az k:iy-
Ccboci nwtin haddi liiyıkına i'Plağma dair 

Muamelesi 

5432/ 555 Sıunsun : Tckne pırıırr kö- · 'l'apuhı nı·l'lzi ittisaimdeki Hazineye Bııcüınend dir. 
yündo 1\{ehııı t Rnnçber nit aı·n?.inin bedeli mukahilinde veril

ıııC'!Ii.no dair. 

543.1/5559 Bcşik1a.~: Kılıçali llfeseit Üsteğınenliğe terfiine ve mallubunun 
sokağı No. 9 Necdet ÇoŞ- '~orilıuesine dair 
kun. 

-~ . 

Enl'iinicııdeJir. 

!i43-!j 5560 .As. Posta No. 14914 ka- ~m ır Konının n nıahkemeı'i tar:ıfuıdnn ı•:nclim nd edir. 
ra ı giilı er lerinden ü ret ,·erilen kımwdan şikayet 
Coşkun. 

54:3:ij5561 Reyb lindn : lleyhelinda Mııhkilnıiset eezıısının allı lıakkında. ,\fUi.re Vckiil~tim•. 

ti436/ fi562 

rı.m/556-t 

<ı.ı :~ l-l/5566 

!i439/ 5567 

Sımatoryomu Birinci 
pavyoııunda Hasan Funt 
Kıratlıgit 

Kar~ : Emniyet Müdürü 
clile eski Euıni~·et Miidü-
rü Safiye Süer 

Kırıkkale : Askeri sanat 
okulu llfüdüıü Yarbay Sü
leyman Önday 
1stanbul : Dokuma iııın

lnt~ıst Çııkııınk~ılıır Bü-
~·iik yenihaıı orta kat No. 
3 1<'. ~ aya Aksoy 

Da. . Utı'>ıısi kalem şit
ro memuru Zihni Ev<'in 

11azinııt b : Vilayet dai
mi encüıneııi odacıSl Uü-
seyin Yıldırım 

E~nin kaytııakam vekalctini i fıı. etti
ği ınütl(l ele ait ıııatlııhımım Yel'ilme
siııo dair 
Nasıp ta~tıirli lıakkıl1clnl;i dileğinlti 
n:ızıırı i1 ilıarn o tınnınsına dair. 

Çnkııııı.k taşında yapıinn yoltıtw. muu
nwlNlcn şikayet 

Rı~rcın Kanuıııııı clııki dcr I'PSiıı'in ln-
tibuk t'ttirilnıc~illc dair 

Ems.-ıli misillit toprak verilrnesiııc 

dair 

EıiciiıııertdcdiL•. 

BneÜnl{•ntlcdlJ', 

il!ıııırif Vl'kuJoiiııll. 

G441 / 5569 lstnıılıul : Seferherlik mU· F:t·7.uı·tıın Deftc:d.tıl'lığıııdaıı ve Mali- :ıfaliy \'t'kiıl<'tiıuı . 
muha. chesinde açıkta üni· Yt' Vckiıll'liml~u şikayet 
ve:rsito muhasebesinde me• 
mur Hfunit Rakunt 

o-142/ 5570 l ızılırmnk : Korulu kÖ• Miılıil(vPt hııııt.-1 tahsisine dnir. 
yüııdo Ali Kır 

am un: Cezacviııtlo , !uı:ı. 
tafa Arıkan 

K:ıyst~rt ı Hunet Kıılpllk
lıoi{lu mahath-si Knlcm
kırdr soknğr No. 35 1\L 
Faruk Yal~uı. 

•<·ri knlııu tualıkumiyet c zıısının af
fına dnir. 

Orta mclct ]1 mc:mmt ol:ıhilnwsi i~iıı 

inıtilınıio kaln!liinc dair. 

.\ı . .\1. nk~tctiıı , 

Aciliye Yı>kalotiılC' ı 

l ~ıwiinH•ııılı•ıliı'· 

' 



:ltayıl 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

aat--

Arzuhal hulasasr Muameiesi 

5445/'i573 İzmir : Bayrnklr 1641 so- Il ııkBız olarak tekaüde sov,kediJdiğin- .\f. ~1. \'okfılctinc. 
kak l4/l No. evde Yahya den lf'~ıHUii.iğiinüıı r fine dair. 
Aint li. 

fJ.ı46/55H H~kimlııın : 'bava yokili Ilekitnlıan :Mulıniidiirünün nmııw hu- jf<ıli.Yl' Vckfıl(•tinc . 
üı·eyya başarım. knk;umı a.yluh ınıınmelesiııden şikll

yeL 

5+l7/51'ii5 Saııdııdr : Hisar mrthalln• Jkralniyc nı:ilışrnnl vcdlmcsiilc rluiı-. .\fııl i,ı •e \'l'kfıiL• I inC'. 
sinde iiğrcttncıı Husruı 
Şahin yarunclıı Mehmet 
Parlak. 

644 jfi!i76 Ankara : .As. l'ostn No. 
16435 Yaşar Dere. 

· 5449/5577 İzmir : AsaııRoı· Şeh it 
usr t sokağı No. 93 

Yosef Küpeli. 

5450/!i57 İzmir : Kızılçullu o. 43 
.l\Htııt ('elikkanat. 

6Jfi1/557!J Nı. Posta. No. 1 177 Ye
dek iistt!'ğmen Müııür 

Burç. 

J.~ı:ıya la ı·ını nlıın eşi ve birlik harekııt ~)ıwiiın<>n •1 ·ri i 1' . 

od~ıı e.şhııs lınkkmdıı. kanuni takibnt 
~·apılmasma dair. 
Hazine tanıfmdan tupulu ı.wazisiııe l•}ıwünıl'rH\ı•ılil' . 

viikı nıiid ıı lıalcnin ı-efine dair. 

hu11'i nıemuriycti di.lcğiııc dair. 1-:ıH·iiıııcıı,l.-ılir. 

J~msa li nıiı>lllfı lf.'rhis cdilnı <'siııc dııiı-. EııciinwndC'dir. 

5Jfi2/55 O Niğde : Posta mütcnlıhi· Yilnyct merkezinde i skiınının teıııihine Bn~üml.'nu<'diı·. 

di Mehmet lJr:ı.slı eliyle dair. 
Mügliın Şimşek. 

lıJ;)Gj5'ı J Niksar : Taşmektcp ma· '<!ztı~ınm affına dair. 

&460/&5 

hallesi tcı·ti Abtlullnh 
ı\t i ll a ~'anında Ihrahim 
Atilla. 

AdapaY.aı'T : Orlıı, ınıılınl
le 1 u.ıı cııdd~si o. 38 
Şcmsiyc i pnbioğhı. 

B(1 ·oğht - l~an)ıul : Gıı· 
lııtasuriLJ' Kurtuluş arı. 
No. 1 Muvahhlt Tnnju. 
[l.'ımdiyc • Ordu : Ot'be

ııııı kö)•iinde Şevket Bodur 
ve Ar. 
Ödemiş : Ccznev1ude Re
cep Ferdi. 

htinıllık e(lilmck isı uilt•ıt nrnzisinin 
ist imliikindC'n ı:uı ı·frıınr.ıır dilmesine 
dair. 

'rüı•kiy._. Kölilüı· , utış Müdüt-1Uğün
dcki nwınuriyctiııc lıtdesiıı dair. 

Milli cmlôkt n aldıkları al'nzi ve etıt· 
!~kin uzıın 1·iıdc 'ile Bor~lııtıma kanıt
nının gii ı· • vl'rilm siııe clnir. 

fa~kamjyet ce:ıııhırının nifma dair. 

J.lıır-üınendcrlir·. 

Enelim~:nd('(liı•. 

6-lCH/5689 Mengen • Oerede : Tih•k l{öyleri tnubtarmııt vo:M sitı.i stıiift- l~rıc·ütııcııd •eli ı·. 
Be ler köründe Ahmet tiıııal ctıiğiııden §ikayet. 
Öıdeıııir. 

G462/5G90 A lnplı Kııraclcniz Ereğli- İş mükelldiyetlue tabi tutultnnnıasr- }ln<ıiinwııılı•ılir. 
sl : Biletbasan köyÜ na dnir. 
Muhtarı Hakkı Qan. 



itayıt 
- No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

-AM.-

A.rıuhal buiAsası 1\Iu:ımelesi 

5463/ 559l Bursa : Yeşilçibel ma- Muhtacı munvenet olduğundan yar- En<'i.imeııdııdiı·. 

hallesi Hacıbekir çıkma- dım edilmesine dair. 
zr o. 34 :M:atill Erbaş 
Hayrettin Sönmez. 

5464/5592 As. Posta No. 12542 sn- ... atın aldığı Milli 1\:t:üdafaa bonoları· l~n.I'Üın<'ıı J<'ıl ir·. 
baylal'mdan Lv. Üsteğ- nın Bankneo verilmesine dniıı. 
men Müfit Kaya. 

541t5/ 5593 Hekimhan : 1\{ezirme kö- :Maari( idaresi tarafından istimluk l~rH•Ütıırııdı1ıliı·. 

yünde Mııstafa Kocaman edilmek istenilen nraıil eriııe takdir 
ve :ır. edilen laymetin haddi Jll.yıkına ib-

lnğınıı dair. 

5466/ 5594 KO'şelıir : Şnayrbli kö- Vl'rilen 24 yıl mahktlm.iyet kararı- l·~n~Uııwıı<.lı·dir·. 

yünde Musa Şimşek. nın tctkila ile eczasın ın tahfi.fine 
dıı)r. 

5467/ 5595 Oiilnar :Eski Orman Ka- 22, V . 1944 tıwih ''C 5087· ııuınarah J~neünwııd\·dir. 
tibi Ali Kemııl Oğuz. arınhaline ektiı·. 

!'i4fı , / !'i!i!l6 Kızıltoprak : Kuyubaşı Bir riitbe mafevk ma a.ştyle tekaütlü- leneüm~uıll'tÜı·. 

Kıı:ı,şdağı cnddesi No. 68 ğüniin taslıihine , ınütaallik ınuıımel.e· 
]~aıekli Binbaşı Mustafa nin iutacrna dair. 
Yılclrz. 

5.J.69,1.3S97 !shaklı : O. P . H . Reisi Topı•ıık ınahsulleri veı·gisi için heyet l~n~ümcııdrdiı·. 
Salim .Aksoy. tarafından tahmindo yapılıı.n hnlv 

sızlığın diizellilmesine dair. 

6410/ 5li98 Niıip . Gazinnteb: Zergil :Verilen nıalıkunı1r t kararının affı- Eneünıenıledir. 
köyünde uına Fısttkçr. na dair. 

5471/ 5599 

54i2/ 5600 

6473/ 560l 

lJor : Dava vekili ll1nşta
fa Seçilmi§. 

arıyer . İstniıbul : Boh• 
çe köyü Muhtnı Kiiınil 
'!'ulu ve ar. 
Bn.rtm : Aladağı köyülı
de Jhrnbiın Kaval. 

'füıng neral Seyfettin Eı:kırtar'da.ll· Eııciiıııcıulcılir, 

§ikiiyet. 

Ornııııt fakülte. i için istimliik edil- l~ıwüılleıııl rli r, 
mck lstenllen arazileritıin istimlll.kiu-
den snrfnıazar edilDıesine dair. 
1306 doğumlu olquğundnn iş mükel- gncü.m nd t1iı•. 
lcfiyetiııcleıı nıuaf tutullnasma dail'. 

0414/ 5602 Jv.nıir ı Güielyah 39 ııcq Ordnda hıÜna Ip hir vuV.ife verilerek l~ nciiınerı dr(1it•, 
ııoknk 8 sayılı enlıı Tev- terfiJılııiıı temiııiııe dail'. 
iik Jtemzi Budııncıı. 

M1~j6Goı1 Sivas : .Avukat Gııtıi Zabrtni belediytıde geçen hizmcHtılıt En ·ünıcnıle.Hı·, 
Artan yav.ıbanesiııde Ab· tekıı\itliiğünde ayılması dileğine 

met Güçyctme~ . dair. 

:i.J.76/ fi604 Ak~nkt:ırıı : Kcı1•slt•ci Hü
l'~·) tı A\• ıı l Akıu . 

rı~77j:i605 1-'iııikc ı Bcl ~diye ldhsit
duı·ı Ömer Biliıİ. 

Oı·ınan idııı·rsi hırntmdıtıı nıiisıtd~rıı Rnı•iim ıtd dir. 
ı·dilcıı k!'rı•slı>l~riııil1 ittcll'sine dniı'. 

'fekaiidi.ı tiilıi ttllulınıılnn Ve çocıtk gııcüııwndcıl1h 
r.nnıınm(lan iııtiforlelt>ı·inin fPtninino 
dnir. 

5471:1/ :)606 llir<·ı·lk : ,\Ju~ tılt'ıı 8Ö;mwıı. C'ııınhunyı•t ınüôdciumtinı)sinucıl şiktı- Euciiıuorut~diı•. 
yot. 

,, 
·' 



Kaytt 
No. 

Arzubai salıibinin 
isim ve adresi .Arzulıal hulasasİ Muamelesi 

--~----------~-" 
5479/5607 (.'11nkm : Tiftik~i B ldı· D. D. Y. ll. Müdürlüğüneo terfiinin blnc<i.mrndedil'. 

~avuş cli~·l e ~ı buğday tcmiııiııo daiı·. 

p!l.Y.arı İsmail Tülgay. 

fi4 ' 1/ :i609 Knl 'cik : Ahiler nıahal- A~·ııi yardımdan istiFanelerinin tom i- ~:ııcüm oıı.dcdir. 

lesi Bü~-iik Hll<'ılıoy On- ııillft dair. 
mii miiezıdni ölü Mı>hınct 
Tevfik anası Fntnıa Ka-
rıwcirin. 

-·· ""' f' .... • ., •• 

54 2j56t0 Ergani : TCcnıuJiyc mn- Ergımi ka.yıııakmııından şikayet. 

hallesinde Yaşar Gök~ck. 
Enciiıneıtdedir. 

54 3j56H Çorlu : Kii.zimiye malıol- A~·ııi .nıı ·dmıdan istiiııdcsinin temini- f:ncünıcndedir. 

!esi Y ııiçtışme sokak No. ne dair. 
3 Tiafıza Yersel. 

5-t 4/:!612 Ankara : Po ta cndde i Mücldcili Cenıil Oüna.y'ın hakkında Rncümcndcdir. 
M rnıercihnu o. 2694 e- tutbik olunan gııyrikıınuni muamcl -
ınil Oüuay vekm Avukat den şikayet . 
.Mustafa Dinç. · 

54 5/!;6 14 Kayseri : Cczııevinde Rı- Verilım malıkurniyet kararında hata Encüm<'n:!Nliı·. 

za Turlıan. olduğundan iadei mulıakemcsino dair. 

54S6j:i6JG Tizip : 1\Iüsliın Yaşar.- Birecik ~lüddeiumnmisinin kantmsuz Enciimcıırl"diı·. 
muamelelerinden şikit:ret. 

54- 7/5616 As. Poata 10566 1ıiu. Tk. Asker1 Okuldan ilıı·ac1 hakkındaki ka- l<:ıır·iiıncııdcdiı·. 

o4 R/6Gl7 

54R9/591 

6.ı!lO/iı610 

ııb. Jılıan Bıılkıınhoii;lu. nırıu tctkikı ile tekrat okula alınma-

B ~·pıızıın : Hacr 1\Iclım t 
.Ağn~iftliği hissedarların 

dan li Öztürk ve arkıı
da.'lları. 

lıılci]ip : Meydı111 .ınnhnllo· 
ııinde Gülenoğnlları.ııdan 

Abdtirrahmnn Gülegen. 

Çıınkrrı ı 1rı.'illot kıil fos:r 
Rnsi.tn Türe. 

sına dair. 
llubnbat vergisinin yenid n hir he· Ellt·üıııı·ndcdiı·. 

yct taııı!rndıın tahmin yapılması hak-
kında. 

Tiıı r[J tnAlu.lü oldtığtıııdan m no.~ tah· l<:n•·üın<'ndNli ı· . 

sisine dair. 

:\!uhtn() o1duğuuı1ntt ynttlrm yopıhnn· Bıwünwndl•dir. 
s~ıııı dair. 

i1401jiJG20 Bitlis t Dnimi erıci.itnen 
C.znınndnn Arn Öııd n1ir. 

Ar~ulııtl 'Flrırtltıh'lllıtilı 22 Myı nt'. cet- Enciinı{'nderlir. 
n•linin hııkk ı nclıı ,·eri\ n karnrrnn iti-

taz cctl~·örı 
rı.ı!l:l/562l l{ıııı~·n 1 Knşıhhtuu kö- Ttırlıı~ıııd:ı ı<ilıctl ıı kdı·iyı:cc yııpılnıı Eıl'iimrıufı;dlı·. 

~·ünde lfıılil Ko(_;. 7.nramı to?.minin<' <lııir. 

ı"t-'9:l/!'i622 1zıııit : Ytılıtırıpıtznr - Her hnııgi hiı· ınücssNıodc ,·n~ir ve- EıH'iimcntledir . 
• \Jtc:ııkot•ıı mıılıallo9i İncir- ı·ü mr,· iııc dair. 
nH ı Hokoğı No. 40 undet-
tin 'J'ürüng. 

Kuyullıiı;ar : 
malıııllı .. ·i ıııh· 
Bnykuş. 

Tıığh.dıığı ı.'nl'ıtklıırınn yctiııı 1ıı:ııışı lıılısisiıı 

:\r,•vlüdc ılıtit. 

Eıwütıll'n<l dir. 

., 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

ü-!!):i : :ıı;ı!{ Hıııııııhatun : Kasaba ıııü
ıııes. 'li Mulıtar Yuınıs Ci
Jıan ve aı·. 

335 -

Arzuhal hullisası 

2\Jıuııuhı.ıtmı kusabusııım Tercun i~ta~
~·onıııııı nukli hakkında. 

:t4!!6/ 562:i .Anıpsun : 1\:Teı·kc:r. jan- llfıılıktııniyct e 7.nsrn ın affııuı daiı-. 

ılıırma kurakol komutro:n 
gcdik l1 ~ııvuş J\Hlslüın U-
~ıık. 

fi4n jfi6:!6 l\ l alt~pe : ı:,e~· lii ~okıığı .\Tuhkunı i ~·Ci l ct·M ~IIlJJl afCına lniı ·. 

Mcnıınpalas Ap. lnirc 4. 
Y •s ilc \rııı. 

llfllllmeleşi 

Nııcüıııondc<li ı· . 

r•:ııeilnı eııtl cdir. 

· !i.J!JH/'ı627 Guziııııteh : Ka.vuc·ık j)J,. 

okıı lıt öğ ı-etmımleıinclen 

l\r ustıı fa flü?.ellınu. 

Ka.ı· lı c tlii\ i a SL'IIC a~rdan dolayr hir . t;ncümontlu(lil'. 

54!J!'lj 5(i28 Beypazarı: : Hacı: 1\ich
ııwtağa çiftliğ inde ]~saL 

U örel. 

terfi nıüddt•ti vct·ilıncsiııc <lah·. 

Hubulıat. nırgisiudc yapılan t;~hnıiııi • 

n in fıızlıılığındaıı şikfıyct. 

BıwüıiıcııJ elir. 

,;'"i:i00/ 5(i2U . \ıılnıra : Atıılüı·k Bu1vıı- 2fi . IX. J!J4-! larilı ve 5,122 1o. lı J •:ıı•Unı ıulı~diı·. 

rı Yener .Ap. No. 7 Zeki ar;mlııı l iııc eh.-tiT. 
Afşin. 

fi:"ı0 1 /:i630 Yu~·laı.lağı : 'l'utlu Bnlıo;e 
ıııahallesinoc Jlicret AJ 
deınir 

:'llnlıtar tumfındun nşınlau J25 lira
s ıııııı lazminine dair. 

Eııcüm ııclcd:ir. 

5:)0:!/ :J6a 1 Elfı1.ığ :C. llL U. Muavini Tc ı·fiin in tenıinin dair. Eııcüıııcııdcdir. 

Halil Eıtem. 
:):}(J;1/ 5(i32 <.'orlu : tlkokıil öğrelıneu- )fcnıurlnra wrileıı ııyald;:abıdnn ken- gncümcııd lir. 

leriıırlı•ıı F'evı:i Yücel \ 'C dilrı-ine de veıi]nı{~~ine duiı·. 
ın·kadaşlnn. 

r.:;o.ı;G<m3 Kiğı :Şevket Ya1.ıcr. 

ii50.ij56H-l Ankııı·n ; Sakaryıı cad. 
C:üvcn~ Ap. No. 77 daire 
2 Hıılit Taingaeı. 

Hitkimdcn şikiıyet. 

13 ay hizmet ıniiddet:iniı;ı 

ıı~ı mı :r.ıuıı ıruııa dııir. 

tekııüt ına-

Bııcüuwııtl ıli r. 

Erıeüıııemlcdir. 

5ii06j 5636 Fııtilı - t tanbul: Fııtih )JaJıkfımb·etilıiıı affına dair \'ilkr mü- Bnciinıcııclı" lir. 
Etfuiye Cad. No. 8 Os- ı·Maııtmdan yaz geçtiğinden tctkik 
maı_ı Ba)kanlar ı•ılilnıek üzere gönderildiği do 'yaııın 

A~kl'ı-i Tl•myiz malıkl•mesine devri 
lıakkındıı , ! 

5507/5637M. 1[. Y. Müsteşarhğı .As- 12. V1.1944 tarih ve 5193 ~o. arzu- 'Bn ·Uını:mletlir. 
kcı·i lı!ıkimi ecd ct Ku- hal ine ek tir. 
datgııilik. ... 

' 5508/5fi~8 Beypazarı : Çıılcılolıa kö- Tııhniin edilen hububat vet·gisiııiıı far.- Eııı·üın ndedir. 
yünde Ilukkı Demir. ı alığıudan şikayet. 

5fi09/5630 Abdullah ysııl aynı ko'y- ) ) ) 1 :FJıı!'ÜılıNı.dedir. 

derl. 

5510/5640 Mclınıet KnTDlı ) ) ) Bn ·üm •ndcdir. 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

5511 / 5641 )lustofa Çalışkan. 

G512/5642 Alunet Kııı·alı. 

5513/5643 Şükrü Ünal. 

5514/ 5644 Ömer Bulut. 

55l!i/ 564:i Hakkı Çalışkan. 

55 16/5646 Yusn( Aı:ıkgör.. 
5ii l7/'ı647 ~[ehmet Öztürk. 

551 / 56.J., :Mı\lım t Doğan. 

551!!/ 5649 Ahmet züın . 

5520/ 5650 Beypıızım : Seki li köyün
de Ömer Ttımıı. 

5521/;)651 Ayıu köydrn lifehmet 
Ünlü. 

5rı:.!2/5 652 · 1\fclım t> t o~-snl . 

. ır>23/fi653 Sabri Poynıı. 

5!)2-I-/56G4 Bahn Gnçer. 

5525/5655 linsan AJa. 
5526/ 5656 l\fcbınct Nulbıınt. 

5G27 j fi657 Jlüsc~·in Özdoğıuuş. 

5;)2 /565 
5529/ 3659 

5530/ 5660 

553 1/5661 

Osınıın Aygün . 

J\fuım Yüc 1. 

Hııkkı Duı·ınıJ.\1. 

H. Jliiscyiıı ğuz. 

5!i32/ 5662 Alunet Güı-kan. 

5333/5063 Ali Oüı·luın. 

553-l/'"'064 )lustafn Kökı;nl . 

5535/5065 Muııt~fn Çağlar. 

5536/. 666 Ali Gen(}. 

fi:i37/fı667 "lehmı>t Kaya. 

553 / 366 )[ustıırn Üulü. 

!i'i3!l 1566!1 )[ehmet Aygün. 

55.J.O t :i670 B eypazart: ekili köJ;in-
do nfiye Doymıız. 

5541/ 5671 Aynı köyd •n Hidayet oy-
sal. 

51)+2/ 5672 1 · ınııil • "ıı.lbıınt. 
~54.3/5673 Ali '• iiln-ü Altın ta,. 
6;)J.J.j56H llıısbi •ru~ ı. 

ii"'-15/ 5675 Hüııt'yin Demir. 

5546/5676 Ha bi Genç. 

- ~-

Arzuhal bulasası Mııaıııcl cs i 

'l'ulıınjıı e(lileıı hububııt vel"Jhıiııin fw.- [·Jııc iiın nclc•liı· . 

Ja lığmclaıı şikilyet. 

) 

) 

) 

" 

" 

) 

) 

, 

, 

, 

» 

, 

, 
, 

, 

, 
, 

•) 

Btıc•ümcndcdir . 

Eıı cünwnd dir. 

l •:ncüıncnrlcdir. 

t:n ciiıııend cd i ı· . 

Bnrünıcndcdi ı· . 

Encüıııcındcıli ı·. 

· l •l ııriim c ııclcd i ı· . 

J~ıtdim ı: ııt!cd ir . 

J~ııdlıncııd cc..lir. 

Encüıncndcdiı·. 

Encüı ıı 'cndedir. 

E Jll·üın endcdi r. 

J·: ıı cü ıncn<lcd i ı ·. 

ı•:ıı c ii ııı cndl>tli ı· . 

t:ıı eüıııendc'(lir. 

Eıı cüııwndı·d ir . 

i<:ıH'ün ı cı ı d~>< lir. 

Jı;ııcüııwrldl'c..lir. 

Jı:ııc•üıncndediı·. 

Bncünıendedir. 

F; ıı •üıııcn• lcdir. 

J·:neiiınerıdedi r. 

.Bııciiıncııdedi r. 

l~nciinıcııclecli r. 

Eıwüıııcııdcdir. 

. J~ncümımcll•dir. 

Jı!ncümeııdcdir. 

l~ıtcümcııdııüir. 

Encünıı•ndcdir. 

Eııciiınl'mlcui ı·. 

l~ııcünwndodi r. 

};ncüınrud dir. 

Encüın~nd<.Jir. 

.I<; ncümen lcdir. 

Eucüıncııd<ı<lir. 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

.i547j 5677 Ahmet Olgun 

:)!J-!8/ fi67:-; J[elıııwt J•:nıin Knnı.g-öz. 

:)549/567!! Mebmı• t Ali Soysal 

'i550/ 56HO Mehmet Yıldmnı . 

;,fi.'i 1/56/ll Mehmet Ünlü. 

. ;:;:;:.ı ;:ıöı:;:.ı Kadı-i llbaıı. 

;,~:J:ı;rı6H:ı l>nmıuş Sevim . 

. -;:,.i-fj!ii:H'4 Ümer Koç. 

:,.j!"ifi ,· fi ()R!i Hıı1icc Duran. 

:i.)!) li t j()f'() H nt icA Du ran . 

. i:)!17 / 56R7 Ali Çevik. 

. i!).i~j.i61<R }f<'hmct Dımııı. 

!)~."i! l :;6Wl Ali 'l'unç!'l. 

;,;.ıiO '!i6!10 Hasan Ünnl. 

S!i6 1 !'ıli !ll .\fıı~t :ıfa Hıu-sR lı v~ Ar. 

:i!i6:.l / lifi!):.l Brypa7.:ıı·ı : ~ekili l<öyiin-
do Ali Özka.ı:ı. 

:,;,ı;:ı .i()!ı:ı .\~· ııı kö~·deıı :'lfehııwt, 

Yavşi . 

:, ;,fi+ tGfı!l4. ~f<' lıın ct. Yılmaz. 

;,:;(l:;/ !)(i!ti ~frhm t Çevik. 

.i.i66/ !ili!lô tsmuil Çavıış. 

;, ,-, fı7 / :i6!17 r\ ı i ü ıılii. 
;,;,fiH, :ili!lf' .\li F:kcıı . 

. ·ı:ı6!) /;,c;rııı ~iilı•.nnıı.n n~mir. 

;,:;j(lj 5700 ~ülı'.''11ıan Dcın.ir. 

. ·ıS7 1 /fı701 llü~··~·in Yiilmel. 

;,;;u r570:.l ll ıı~hi Özcloğmuş. 

5ii73j:i703 fsına.il Bıt~Tıım. 

fi:i7!/iii04 lbı·ahim Ar~<lan ve .Aı·. 

55751 :ii OS Bal)"a: Eııveı-pa.'i'l ınahal-
le<ıindc Rıza Güngör. 

'ı.i76 'ii706 Ankara : Yenişehir Ha
nımeli sokağı No. 10 Ra
şit Nereıı . 

337 -

Arzuhal huli.ııasr 1\I uıımcl es i ' 

Tıı.hmiıı edilen huhıılıat 1·crgisiııin faz- J<:ııeiinı ·ndc·dir. 
lıı lığından şikayet. 

» 

» 

» l) 

l) 

» 

» 

» 

» » 

» 

» 

" 

KıLzıınç 1·ergiı;in • tti bi tı.ıtnlııı:uıımmın 

da.ir. 

Iktisadi Dı· ,·! •t 1' l'kküllii yolsU?:lıık-
ııııı şikayet . 

F.ıı~iinıı-ıııl~dir . 

i':ıa• ii ın nııdcdiı· . 

)·:ııcitıncn<ledir. 

l~rırünıcndNiir . 

ı•:ııcüıııeııdcdir. 

Enrii nıeıı.tedi r. 

Erll'iiın~nrledir . 

J •:ııc·iiııw ııd('< iir. 

J ·: ıwiiıncıırkcli ı •. 

Eıı ciimemll" li r. 

Eııl'iiııırn krliı· . 

Enc•iiıııendc••liı'. 

gndiııwııdı·dir. 

J •~ ıı iiınmıdcdiı·. 

EnciiıııenilNliı·. 

J·:ııeü nıc ıırl •dir. 

I •:ııı· iiıııı•ndertiı·. 

J~m·ii ıı>t•ıırlcrli r. 

E ııeiiıııcııdcdi ı· . 

~:ııcünıPndNli r, 

ı•:ı wiiıı ı ondeclir . 

l~ııciiıı ı cııdı• c li ı· . 

Bıwüıııı>ııdedi r. 

Encümendcdir . 

Eıl<·iiııırndcdiı·. 

F~ııc:ii nı c nd dir. 

Eıı ciiıııcndedir. 

:Fiııdiııwnrlerli ı•. 

~577 iil07 Andımı : K(ıı·açıı.yı ı · kiiyii Kendilerine ıı.it arazileı·in baııkalıırı Eıı ciiını· ııtlı·lliı·. 

Kala obıısından Halil tamfınrla.n ~ıı.;bcdildiğiııdcn .. ikilyet. 
Ocak ve Ar. 

5578/5708 Nizip : Mustafa özmen. Sıbhi durumu ııazarı itibara almarak Jo:ndiıııı·ııılı •ı Uı ·. 

cezaevindeli çıkarıln.ıa~ dair. 

\ ' 

', 



'Kayıt 
No. 

A.rmhal ıı&hibinin 
isim ve adresi Arzuhal bu!Aııaııı Muıımelcsi 

5579/5709 Askeri posta No. 1568~ 21 . VIII . 19-!4 tarih ve 5557 ııuma- P.nclinıl'ndcdi ı ·. 

emir subayı üsteğmen ralı arzuhaline ektir. 
Mustafa Cebeci. 

55 0/5710 Giresun :Haşim Kalpıık- 19.VIII.J944 tarih ve 5524 numaralı l':ııc·üıııl' ıı<l<' dir·. 

çıoğlu . ıırzuha line ektir. 

55 l / 57ll J\nkaı·a : Atatürk bulva- 'ricaret Vekilietindeki vazifesine tek- ı ·: ııriiıneııdP<l i ı·. 

rı Fener Ap. No. 7 Zeki ı·ar A lınmıısma dair . 
.Alşin. 

5582/ 5712 Samsun : Cezaevi nıah- ;'ıfahkümiyetinin afima dair. 
kftmlarmdan Mustafa A-
rıkan. 

1-!nt-iinl(·ııd<'ılir. 

5;) 3/ 5173 Samsun : Tekke köyün- Köylerine ait bin dönüm orman ve ı·:ııcüııı~· ıt<h·diı· . 

de Mustafa Alhayrak ve meralığın Gelmen Nümtmc çiftliğine 
ar. verilmesine dair . 

5584/ 5714 Palu: Belediye ebesi Mak- Oarp vilf~yetlerinden herhangi bir ye- EııdiııH'Il<i<'dir. 

hllle Üstün. re nakline· dair. 

5585/5715 Çorıun : Sarmaşa köyün
de Hii'seyin Sarı ve ar. 

5586/5716 İstanbul : 2. Or. Mf. İnş. 
Heyeti Reisi Albay H . 
Basri Gürsoy. 

5588/5718 Rize : Cezaevinde Hızır 
Ilyns Altıparmak 

5589/5719 

5590/5720 

5591/5721 

5592/5722 

:'ı593/57:H 

5594/5725 

fi:l!l!i/5726 

5596/5727 

Eliizığ : Sulh hakimi Sup. 
bi Tan. 

'Oslı:iidar : Toptaşı cezae
vinde .Ahmet Aslan. 

BeJ.-pazım : Hırka köyiin
de Hüseyin Tek ve ar. 

Sivas: Ali N albantoğlu. 

• apakçur : Kadı Mardan
lı köyünde Şevket. Ertuğ
rul 

azianteb : Belediye Su 
Işleri Muhascbecisi )f~ı
met Soylugil. · 

Zoııı,,.ı:ıldak : Avukat Meh
met Gürel. 

Adaoıı : Eski is~ yon 
Döşeme mahallesi HO so
kak No. 42 vd .RııJııı 

Denize!. 

Kullarulnıayan arazinin kendilerine 
ve rilm esine daiı· . 

Askeri · Temyiz Mahkemesinin 1467 
. ayılı ilumının M. M. Vekilietince in
faz edilmesinin teminine dair. 

ll . V . 1944 tarih ve 5045 numaralı 
arznlıa line ektir. 

Terfi ini n teminine dair. 

1\f ahkfııııiyet cezasının affına dair. 

'l'a hııuıı edilen hububat vergisinin 
fnzlnlığından şikayet. 

Haıi ııe vekili olnn Harndi Kocabay'
ın Hazine aleyhine dava knbul etti
ğinden şiknyet . 

TuJııııin etiilen hububat vergisinin faz
lıtlığındıın şikayet. 

-!.165 sayılı Kanundan ist-ifadesinin te
ın inine dair. 

.Halı keme iliıııunu. müstenit maUubu
ııuıı )lHii,v~ce verilıncııin dair. 

)[\:nıııriycto tiıyinine dair. 

l ·:ııl'iinwııdrdiı·. 

l·:nt·iiıııt• ıHJı>di ı·. 

l ·lııc·üm<ınded ir. 

t•:ıwünıen<lı-di ı·. 

1-:ııriiııırııdl'cl i r. 

Eıı r·iiııır ııd Pd ir. 

J ·:ııriiııı••ndcdiı·. 

ı ·:rı(•iimcn•leıli ı· . 

l ·: n<'Üınended ir. 

J ·:ııc·ünwııd, ·diı . 



!JS9 -
Kayıt Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi Arzuhal huli.ssaı J\'luaınelesi 

!'ifi!l7f!'i7~R Llıia : Hekim dcdc ma- :lftııınl'irc·tc tiı.vininin teminine dair. 
hallesi J\Iadenli' sokağı 

BnriinıO'ııd elir. 

1No. 21 Harndi Telcin. 

ri5!J /5729 K~arlı : Nahiyede çiftçi 
Ahmet Konya. 

G59!J/5730 Beypazarı : Hırka köyün
, de M.ustaüı Özkan. 

!\600/57:31 Aynı kiiydcn Ali Aydo
_ ğan. 

:i@l/ 5732 Karşıyaka : Osmanzade 
mahallesi lnlcişaf sokağı 

'1754 ncü sokak No. 5 Hii
seyin Taşkın. 

5602/5733 Ankaı·a : Tankokulu tat
bikat alay makinisti Ah
met Şevket Özışrk. 

5603/5734 :\uvşehir : Karasoku ına
hnllcsindc emekli öğrct

ıniın Mehmet Özdemir. 

•ralısildar llaındi Pehlivan ın J\Icmurin Eıırünıl'ııcle<lir. 

kanununa muhalif diğer vazift!lcrde 
istihdam l'di.ldiğini ihbar ediyor. 

Tah mill edilen hububat vergisinin Flncüııırndcdiı·. 

l'uılulığmdaıı ~;ikiı.yet . 

3360 sayılı Kanunun 1 nci G. fık ra

sıııın hakkında tatbikı haksız olduğun

dan mzifcsinc iadesine dair. 

htunbul Hukuk :.Uahkemcsindcki ve
raset dii.vası hakkı.ndalci vakı müra
caatianna et•vnp veı·ilmcsinc dair. 

Oğluntın yedeksubaylı k lınkkuıın t.a-
ll ı nmasına ooir. 

Eııcünwııdcdir. 

l~nrüııırndcdir. 

l·lııcünıe ııdl'tlir. 

5604/573:i Kütahya: İsmet paşa ma- .\rni nrilmesi hakkında. Eııriiııırııdrdir. 
hallesinde marangoz so-
kak No. 6l\fustafa Eruz. 

ri60:i / !i736 Un~-o : Sadık Küfeli. 1 !J • XII . l!J44 tarih ve 4576 No. :ır- P.ııciinıt-mlcıliı·. 
zulınline cktir. 

5606/5737 'Cnye : Sami Yaşar 
Ar. 

ve Kııuun hükümleı·inc aykırı safi ka
zanç üzeı-inden ııırlıcdilen verginin 
1 erkinine dair. 

Encüıııt-ndedir. 

5607/5738 Yozgad : flaydarbeyli kö- Yol pımısınrl:ın muafiyelinin teminine ~Enciimcnd<'l.lir. 
yünde Mehmet Tcrl~uy. daiı·. 

!iGO /5739 Bcypazarı : Hırko. fate- Tıılınıiıı edilen hububat vergisinin Enı:ünıcııdcdiı·. 
pc köyünde l1Ius1afa Şanlı. fuzlalığından ikiıyet. 

~ıG09/:ii+O :\[ehmet DemirkoL 

;;rııo;:nn l:kypıı.wı·ı : Hırka 1\Iate
pe köyü Hıısıın Kılı~ . 

.i6l l/ :ii4:! Şiiş~iirlii : Kuşçalı köyün
do 'ndullııh Şcngül. 

» Eııcümcnd<"ı.li r. 

Talınıin <'dilen lıulınbııt vcrgiııiııin faz- Eııcüın ııdcdiı·. 
lahğından şikfıyet. 

;\liıli'ılcn tduıiidc sevki hakkında.. l•:ncüıııcııdcılir. 

5612/ :3743 Bc.vpıl.l'.arı : Kozalan kö- Tıılımin rdilcıı hububat vergisinin faz- Enciinıcııdrdir. 

yündo Ali Yılmaz. Julıii-rn<lım şikllyct. 

56 ı:ı;ii7-J.4 BC'ypazaı'l : Kozalan kö-
yiiudo Yusuf Akoğlu . 

r'ifl i4/5N!i Ali Uluçay. 

56 l!i/ fi746 1[chtn('f Yamım. 

5616/5747 ITii~yin Türk Yıl!"lıız. 

» 

,. 
~ 

• 

,. 

» 

» 

• 

,. l~ııci!m ml Hlr. 

,. ı •:nciiıncndcdir. 

,. };ncüın ndetlir. 
,. Encümcııdc<lit·. 



Mb-
Kayıt .A rzubal sahibinİn 
No. isim ve adresi Arzuhal bulasası ~lııamt>lesi 

:36 17/574 'I' ahmin edilen hububat vergisinin .ı ·: ıwii mcndodir. 
fazlalığından şikayet. 

fi61 '/iUH ..\fı ·hmct Yavruı. ,. .. , l·:n eiiıııe ntlediı· . 
.)619/5750 Hıısan Tongur. ,. ,. , Eııt'iiıııendcdir . 
3ti20/.J7Gl ..\Ichnıct Y runan. ,. ,. .. Eııeümeııdcdir . 

G621/5ifi:! lliiscyiu Uündiiza lp. ,. ,. , ı·: ııl·ü ın ·ııuccli ı ·. 

:i!i22/G7::.3 .'ı.Jınıpt Taıll'JI.,;ulu. ,. ,. , J •:neiinıendedir . 

.i62:~;.'575.J: • \fl'lıııwt Tonkuı·an . ,. .. .. Eııciimcndcdir . 
:i(i24j57:ifı Hiisc.viu T11urı~evcn. ,. .. .. Jo:nl'iiınended i ı· . 

~ı62!i/5i56 Hıı.saıı Demir. » :t :t l ·:neiinı cndcdir. 

."ı626j57ii7 Osman Yılınaıı . :t :t , l ·:neiiınpudı•di ı ·. 

5627jG7 5 Üıncr lliindüzalp. :t :t .. J ·: ıı<'iiıııcııdedir. 

riti:.:lRjfı7;ı!l Bcypur.ıırr : lfıı·kıı kii~· iin- ,. .. .. Eıll·iiıııeııdl'dir. 

tlc ilasan Yiğit. 

rıH2!lj:i760 Hasan Yılwl'lnı . :t .. , 1-:ııı·iiıııcnd dir. 
;j(i;l(Jj;ı76 .1 Osman Gürkan. ,. .. .. l·:ıı ı·iiııı cndcdiı·. 

üfi31/5i6:! Ali \ıldının. ,. .. .. l ·:ııı·ii ıııı) tı<lcdir. 

5632/5763 Alınıı•t Birel. .. .. , Eıu•iiııı cııd cdir. 

. i6:l:J; 5 764 . A hııwt ]) niz . .,. .,. lt Eıwiiın~nıll'dir . 
J6:Hj576!l :H ch m t :ı:· runaıı. .,. .,. lt l•:ıwiinıı• ıHiı •• 1 ir. 

iı6:l5j5766 • \hmt't Arslan. ,. .. lt ı ·: ıı ciinıe ııu<'d ir . 

:;Ga6Jfı767 Zeki Şaulr. ,. ,. , l ·: ııı ·ii ım· ııJı ·dir . 

,'ıü37 J3i6~ ll akkı Ün li!. » .. lt 1-:ıl<'iilll<'ltdl·diı·. 

:-ı63 / 5769 lsmuil Ün ni. :t .,. lt l~ıı riiınendcJir. 

:>639/ 5770 I:lıısıın Güven. , :t > 1·: llC'İillli'IHiı•diı·. 

:ifH0/5771 lım •t Genç. ,. .,. lt I·; JH'ÜllH'Ildı·d ir. 
!\641 /577~ lbruhiın Knyn. :t .. lt Eıwiiıııı•ıı<k·di ı·. 

;j6+2/5773 Hüseyin Çetin. .,. ,. lt Eııı·iiııı <'ıı.ll'di ı'. 

:ili-!3, !ı7H • \ hmet Oğuz. :t .. , l ·:ııı•iiın<'nı i edir . 
:i6H/~ı77:) sman 1ükse1. :t > , Eıwiinwııılı•diı·. 

~ı6-lfl/fı7i6 ..\[lllflnfn Özdoğnıı . :t .. lt Eııı·iiıııcnıl dir . 
5646/5777 Hüst'yin Yükoıel. :t :t , E ııciiııwııdı·di r. 
:ili-17j !i780 Ihrahim Seı·gi. :t ,. .. Eıwiiııırııdediı· . 
.:iti~/5779 Hüseyin Tck. .. .. ,. Eııl'iiıııımdcıliı·. 

;; +9/57 o Ali Erdoğan. ,. lt , Rıwüıncndedit. 

.:i650/ 57c l llu · m lliiı;cyiıt Güugöı·. .. ,: > J•:n~iiııtı•ııı l ı:dir. 

5651/ 5782 Beypazarı : Hırma Mal- .,. .. .. l•)ıırümı•nılı•ıliı· . 
tepe köyünde Mehmet 
Bi\tün. 

~52/57 3 Hüseyin Çalıııkan. .. Eıwiimendediı· . 



ltayıt 
No. 

.A.mıhal sahibinin 
isim ve adresi 

M1-

Arzuhal hulAııaın Muameloısi 

5654/ 5785 Unye : Harndi Küfeli. JR . XU . 1944 tarih ve 4569 numa- l~ ıı <' iiııwmlcrl i ı- . 

rab arzuhaline ektir. 

5655/ 5786 Konya : Vetorincr Mü- l sk ı!nrnın teminine dair. ı·:m·iinwııdı•cliı ·. 
dürlüğü Katibi Z. Feh-
mi Olcay. 

5656/ 5787 İstanbul : Eminönü 4. 4599 sayılı kanundan istifadesinin l •:ıı t linwndt• ıl i ı · . 

Okul Başöğretmeni Dür- temini ile aynt yardım istiyor. 
dane Dinç. 

5657/ 5788 Bartın : Aladağ köyü he- Okul yaptırıM k mecburiyetinin kal- Eıır· ünwıııi L•ılir . 

yeti ihtiyari~eai . dırılınası hakkında. 

5658/ 5789 B~ypazarı : Hırka Ma- Tabmin edilen hububat vergisinin l·! n (·liııı cııd ediı·. 

tepe köyünde Mehmet fazlalığmdan şikayet. 

Tongur. 

5659/ 57!10 Kütahya : Yıldırım Ba- lkramiye verilmek suretiyle vazife- En<"üıneııd m:liı·. 
yazıt Camü Müezzini Fa. sinden affına dair. 
rnk Dikilen. 

5660/ 5791 Silvan : Eski mahkeme KaymakAmdan şikayet. 1-~ m·Üm(•nd <' clir . 

başkil.tibi Cüneyit Bin-
yazar. 

5661/ 5792 Unkaparu - İstanbul : Ke- l stanbul Malmüdürü Kamil'in keyfi E ıı diııı cıı ı l edi ı·. 
resteciler caddesi No. 161 ve haksız muamelesinden şikayet. __ .. 
Banuş .Ayardem. 

5662; 5793 Babadağ - Denizli : Ba- Birer tezgahlık ipliğin Denizli kon- Eıwü nı cnd ı·diı · . 

badağ dokumacılarından tenjanma havalesi hakkında. 

Osman Kasaplar. 

5663/ 5794 Suşehri : Emekli vezııe
dar Emin KuraL 

Emekli maaşırun tezyidi dileğine Bıırüınend ı'di ı· . 

dair. 

5664/5795 Yenice - Devrek : Çen- Devlet hissesi olarak tahminde yapı- }: ıwümendeLlir. 
geller köyünde Hüseyin lan suiistimalden şikayet. 
Kara kulak. 

5665/5796 Sivas : Cer atelyesi dö- Cer atelyesi müdürü tarafından yapı- En ı· iimı•nılrdi ı·. 
şemeci Süleyınan Udil. lan haksız kıstelyevmdeu şikAyet. 

5666/ 5797 Giresun : Osmaniye ma- Sürgün cezasının refine dair. ı-: n cü ııı cndcdi ı· . 
hallesi Saytaş sokak No. 
95 Hatice Çamsarı . 

5667/5798 .Ankara : Dışkapı - A- Tekrar ordnda i.stihdammm teminine Eu~ ii mt>ndedir. 
trfbey mahallesi 313 No. dair. 
Ziya .Aydınalp. 

:i(ifi~l /:i~OO Kndıköy - htnnhul : Yel- atm aldığı ,. ,, iıı in kirarıdan tahliye- l•:nriimenoedir. 
ılri!irııırni R.ıhhuı İskel e sin in temini ne dair. 
ı' ndıl ı> si No. 11 0 Mesııtre 

lllr ta n. 

5670 / !'ii:IOJ ~ıunsun : And iriye . kö- •nnıl al'llııı tevıi edill'U arazinin ta- E oeümended ir. 
yünde Hasan Klihya ve puyıı tescili ııe daiı·. 
M. 



Kayrt 
No. 

.Anuhal ııahı'blmn 
isim ve adresi .Anuhal hul8ııası 

. 1 
Muamelesı 

;ı671 / !'il-lO:.! 1\mkhaıı : Kurtnlw.ı ma- H ııtn.v 'ıı ~elen mültecileri n · h<ık.ıin du- !Encıümendedir. 

ha )psind<' ı\ h ın et Çoban nıııılnrr hakındııki dileğinin nazım 

1·c !\ r. 

fi672 j:"lHO:J ll('ypazarı : Koza lan kö-
y ii nde Salih Uyn ı·. 

:ıön/:>~0 1 Husnn Ynmıın. 

:ifiH/;)RO:i Osrnıın Aslıııı. 

:ifl75/ fi80G ~fahmut Akpmar. 

3676/ :i Oi 1\iiıııil Pekmezci. 

.16i7/ 5808 H asan Kara. 

:it:i7H/ :i 09 Hiisl'yiıı AkpınM·. 

:ifii9/5Hl0 Haındi Doğan. 

56 Oj5H I ı Karadeniz Ereğiisi : Kıı
s ıml[ köyünde lsmail Ay
dın ve Ar . 

itil»ırl' ıılınnııı.~mıı dair. 

'l'ahınin edi len hubub/lt 
fazla lıl:mdn n şiki.iyl't. 

• :t 

,. :. 
,. :. 
,. :. 
,. :. 
,. :. 

:. :. 

<,:.al ınan hnyvıınlarmın 

ırıııRı na rlaiı·. 

vergisinin l<ln •iimcndodiı·. 

:. lılncihnonde8ir. 

:. ı gn <lümendcdir. 

:. Bncümendedir. .. ı•:neliml'ndetl ir. 

:. Bncümendeı.lir . 

:. Jo:ncüınend!'dir. 

:. l•;ncüıııendedir. 

bulundurul- .Encümendedir. 

. ifi I / :Jı:il2 \'i1. • :Müteahhit : Malı- M. Al. Vl'kfıleti tarafından mat lu hu- l~ncümendedir. 

ıııut Erbil. ıııın l'ı• rilnıesi hakkında . 

. )6H2/ 3HL<l fiirl'suıı Hacımikdal ll . \ - . 19H taı·ih n 5046 ııunıarnlı Eıı<'ünıeııdooir. 

ııı:ıhnllesiııdı> Huı·iye Çi- ı ıı·ıulınliııe rkti r . 

lcsiz. ' ' 

;)(iH!lj:iH I-1 Bayburt : '!'oprak tevzi ~Jaa~ deı·eersin in tiıyiııi hakkıudaki Encümcnd!'dir. 
kontrolörü Nuıııan • u- cliiE'ğiııiıı nııznrr itibare n lmmnsıoa 

hit Osman Çelibiağlu . tlaiı·. 

:i6 4/ 5 ı;; 'l'avşanh : Hiikim ınua- 'r!•rfiiııiıı tenıiııiııe dair. 
vini Ahmet A ksu. 

Encümendedir. 

36 :i/:i lll Kızılırmak - Çanku·ı : 'l'!'kaüt lllna ı hıııi;lıınuıasınn daiı·. ;Encümcndedir. 
Korı;ulu köyünde Musta
fa Koç. 

:iG 6/5 17 hıııir : Alsancak Borno- 'l'cknüt maaşı tahsisi hakknıdaki di- .Jo;ncüıncntlcdir. 
vn caddesi No. 3 Devlet lcğinin naı~wr itibare alııınıasına 

Dı>miryollarmda maki- dair. 
ııist J brahim Giller. 

fi6 7F• ' 1 .\dana : Ziraat Bankası 3659 nuınnrıılı kanunun fıkrasının J.:nciimendcdir. 
Müdürü Ziya Alaçam. lehinde olarak tatbiknın dair. 

36 • jfı ı~ Antakya : l{cyeti ihtiya- Tnhınin edilen hububat vergisinin :(az- Lo:neümentl!'niı· . 

ı-iycsi Mehmet abit eliy- lıılığmdan şikayet. 

5öıs!l/5 20 

56.!10/5 :ll 

le Köprü çarşısı No . . 86 
Uüzel Burç Kötü. 

Bursa : Güı'SU nalıiycsin
du Zührcp Akdağ ve AT

İznik : Derbent köyünde 
Hüseyin Güler. 

5691/5 22 Kııraisalı : Karsantı köyü 
mııhtarı Bekir ve A:t. 

29 . vnı . 19<14 tıırih ve 5546 o. 1-:n('iiınenıh·diı ·. 

arzuhaline ektir. 

lskiiıı sureti.de verilip istirdad edilen BncümeıHicdir. 

z<'~·tinliğin indesine dair. 

rmntılardnn istifadesinin teınimne J.:ııeüıııcndedir. 

dair. 



Kayıt 

No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve ııdreıd 

S4:3 ·-

Arzuhal hn.IAsası llfuamelesi 

56D2/5823 l11·ııo : Pelit veren köyün• 26 . VII1' . 1944 tarih ·ye 5554 No. aı·- I·Jııı·iinwndedi ,., 
ıle Daim Aearh. r. ulıalirıe ektil': · 

56V::l/5~U Kı ı-şehir : Ce?.acvinde Sü
lc~·man SIJA}uk. 

569-l/5825 

5t.i!lfı/!i~:!6 

56!11i /~827 

:;Q!I7/!i8~H 

Buldan. : Emekli Emniyet 
ıimiı·i trfan Taş. · 

Söke : Çcltik~i ı.nahalle

siııdc Hüsryin Bııytek. 

~Ji·ınenıık : Keşipn'lıır mn
hıılll'8inde Anakadın Akar. 

.Rııı·sa : Yolg~cn · Atabu

cılar lıanı No. 318 Meh
nıı>~ ,. Arslanmektk. 

:ifı!IS/:i~:!!) 1\t'ypaııırı. :. Sarr Ağri kii
~·iiııdcıı Mclımııt Yılmnz. 

ii6!l!l/ !iH!30 1-:y-üp : Yapnr iskelesi 
radılesi Bostan ımk'ak Niı. 
ı.ı l\[chıııl'l. Bin Ahdnllah. 

riiOO /!i~:ıı Btırsıı : Askcı·iyc lisesi 
DRlıiliye Müdürü ;varbn.v 

.1\nk'aT ' cezayi ıedi~·e etmediğinden <lo
layı verilen mahklımiyet hakknıdaki 

J;:ı.mrm 1etkikil hakkında. 

Tl'kııiit mıııışıııın noksan tııhsis cdildi
ğiııdcn r şik>!ıyet. 

.\ skı•ı·lik kaınıııurıun muJıacirlcre bah
~d tij:{i ınııafi~·c1tcıı istifndesine dair. 

K't'ndi~iııi ta'hklr· erlen şahıs- hakKında 

mıık~nı e tni'Ufmdıın verilen bcrııa.t kn
l'lil'llrın .vı· ı·i olmadığındım şika;vrt. 

P>rxla kazan~ vergisi tarhcdildiğinacn 
~ikil.~·l'1. 

•rııhmin ı•rlilf'ıı lnılınlı~ı wrğiı<inin fn
lıılığnidan şikAyet. 

El his<' ve (ryııkkıtbıd~n i~tifacksinin te
m inine dair. 

Rııı"Ra BclPdi,,·esi tarafından istimlak 
t•dilcn enıJfikinin is1iınlakirıden sarfı-

Kenan Birsan eşi Emine ııı ı zaı· edilmesine dair. 
Blrsan. 

Antnkyn : JTasanlr köyü 
ihti:var hPyetinden. 

Karlıköy - tstanb'ııl : Yo

ihırt<:n çıkınazı No. 64 
Emekli yarbay Besalet 
Yatagıın. 

5703/3 34 Bardı;r; : Yemen kızı Ha
yat Çançır. 

5704/5835 Zdrn : Delice kö;viindc 
Hiısan Erdoğan ve ar. 

5705/5836 Ocr7.o : Askerlik şubesi 

erierinden Ali Cantarlao . 

5706/5837 Sivas : Ccr atelyesi elek· 
trik şubesi smtf 4 No. 
31959 Niyazi Taşçr. 

Tahmin edilen hububat veğisiııin faz
lalığınd.ın şikayet. 

M>Liı"ıl olıluğundan der ce üzeı·inden 

ııısn~ :ııhsi~ine dair. 

Kendini igfal eden öğretmen hakkında 
t ukibatı kanuniye ifasuıa dair. 

1'ahmin edilen hububat vergisinin 
fazlal.ığından şikayet. 
Aı;kcrlik dummu ·hakkındaki dileği

nin nazarı itibara alınmasma dair. 

Ayni. ~·ıırdJmdıın ist.ifade~nin tPmiııi

ııc dııir. 

5707/ 5838 Hıı;vrobolu : Cezaevinde 1\Iııhkfınıi,l'\'~ ı·w.a.~ıııın ııffınıı dair. 
ltıımdi Sünoz. 

'•708/ 5839 A·ntııkya : Yenicami iııın

mr Kamil Gilıses. 

l,'oc:ult y,ırıııııııııllım vıı ııyui ,l'llt 'dmıduH 

i~lifııd leri ııiıı teminine dair 

ı ·;ııciiıııı•nıleıli ı· . 

Errcümcnderlir. 

Erıriinıeııdedir. 

Eııciimeııdedir. 

l·:ııı·iinıı•ıı ,ll'rlir. 

1·: nt ii ııH•wled ir. 

Eııriiını•ıı rlediı·. 

Bıır·iinıendedir. 

Enriinıenrle<liı·. 

Eııdinıeııdedir. 

J•:ııı-üııH'n ı le<lir. 

J·:ııeüıııeııd~>lli ı·. 

J•:ıwii ın ndedir. 

J•:ıwiiıru•ır ılcd i ı·.· 

ı ·:ıwiiuı(•Jitl~ai ı · . 



Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

344 -

Arzuhal hul!saııı ıHuanıclosi . 

:i709/fl840 Çıınııkka.le : Cezaevinde Cihcti askcriyccc i~gal edilen eviııi ıı J•:ıı,·i iıııı · ııdt"dil'. 

Hilmi Ernıaıı . kira bed •linin verilmesine dair. 

fi710/ 5841 Nazilli : 'l'uran mahalk
sindo Hilmi Çctindaş. 

bticııı· L'ttiği diikkfındıın gayri l1a mı - ı -: ııdiıııı • ııd,•dir . 
ı ıi bir ~ckild~ ~ı.lmrıltlığındnıı şikiı.y~t. 

4711/5842 Bor : Küııkbaşr ma.haJlc- .\ <;ık nıaıı.şlanııııı vc ı·i l nwsi hakkuda. Eııl'iinıl'ııd L·diı·. 

si Kadri HjzeJ. 

5712/5843 Üsküdıır : Paşakapı Cc- )[ahküıı ı iyet cczasmııı ıüJı lıııkloııda. l 'ııdiıııcııılcdil'. 
zacviııde Nizuıııctti·n Er-
tenü. 

3718/ 5 44 ~ivrilı.isar Kuzuveren hk;lıı · uı·ctiyl e lıııli ımı zi ,·c ı ·i lnwsi J•:ııeiiııırııd <·dir. 

köyündo lbrulıim Özkan lıaldnnd:.ı.. 
ve ar. 

5714/ 5845 Sııınsun : 'l'ekkc köyünde 
.Ahmet Dcreli vo ar. 

571 5/5 46 Bozkır : Ka,vmnkom Fik ı·i 

.Atayata. 

fi717/fl -lı-! 

!ı7ll'! /fi 49 

fi719j5 50 

Aydııı : Cezaevinde Sa
lih Günaydın. 

f~üilıaı· : Hacı Pınar ına

lıaliesiııde Hasan Kutlu
ay. 

.Iktisat Vek!Ueti Zattişl ('

ri Müdür ~Iuavini .Ahml.'t 
Fevzi Çakmnk~ıoğlu. 

Ant.akyıı. : Yenicami nıü

ezzini Ömer Demir~. 

hkltn SUl'etiyJe 
hakkında . 

hal i amzi vcı·ilı ıı c.o:;i 

:\ fiili hıu·eki'ı.Ua gc~cıı hizmetinin ec ıı

lıcLilı i~e bııJ;ıladığı ı<iiıı deıı iti hareıı 

iıl' r türlü lıukukuııa şiınıiJ rılıruık Üıl'

ı-o si<'illinc :; •çi rilmesi Jıaklmıdn. 

\'erilen ııı ııhkilmiyet kararında isabpt 
" l nıad ığıııdım yı·ııid rn tctkilmı :ı u·ıiı ·. 

JJnkiıııdc·n ~ikayet . 

Bı.t~~ıı\'u .~lııkta ~e<;ı'n J ıi;mıeti niıı llı• v

let lıiım r etiııdcn addi,de fi ili lı1znıetint> 
iEıvcsiııe dair. 

•\ yni yardımlıı l'lhi~1· vl' knııdnı·,• ııın 

r~ rilm('si lıRkkmda. 

J ·:ııl'iİ lllt ' I Hl<•d iı ·. 

l·:ııeiiıııt' I H iı •t liı ·. 

ı ·:ııı·iilllt ' lldı · diı ·. 

l ·: ııı ·iilllt'll ı lt·dir ·. 

ı -: ıı ciiıııc ıı .lt•<liı·. 

~>720/!'i851 \\•zirköprii : Hamel i Ki- ;\! illi t>nılılkteıı taksit!· salııı a ldık - J·:ıwiillıeırdı•diı- . 

per ve Ar. ları rmlfıkin g ·ri kalaıı taksit lıon:

l ııı· ıııın n rrma dair. 

5721 /5 52 1\iksar : . 'uzıııi Kupcu. 20. \'[. 194-! tarih n- 52-ı3 ıııınıuı-ıılı J·:ııı ·ii mcı u.Jı•tlir. 

aı·!mhalin e ekt ir. 

572'2/5 53 Pntih - ! stanbul : Kir- )fi'ı.hili~'et nıan~r tah~i si ue daır. 

wastı mahallesi Yeşil a-
ı·ık sokıığı o. H Mus-
tafa Batmaz. 

l•:ıw iiııwıHi erlir. 

5723/5 '54 nıılıkr:;iı· : Kayabey ıua- Yol ıııiik~llcfiye tiııılc ı ı i~tisııasııın J·:ıu·iiıncmh• diı- . 

hall •si Demirtaş sokak d:ıir. 

ro. l!l Esııt Tokuz. 

;)724/5 53 }1a.latyn : Nuı·iy(J ımı- 15 . X l . l9+3 taı·ih ,. 3971 ıınım1- Jo:ııdiıııe ıı ck<liı-. 
hııllı•ı.i No. ı :~ l11 • lkıs .;i- ı·rılı nı·wlııılin~ Pktiı-. 

ii~iı-. 



KAyıt 

No. 
.Amıhal sahibinin 

isim ve adresi l'ı!uaınclesi 

:J725/ fiR!i6 ıı::eııcınen : Seydinasrul- OğlundAn yotim nı aaşı ta h~isino d ai ı· . ı ·;nciinıcnrlcrlir. 

lah rnahııllesi Dellal so-

:mı6;rıR57 

kıığrnda Ahmet Ye~il-

tuna. 

~ivns : T':ı~ulıey ınalıal

](•si Meseit kıırşısı No. 
]7 Rnbin Ünal. 

PPvlrL Dı, ıııiı·yollıırı Jclıırcsi ta.rafın
clan isiimiilk edilen emlakine takdir 
edilen kıymetin hadeli hiyıkrna ibla-
ğına ılaiı·. 

:i727 / ;:i85K l zıııir Seydi köyümle .\rnzi verilmesine dair. 
Osman Kalfa . 

l~nc·iimcndr.diı·. 

. "i"i:!R /58!i!J Aııtal<ya : HaRanlı kö- 1'Hlııniıı cdi l(•n lıuhnlınt nrgisiniu F:ndinıcndcdir. 

yündc 1 htiyar heyetin- fcızlnlrğ·ınclnn §iknyct. 
den. 

:\72!l/ fi860 Ki.fça.z . Kırklarell : Ter- Kocası Mustafa 'nm köyüne iaclc~inin .Enf'iimcııdedir. 
zirlere köyünde (lillsüm terninine dair. 
llirt'ıın . 

:ii31 /!i~fı2 Alu<'rıı - Cliresun : Top- YekfılC't (• nıri ınaıı~ıııın kesildiğinden Encümendedir. 
ı·a k mn hsııllPri vrrgi nı e- şikfı yPI. 

munı Nııri lhhim. 

:ii:~2/!i863 Ollu : Cumhuriyet ma- 2:{ . VT . 1944 tarih ve 525-1 nuıuRrıtlı En<:ümundedir. 
hallesinde Veysi Kaftan- arzuhaline ektir. 
oğlu . 

:i7~tl/!iR64 TinrRa : Yıldırım Kurtu- :\ı•ıır.i VPrilml'~inr <18ir. l~ucüıncndedir. 

hı ş cadrlcsi l'!jdaliyr ma-
lııı Ilesi No. 169 Ahmet 
Kürı~ük . 

.-,i:Hrıl'fi:i \"iksar : Osmaniye kö- 4 . Y . 1944 tnrih ,.e 5008 mımaralı Eııciimondedir . 

:\'iindr Yıı~uf Haspola.t. arzuhaline cktir. 

:i7:l5 tfiR66 Tıırııutlu : Rozkurt nııı- Verilen tohum v~ yiy&eek bedelinin Bnr.ümendedir, 
lı ı ıllf'si 2 nci sokak No. ıılınmamasına dair. 
1 Ahmet Sarsu . 

. i 736 / fi867 ht a.nbul : Süleymaniye J 683 sayılı kanunun 7 ve 58 n ei m ad- .Encümendedh-. 
Kiitüphanesiııd o No. 12 desinin tefsiriyle ikraıniyesinin veril-
Rifat Bilge. mesino dair . 

. i7:r; / ii 6:' :'If aden : Ycııi cezaevinde Bakıye cezasının affına dair Bn ümendedır. 

No. 32 )fnst.ııfa A vcı. 

!i73R,'.)R6!l ÜRmani.ve : Karacalıır kö- Orman ruhsnti?esi vcrilme&i nakkında. Encümendedir. 
yiinde IIIL!Jan Gük . 

. ıi:~!l t:'iR70 llurııa : Askeri lisesi Da- Nalıı.ıııam kalan evinin hışaaı ı~n Bur- En<'iimcnd dir. 
hiliyo müdürü eşi Emine sa Belediyesi tarafından ı.ı.ıhsatnoıno 

Yersan. ''<'ı·ilmesiue dair. 

;;uo;r .. 71 F.ııkiı;~ehir Cezaevinde (' zıısmııı ııJfma dair. 
'rıılıs"iJı f,rılo/'tan. 



Kayıt 

No. 
.Armhal sahibinin 

isim ve adresi 

. eydişchi ı· : Taı·ıışçı kö
yünde Hüseyin llkgün . 

~--

Arzuhal hullsaBI 

Seydişehir Ziraat Bankasının yoJ~uz 

ııuuınıel<'ı>inden şikayet. 

Muamelesi 

1-:ııl'iinı·nd•dir. 

5742/ 5, 73 Ankara: Taeettin Cad. Üsküdar Hukuk Hiıkinıinin ha~;~ka hi ı · ı·;ııeii ıııc ıııl l'rl ir. 
camisi ınüezzini tbrıılıirn ıııalınllo nakline dair. 
evinde ecip Yav·uz. 

fij'.ı3j5874 ('ıınııkkıılc : Cezııeviıırlı' 

Niya7.i Güler. 
( '<•z:ıs ınırı affma dair. l·:ıı<'iirııı • ıı cbliı· . 

fi7.J.4 j 5R7:l Karabük : .\s ı·i lırunıun 

nıüstcciri Ba.vmm Kupale 
~;ıııı~ıııı'd;ıki Tn~lııırı teYiiyt•t ,-:ıkfırı 

ılaıı , öksiir. kalan Jldaa Kapak'ın i,;ti . 
l'ııdt-siııin teminine dııiı·. 

ı ·:ı ıc ·iiııwıı.lc-d iı·. 

57.ı5j5876 Sultanalıın<'t - Istanbul : 18 . I . w.ı.ı tarih \'C ;;.ıo-ı 'o. aı·wlw- ı ·:ııl'iiııl<·llclcdir. 

Kayıt 

No. 

Cezaevi hastanesinde lh- liııo c)üir. 
san Eroğltı. 

Arzuhal sahibinin isim ve adresi Arzııhu.l huli&ısı 

ll. Aciliye Encümeırine ha.va.le edilen anuha.ller 

4-!39 !zmir: Emine altm. 

4!138 C1iresnıı: Harıın Kanbrroğhı. 

4978 lsta ııbnl: Kfuııil Gökfiliz ve arkadaşları. 

4995 tstaııbul : BelılüJ Te.fııc ve arkadaşları. 

l ·l:ıııı <"Pr.asr Jıakkıııd:ıki hiikümde :ıdli hata ol
duğundan evraklarının yeniden incelenmesi ve 
ı•er.asrııın kaldrrılnıasınn dair. 

Kııznnıı vı>ı·gisiııin tndili hnkkmdnki kanun la
,vihıısıuııı ınüzakcresi e~nasında dileğinin n~znrr 

itibarn alınmasıııa dair. 

'l'apıı Knnnnuıııın 6 ncı maddesinin tefsiri tez
keresinin miizakeı·csi csnasında dileğinin nazarr 
ılikk:ıte :ı lınmasma dair. 

Tapıı Kanununun 6 ncı maddesinin tefsiri tez
kckeresinin müznkeresi esn.asmda dileğinin na
zan it ibara alınmasına dair. 

m. Bütçe Encümeırine ha.vale edilen arzuhaller 

3 59 .Ankara: Abdullah Eeer. 

:1860 l~tııııhnl : u retlin Güren ve arkada§ları. 

erelle f\'C~cu hizmet nıiiddctinin tekııiitliiğün

ılt> sayılnıa ı hnkkırıdn. 

Ücretle ıı:c~cn hizmet müddetinin tekaütlüğünde 
sayılınası lıakkmda. 



Kayıt 
No. Ariuhal sahibinin isim ve adresi 

4711 Ankara: Yeşilay Kururını Reisliğinden. 

5109 Antalya: Galip Genç. 

5133 Adana: Ziya Alaçam. 

5136 Ankara: Ali Akça. 

5237 lznur : N. "(Jnlüer ve arkadaşları. 

5244 Kadıköy : Hakkı Turgut. 

::>3fl2 Niğde: Nazım Mutlu. 

5363 1\ııkar·a: Kenan Tolan . 

;j:3!J3 . \ııkııı·a : Kadri F~rpekiıı ve arkndıı~ları. 

Arzuhal hulasasr 

- 1944 yılı bütçesinden Yaşilay Kurumu için ııak
tll yardım yapılmasma dair. 

Ayni yardımdan istifadesinin teminine dair. 

Baı·em Kanununun müzakeresi esnasında dile
ğinin nazarı itibara alınmasına dair. 
Ger •tle geçen hizmet müddetinin tekaütlüğün
de sayılması dileğinin nazarı itibara alınmasına 
dair. 

'l'ckaüt ınaaşlnrrııııı çoğaltılmasına dair. 

Memurlara verilecek ayıll yardımdan malı111e

rin de istifadesinin teminine dair. 

lll üesseseler Baremi Kanunundan istifadesinin 
teminine dair. 

Ücretliler baremine ithalinin teminine dair. 

Ücretlilere ait Barem Kanununun müzakeresi 
esnasında dileğiıun nazarı itibara alınmasına 

dair. 

IV. Dahiliye Enciimenine havale edilen a.rzuha.ller 

5263 Pcı·~eınbe : ~ldınu·l ,\li Ya zıl'l. 

;>;17-.; lzıııit : Il asan Erg-iil. 

5425 Kcı;ilıoı·lıı : Hüseyi n Co~kaıı. 

54o3!J l:azipa~a : . \lıın c l ~ahil \'t' al'loıda:;;lnrı. 

V. Maarif Encünıenine 

-l-l !Ili . \rı lwnı : Zi~·a . \ı·ııı r; . 

-1 -Hi:! lsta nlııı l : :\lıı~tııfa Ko~n. 

-1-IG:ı lst ıııı lıu l : J lctli ,re Ylir <>lnılut. 

·lHi-J. lııtaıılnıl :Salih Lcrcnt. 

4-165 lstarılıııl : i\fchmct lgiiı. 

4512 Istanbul : Şnlan Alam. 

4513 Beyoğlu : llati<'c Atılmnn. 

4632 lstanbnl : Nefise Pul. 

:"'iıılıi.' · cleı·iııin kımı.nı talı\ ili dilcği.ııe da :.·. 

l~kclclcı·ir.in l>t\· lı•l D e nıiı·yollanna devrine d~iı · 
karıun lüyilııısınm ıııüzakcresinı.lc dil<•ğinin na
zarr itiba.r·a alııııııusııuı dıtir 

Xalıi.vcle riııin kaza.va talwiliıııı dair 

Xalıi,nl cı·inirı knıaya tall\·ilinc <lnir 

lııı. vıı.le edilen arzuhaller 

1 n ii n ii Ar·ınııitaıır liıyilııısııuıı müzakcı·csi csnnsın-
da dil eğinin n.azar·ı it ilıar·ıı alınınasma dair. 

lııöııii miikiifalıııı.lnn istifaıl<'sinirı t minine dair, 
,. » » » 
,. ,. » » 
» ,. ,. ,. 
,. » ,. ,. 
» ,. » ,. 
,. .,. ,. , 



-WS-
Kayıt 

' No. 

.ıtı:~a 

46:!4 

.ı6f'jfl 

466!J 

Arzuhal sahlbinin isim ve adresi 

1 ~t11ııhu l : t-;ül!'_, · nııııı Okıneıı. 

lstnııhııl : ı\((•hıııct •. ~xj!iıı. 

C:n l ntıı : lhrahiın Kııyıı. 

l stıınlıııl : Hn.n:iy(• t:iiı·kalay . 

Arzuhal hula.sast 

lıı iiııü ııı[ik lı falıııılıııı i'tifadı·siııi ıı l••ıııiniıı ıla i ı ·. 

,. :ı. 
,. )J> 

» , » :t 

/) ,. » » 

VI. .Milli Müdafıı.a Encümeninc ho.vale edilen arzuhaller 

.'\ ı ;ı; l stıııılıul : ~t>yho Temiz. l nöııii ikı-anıiyıosind<>n islifndc•siniıı irnıi niıı c dnil' 

VII. Kütüphane Enoümenine havale edilen arzuhaller 

:i:! l {j l stı~ ıılııı l: "\ tııf Ynr. .\fu ıı.ili.msi7. ılaktiloğnıfi c'ı• ı ·iıı ıi Pn snlın alıııııııı 

~ımı dair. 

Vill. İdare Heyetine h:ı.vo.le edilen arzuhaller 

-P5i Jstanbul : :\ihal .'elma.n. 

4994 Hnmdi Aksan B . . i\f. ~f. Hiit ~c En . ~lli. 

Jı l edisle ruünlıal bulunan udıı.cılık]ul'((ıııı hiı·iııt• 

tayiııiuo dıı.ir. 

Sıımsıııı :\lebuııu ölü Srcmi :-lrlınıınııı tahıüsatııı· 

dan hakiye kalıtn a.lacağınm lıildi ı · il ıncs in c dail'. 

Sin haddine viisı l olrluğıuıd:ı.n rnıııı~ınd:ın krsilı·n 

lııı·ik lıcdPJiniıı indrsine rla.ir. 

tx. Kanunlar Ka.lemine bwalE' edilen a.rıuhaller 

: ... !.]':' Anknrıı : Zehra Akkoç. 

4026 Karttisalı : ~Iehmet Hnmdi lzgi. 

4075 Anknrn : Riisamettin Ertürk. 

.. .. .... ... 

Mecli::; Daire Müdül'iiiğü kalemi nı t'murluğnıı 

dan emekli eşi 1smnil Akkoç'un vefatı dolayısi)·· 

lı! maaş tahsisine dair. 
Birinci D evrede mebus bu l unduğull(]uıı tckııüLliik 

muanıt'lcsinin icrasiylo ikrnmiycsinin verilmesi· 
ne dair. 
llintli c:ı.sus :Uusta.ra Saiir'in lstikliı.l :Mahke
mesi dAva dosya8mın tetkikma izin verilmeı;iııc 

dail . 



Kayıt 

No. 

4163 

4468 
4499 

4553 

5477 

4835 

4854. 

4858 

4908 

4966 

4977 

501!1 

[;039 

[ı0+2 

Al'Zılhal sahibinin isim ~c adresi 

Ahmet Fu11d Tnıı B. 1\IL M. K. K. Şefi 

Osman Evinsan eski 'Matbaa makinisti. 
Adil Çakın Meclis Muhasebe Memuru 

Genilik : Talat Taner. 

.Ankara : .Ali Tekiııce . 

.<\nkara : Fuat Bakırlı. 

Çankırı : 'l'arhan KüçükkoL 

Manisa : Halil Gülcan. 

Ankara : Reşat Pekiııton. 

Ankara : Ua.hmi. Uskarcı. 

Ankara : Doğan Günay. 

Ankara : Bekir aCnip Çağda.,. 

Ankara : Abdullah Doğancı. 

Ankara : .Alime Uraz. 

Arzuhal bulasası 

Tckaütlüğünün icrasiyle ikraıniycsinin verilmc
sine dair. 
Matbaadaki işino tekrar alınmasına dair. 
Tckaütlüğünün icrıısiyle ikramiycsinin verilmesi
ne dair. 
Meclis Matbaasmdaki musahhih muavinliğine ai~ 
bir hizmet müddeti vesikası verilmesine dair. 

:.\Iatbaıı mwıa.lıhih muavinliğine tayinine dair. 

~'ahsil dereecsini bildirir evrakının suretlerinin 
gönderilmesine dair. 
844 sayılı kanımım esbabı mucibesinin iasdikli 
örneğinin gönderilmesine dair • 

.Lıtik131 ınadalyasiyle taltifi ve maaş tahsisine 
dair. 
Meclis 1\Iatbaası musalıhih muavinliğine tayini
ne dair. 
Meclis Mıı.tbaasr musalıhih muavinliğine tilyi·ni
ne dair. 

Mecliste müııhal uıemuı·iyetlerdeu biriııe til
yinino dair. 
Mecliste münlıııl meınuriyetlerdcn . biriııe ta
yinine dair. 

Mecliste miiıılıal menıuriyetlcrden biriııc til
yinine dair. 

Riyaseti Cumhur Kalemi Mahsuı; katiplerin
den eşi Ekrem Uraz'ııi vefatı dolayısiyle maaş 
talısiııine dair. 

;,ıı; .ı. .\nloıı·a : Nuriye Uraz. Hiyaseti Cumlıuı· kütiplerindeu ikcıı vefat eden 
oğlu Ekreın Uraz'dan maaş tahsisine dair. 

:ı [(i:.J .iııl;arn : Şabap Ağartekin. iHatbaadıı münhal mnsııhhih muavinliğine tayi
rıine dair. 

:iJ7(j Mııhıııııt Erg<'rwkon : Meclis 1\. K. Me. Adiiye Vckıil<'tiııc olııu mecburi hizmetinin Mer
Jisc dcvroJurwlusına dair. 

,'ıi/1 .\ııkııı·a : ~ülı·,l·ııı:ın NaLiz. Mecliste nıüııhul ıııeumriyetlerdeu birine tiiyi
nine dair. 

iıii{S .\ııkııra : Nııı·iye Uraz. Hiyaseti Cunılıur katiplerinden oğlu ölü Ekrem 
l~ rnz 'dan maaş bağlanınamasına dair. 

~.:!:ı:-. Srlim :-;nı·per : llnsın ve Yayın U. Mü. Şnı·k lııtiklill Mahkemesindeki zabıt kiltipliğı 

vazife inin fiili hizmet müddetine ilavesine dair. 

3:?HO llii~ ~yiıı Raknrya ve arkadaşları : Mat- Ücretlilerin Barerne ithali hakkındaki Jilyihan.n 
hnn Sermakinisti. müza.keresi esnasında dileklerinin nazarı itiba

re nlınmnsma dair. 



-\Mö 
Kayıt 

No. Arzı;ıJıııl silhibiııin isim ve adresi 

li2fil ::<üleyman 1 'i ıııuroğlu : ·Meclis 'Zahıt kii. 
;;:ı.ıo .\tıı Prııııiı· : )le~lis Znlııt k~tibi. 

!J:32:3 . \nkııl'a : Memiş Aydın. 

Arımhal huliısası 

~.'o<'uğu ıioğduğundııu lkramiyc verilmesine •dair. 
ı·:~iıııl<'ıı arnldığınclıın ann karm•siyle sicilinden 
siliıımrsine dair. 

~·Jrclis Mııtbnıısınılaki nıiinhııl mnRI\hlıihliğr tfi
yininc dair. 

5858 bm i ı· : F.snt Annr. Ist ikl iıl ınii~acll'lrAlııileki hizınemnr hinnen ts
tikl~l nıadıılyıısi~· lı• faltifine daiı·. 

3:39:,! l~ı·ı·ii ııırıı R ikınrf Basa : · lllııthıın ııınsnlı - Kız k:ırcl(•ş lcı·iııin hxı·cırııh munılıl'l~si yapılnııık 

hi hi. iizrı·c n\·ans ,·erilmesine dair. 

:i~ 2:} l stıınhul : l.ttiharlı '~lilll 'f'iirk Anoııiııı \ 't•fnt rdrıı Zoııı{uldak Mebusu Ilaii i 'l'iirk -
l;irketinden. ıncn 'in ailesinin I'Y •adrcsinln bildirilinesine 'dair. 

5437 Mııdıııı.va : · 'ııidık Sümer. 

5438 Hikmet BaRa : Meclis Matbaası Musah
hihlerinden. 

5454 , \ntalya: Fa tma İbrişim. 

ı\ı·wlıal Enriimrniııin 2fı . XII . 1339 tarih ve 
.ı;g mınıııı·asıııda kayıtlı istitlıısı hakında · yapı

lan nınanwiPııin bildirilmesine dair. 

Heınşiıı nıılıiyesindoki kız kardeşlerini kara 
yoluyla nezdiııe getirdiğinden harcırahının ona 
göı·e tahakkuk ettinilmesine dair. 

Eşi Mustafa lbrişim 'in ölümü dolayısiyle yar-
dım yapılmasına ·dair. 

5483 Mehmet Kalecik: Meclis Evrak K. me- Çocuğu doğduğundan kanwıi ikramiyesinin ve-
m uru. 

5484 !st~nbul: Kadri Yürekürlay. 

5485 Dr. Adnan Adıvar : Eski İstanbul Me
busu. 

5563 Ankara: evvare Se7.ai Tarkun. 

5565 Ankara : A .İhsan Otan. 

5613 Adapazarı : Mustafa Nuri Tezdem.ir. 

5635 Ercüment Hjkmet Basa : Matbaa musah
hihi. 

5723 Çankırı : Turhan Küçükkul. 

6 77 Ankara: Sait Yeşilbaş. 

rilmesine dair. 
10 . JJJ . 1944 tarih ve 4276 sayılı arzuhaline 
ilişik vesaikınrn iadesine dair. 

nirinci Mecliste aza bulunduğundan İstikitil nın
daiyasiyle beratınrn verilmesine dair. 

Mülga Meclisi Mebusanda Cebelibereket Mebu
su bulunan Sezai Tarkun'un mebusluk müddet
ne ait vcsika ile tahsisatından kesilen aidatı te-

kaüdiyesinin kendisine' bildirilmesine dair. 

Meclis Matbaasrnda çalıştığı müddete ait bir 
hizmet vesikası verilmesihe dair. 

Malili olduğundan ölü babası İzmit Mebusu Ab
dullah 'dan maaş bağlanmasına dair . 

.Aldığı aile harcırahı avansının mahsubunun ya
pılmasına dair. 
Emilik Bankasının 16 ncı ınaddeaine ait esbabı 
ınucibcsinin verilmesine dair. 

Meclis Matbaasrndaki münhnl bulunnn ınusn.lılıilı
liğc tAyinine· dair. 



Kayıt 

No." 

4;)52 

4652 

-1773 

.ı~<~.o 

-1856 
3106 

-351-

Arzuhal salıibinin isim ve adresi Arzuhal bulAsası 

X. Matbaa Müdürlüğüne havale edilen arzuha.ller 

Aııkara: Zihni Evcin. Mecliste münhal bulunan memuriyetlerden biri-
ne tayinine dair. 

Ankarıı.: Muhi ttin Vehbi Boysan. Meclis Matbaası musahhih muavinliğine tayi-
ııine dai r. 

. \ ııkaı·n: A. R:ımiz Demiriz . Meplis Matbuası ınusalıhih muavinliğine tayini-
ne dajr. 

. \ ııkımı : Necmettin Yılmaz . :t ,. :t ,. 
Ankara: l!ısan Oüngör. ,. ,. :t :t 

Ankara: Brcüment Basa. :t :t :t :t 



F. Sualler ve lstizahlar 

1. Suatler 

Birinci lc;tima zarfmda Sıhhıı.t ve İgtimai üzere iki sual tevcih olunmuştur. 
Muavenet ve Bariciye Vekô.letine ait olmak 

SIBBAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ 

1. Mara.ş Mebusu Dr. Kemali Bayizit 'in, 
Sıtma lwıtalığiyle mücadele tedbirlerine dair 
sual ta.kririne Sıhhat ve lçtima.i Muavenet 
Vekili Bulibi Alataş tarafından 5 . I . 1944 

27 . XII . 1943 

'1'. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

• on yıllarda arttığı anlaşılan sıtnıa hastıı

hğı i Ir mücadele tedbirlerine ait ekli su all ere, 
Sılthat ve !çtimai Muavenet Vekilinin Türkiye 
Biiyük Millet Meclisi Umumi H eyetinde cevap 
o;erınr ini saygılarımla rica ederim. 

Sualler 

Mal'a.ş Mebusu 
Dl'. K. Bayizit 

1. Son zamanlarda zayıfladığı göriil n ıt-

ma mücad le teşlrilatmın: 
A) Kuvvetlenınesini; 

B) Tam bil' randunaııla çalışmasını; 
C) Yurdun muhtelif y<'rlcrinde belli •n ınü

cııdelc i htiyn~lnmu karşılıyacak dcrcc de inki
şafım; 

T min ctım·k için • ılıhat ('kfilt>t i fi<'il<'n ıw 
ı.,rihi tt•dhirlrr al mı til' t 

2. ıtmu ıııeınbaı olan bataklıklnrııı kuru-
tulmıı ı için ıhlınt \ekiUeti Nafııı Vekületiyle 

tarihinde cevap ve~tir. 
Dr. Kemali Bayizit 'in suali ve Sihhat ve 

lçtimai Muavenet Vekilinin cevabı aşağıda
dır : 

işbirliği yapmış mıdırf 

Bu işbirliği i~in lıir plun ve progranı vaı· 

mıdır? Bugüne kadar bu konuda yapılan faa
liyet neden ibnrcttil'? 

Bazı yerleı·de daimi temizleme işi yapılına 

ıuasr dolayısiyle, kurntulan hntaklıklardan tek
ra\· bataklık vücııde grlnıekt Pılir. Buna nıani 
olarak tedlıiı·lcı• lıııkkıııcla Rıhh:ıt Vı>kllleti ne 
dii.5iinnırlttt>oir? VI' hn hnsuRtıı Nııfıa Vt>kıiJı>ti~·lc 

i hirli~i ~·npmakta mıdır? 

~- . ıtnıa nıii<>ailrlr mıntakalan dıihilinrl r ,,. 
hnririnrl<' kür.ük sA:v ilc izalesi mümkün su biri
kintilerinin temizlenm i husuı<unrla Beledi.ve, 
Köy H Sıtınn . fiicııdel e Kann~lariyll' mPvzu 
me<'buri;vetlrr Ye mükcllefiyetiPrin her tarafta 
tıım bir şekilde . t:ıthik rdilmrdiği görülmektedir. 
Bu kanun hükiimlerinin hcryHrlP tam tatbikını 
ıcınin i~iıı. Sılıhnt Vckiileti ne ~ihi' tı>ilbirler al
mıştırf 

-k . , ı •lıiı· . kas:ıhn l ' t' kiiyJ .. rı]p sıı nıN•raln rı 

Hıı ııit olııı-ak R, •l ı·cli .I'P "'' Kii.1· Kıııııınlııı·mda 

nıt' l' ll' ıııer·hnri .vı>tlrnlrn mıınıln . :m nıınıııralı 

. ılına ::lliicnıl cl • 1\aıııınıınun 9, lO vı· 11 nr i ınad
ddel'inde yazılı işler ve tesisnt, bir kısım şehir, 
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kasaba ve köylerde yapılmamıştır. Bu kanun 
emirlerinin her tirafta yerine getirilmesini sağ
lamak için Sıhhat Vekiilcti ne gibi tedbirler al
mıştır ? 

5. Köylere yll'kın yerlerde dahi yapılan ve 
fenni icaplara uygun yapılmad ığı için sıtma 

membaı ve ınuhiti i~in afet haline gelen çeltik 
ziraatinin ıslahı için mevcut kanunu değiştiri

ci hir kanun layihası hazırlanmış mıdır? Ha
zn·lanmı~ ise bu layihanın önümüzdeki yıl çel
tik ziraatini tanzim işinden evvel kanuniyet ik
tisap edchilerrk bir tarihte Meclise sevkedilebi
lecek midirY 

6. İlaç sıkıntısı yüzünden sıtma ila~ları 
lHhip re~etesiy lc verilmektedir. Halka güçlük 
ve külfet olmndan Hükümet ve belediye tabiple
rinin muayene yapmalarını ve reçete verıneleri
ni sağlamak i~in ne gibi tedbirler almınıştırT · 
Doktor hıılıııınıayan yerlerde ve hususiyle köy
lrrde kinin \'C atebrin tevziiııi sağlamak için Ve
kH.!ct ne go il i tedbirler almaktadırT 

7. Sıtına ilaçlarını ~alan, ·karaborsada sa
lan ve memleketten kaçrran ve sıtma ilil~ları üze
rinde sahtekarlık yapanlara karşı alınan müca
dele tedbi!'leriyle bunların ceza müeyYidelerinin 
kılfi olduğuna Sıhhat Vekaleti kani midirf Bu 
mi.icadelenin bu yoldaki fenalıkları önliyebilme
si için Sıhhat Vckfılctince alman tedbirler neden 
ibaretti rf 

Şimdiye kadar bıı hususta kaç vaka tesbit 
rdilmiştir ve tesbit edilen '"l!kalar üzerine ne gi
hi muamele ynpılmıştırT 

q. 'l' r r'!~rik imkiinı mevcut olduğu zaman
larda kôfi mikturda 'kinin ve atebrin stoklan ya
pılınanıış olmasının schepleri nelerdir? 

9. Yazın sürfe, kışın kabil sinek mücade
lesi kılfi derecede yapılmakta mıdır1 Yapılamı

yor a, bu mücadelenin iyi yapılmasını temin 
iı:in ne g-ibi tE'dbirler düşünülmektedir? 

10. Oibinlik istimalinin halk arasında tami
mi iı:in Srhhat Vekfıl~ti ne gibi tedbirler almıştırY · 

SIRHAT VE İÇTİ1ı1Aİ MUA VENET VE
K1rıt Dr. H . ALATAŞ (Aydın) -Arkadaşı
rnın snallerine madde madde eevabınu arzediyo
rum: 

1925 senesinde Ankara - Aydın - Adana 'da 
kurulan sıtma mücadele teşkilatı bugün 39 vi
liiyete yayılmış, 4 536 köy ve kasahada 3 4+4 432 
nüfusu sıtma noktai nazarmdan kontrol nitında 

tutan 17 asli, 2 tfıli mücadele ınıntakasında 106 
şube ile 17 müradele reisi, 18 laboratuvar şefi, 
105 tabip, 510 sıhhat memuru, 17 müstahzır 

kadrolu bir teşekkül haline gelmiştir. Münhal 
bulunan 34 tabip kadrosundan 17 si bu sene as
keri hizmetten dönen mecbııri hizrnetliler ile ka
patılabilecek, 17 tabip kadrosu münhal kala· 
caktır. 

Sıtma Mücadelesinde çalışan arkadaşlarımı

zın kendi Yazifelerine ilaveten kadro münhaHi.
tındaki arkada~larrnrn boşluklarını gidermek 
için Ilenişletilen ~alışma sahalarındaki üstün 
gayretleri takdire sezııdır. Son senelerin zorluk
larrna rağmen Çanakkale merkez, Biga, Mar
maris, İskenderun, Antakya, Boğazlıyan, 'l'o
kad merkez, Bergama, Bismil kazaları da mücıı
dele altına almınıştır. 

Muhtelif senelerin bu yoldaki mesaileri şu 
tarzda bulasa edilmiştir: 

1939 senesinde 2 313 290 şahıs muayene edil
miş, 788 027 şahıs tedavi altına alınmıştır; 

1940 senesinde 2 445 272 şahıs muayene edil
miş, 1 094: 919 şahıs tedavi altına alınmıştır; 

1!141 senesinde 2 432 296 şahıs muayene edil
miş, 991 291 şahıs tedavi altına almmı~tır; 

1942 senesinde 1 775 816 şahıs muayene edil
miş, 784 967 şuhıs tedavi altına alınmıştır. 

1943 senesinin 7 ayı içinde 996 930 şahıs mu
ayene edilmiş, 726 024 şahıs tedavi altına alın
mıştır. 

Sıhhat Vekiiletiniz rtma mücadele teşkilatı

nın hiç olmazsa bir misli daha genişletilmesi 

kanantindedir. Sıtma mücadele hizmetleri çok 
yorucndur. Mücadele tabibi ayın yirmi günü
nü köylerde sılılıat memurlarının yaptıkları 

ltizmctleri tetkrk ve onlara iş öğüdü vermekle 
ve pek çok hastaları muayene ile geçirir. 

Evvelleri bu fazla yorgunluklaMDT aynı kı

demde bultınanlara nazaran vermekte olduğu
muz 3 - 4 derece farklı ücret ile ltarşılıyorduk 
Kanuni sebepler bu imkanı selbetti. 

Ücretlilerin tekaütlükleri işi henüz halledil
medi. 1\Iücadcle tabiplikleri tecil mevkii olma
dığından askere alrndıklarrndıın maaşları müca
deleden verildiğinden yerleri ıxıünhal kalıyor. 
Köyleri gezrnek için nakil vasıtası tedarikinin 
ıorlnğu hepinizce maHlm. Yerine göre bir çok 
defalar yollarda kaldıkları, ya:va yolt'uluk yap
tıkları oluyoı·. Ki.ilfeti fazla, nimeti dun olan 
bu işte çalışmıya heveskArlar hemen kalmadı. 



-354-
Fadro eksikliğini ıncrbuı·i hizmetlc.ı:le eksiltıne
ye çal ışı:yoruz. 

Cevap 2 : Küçük sa~' ile ortadan kaldırılına
sı mümkün olmıyan hatııklık ve diğer sivrisinek 
ınemlıalıırııuıı oıtııdan kaldırılması işi Na:fıa Ve
~>aletine ınevdu olduğundan Vekilietiniz bu gibi 
işlerde dainıa Nafı Vekilietiyle temasta bu
lunmakta ve hıı gibi işl E-rin Nafıa Vekuioti pro
grammda ;ver almasına çalışmaktadır. 

Yurdumuzdaki sıtmıı vaziyeti Nafıa Vek8.le
tiyl e olan iş birliğimizin her zamandan ziyade 
takviyesini zar:uri laldığından progı-amlandırı

laenk işlerde sıtma mücadelesi endişelerinin göz
önünde buhtndurıılma r vo 'bu gibi ıslahatm di
ğerlerine tercihi nı yııpılıın işlerin yeniden gay
ri sıhhi hale gelmelerine miini olunmost hakkın
daki riralarımız müsp t mütalaa ile kal'ştlan
maktadır. 

Nafıa Vekaletinin programları sıhhi olduğu 

kadar zirai ve iktisadi bakırnlardan da ele ıılrn

mış bulunmll'ktadır. Yüksek Meelisinizl.'e to.'!Viı) 

edilmiş olan bir talaın kanunlar ile aldığı vazi
feler arasındaki su ı sl.ahat . işleri programi da 
bıı moyandadrr. 

Knrutulan 
Açılan hataklıklar Doldurnlaıı 

kanallar M'. ~ukurlar 

1939 137 236 17 337 100 337 
1940 117 61 10 401 71 978 
1941 123 864 49 169 89 465 
1942 135 27 9 481 103 157 
1943 sene i 7 aylık 

84 601 9 793 46 380 

Bu vıldidc yapılmış mesaiden bir çok fay
dalı işler göriilmüştür. Bunlarnı tafsiliit ve re
simleri Vokal()timizdc mevcuttur. İstiyenler gö
rebilirler. 

Bu işlerde idare iiınirlerinin alakaları verimi 
arttıran aınill rio başında gelmekte olduğundan 
bırnların bilgi ve gayretlerini arttırma yolunda 
~alL~ılmııktııdrr. Kaymakamlık kursunda bu mcv
zua önem vcrilıniştir. 

Cevap 4 : Oerek ıtma Mücadele Kıı.rmnu ' 'e 
gerek muıui llrfzıssıhha Kanunu ve diğ r ko
;ıunlar He belediyelere tahmil edilen liiğun vc 
ka.nalizasyon işlerinin ilanali ve kanuııi v Hı~

lerin yerine getirilme i için Vekaletinıizce ala
kadarlar nczdind to bbüsler yaprlmaktan bili 

r afıa V ekiıl eti her ğeyden sarfmazn.r ederek 
yalmz Sılılıat Vekfıletinin direklerini yerine ge
tirnıcğe uğraşsa dahi yapılacak işlerin <:okluğıı 

scbcbi.vl e uzun senelere ihtiyaç vardır. 

Taı'SUS lıavalisindc Aıınas bataklığı, Cellat
gölü, 1skcnderun hataklıklıırı, 'l'okad 'daki Kazo
va bataklığı. Amikgölü bataklığı ameliycsi, Bur
sa su işleri nıcsııisi. Kocaeli ~alışmaları iş birE
ğimizin niiınunelcridir. 

C'e,·ap ~ : Sıtma Kanuııu mueibinee halkın 
beş günliik mükellefiyeti ile izalesi kabil olan 
batııklıkhıı· ve diğrr siv risinek mernbalannm 
orlıı<laıı kııldırılınası i~in Vekiilet ötedenberi bü
yük hiı· dikkatle ve ihtiıuaınla ~al ışmaktadır. Bu 
işler i(;iıı nıiitaaddit tamimler ve talimatlar mev
ruLtıır. Yekiiletin tcşelıbüsiyle ,· ilılyctlerde va
lilerin, kazalaı·da. kaymakamlarm rcisliklerinde 
teşkil edilen •komisyoıılar karariyle küçük say 
ıuiikcll efiyeti iliin edilcı-ck ısiahat yapılmakta

dır. 

Kü~ük mesai ile ve geı·ek Vekiilet sıtma 

lahsisati;vlc son senelerde rııpılan ısiahat mikta
rı şnnlardrr: 

A~ılaıı Temizleneo Temizlenon 
arklar kanallar arklar 

ı 483 411 463 ı 274 244 
. 225 700 397 962 ı 765 000 
206 27 -+04 834 2 146 942 
208 230 459 743 2 139 90!1 

llO 5!l!l 468 545 ı 615 767 

Jmlınmanıaktadır. Hclediyelerin mali takatsızlı

ğı yüzünden hatta peı'Sonelin kiüi olman:ıasından 
pek çok şehir ve kasabalatıııuzda henüz bu iş

lere ait ı>rojelerin bile hazırlanması mümıküu 

olamamıştır. 

Bir yandan i~ecck ve kullanılacak su celbi 
için mevcut kanuni hükümlerinde infazı işi de 
takip olunmaktadır. En biiyük şehirlerimiz 

olan .Ankara, !stanbul ve İzmir'de bile bugün 
kanunun tahmil e.ttiği bu veeibeleri yerine getir
mek imk8.ru h8.stl olmanuştrr. Bunlann sebebini 
uzun uzadıya izaha lüzıım yoktur. Yalnız .Anka
ra şehri k:analizasyonunun 8 milyon liraya 
yakın bir bedelle ihale edilmiş olOl.IIBI bu sebep
lerden en mühim.mini bariz olarak gösterir. 
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Liiğn:nsı.zlık ve kanalizasyonsu.zluk yüzünden 

hasıl olacak zararların izalesi için yine bir tak:rm 
başka kanunlar hükümlerine dayanılarak fenni 
tedbirler alınmış olup bunlara dair talimatlar ve 
broşürler belediyelere gönderilmiştir. 

Lağun çukurları inşası - Fosseptikler, açık 

lağmıların kapatılınası tedbirleri alınması taki
batı devam etmektedir. 

Cevap 5 : Kesik sulama ile yapılan çeltik 
ekimleri çeltik: salıalarını köyleri'D elli metre 
mesafesine kadar yaklaştırmıştır. Devlet işlet

meleri de dalıil olduğu halde hemen hiç bir yer
de kanun ve talimatname hükümleri hakkiyle ye
rine getirilemediğinden suni bataklık tesiri yap
mış ve sıtmanın artmasında büyük amil ol
muştur. 

Elyevm mer'i bulunan kanunda Ziı·aat Vekil
Ietinin hazırladığı tadilatr Srhhat Vekilietimiz 
ıruıksada yeter vaziyette görmediğinden ayrıca bir 
tadilname hazırlıyıırak Meclise arzedilmek üzere 
Başvekiliete sunmuştur. Her iki Vekillııt esaslar
da tanı mutabık olmadıkları için bugüne kadar 
uzayıp gitmiştir. Ziraat VekiUetimiz çeltik eki
mini kolayiaştırma ve bu arada sılıhate ımrar 

vermemesini gütınüş, Srlıhat V ekil.letiniz ise sılı
lıata zarar vermeme tedbirlerini kü.ii bulmamış 
köyler~len üç kilometre uzağa atılmasını liizumlu 
bulmuştur. Ziraat VekiUetimiz . de mevcut ka
nun ve talimatname hükümlerinin hakkiyle yeri
ne getirilemcdiğine kanaat ettiğinden tam mu-

. tabakat halinde bir kanun projesi lıazırlanmcıya 
kadar mevcut memuriyedere ilaveten sıtınanın 
artmakta olduğu 64 kazada mevcut kanununun 
17 nci maddesine dayanılarak kesik sulama ile 
çeltik ekimini menetmişler ve vilayetlere de teb
liğ etmişlerdir. 

Cevap 6 : Sıtına ililcı darlığı olmadığı za
manlarda mücadele romtakalarmda her sıtmalı 
şalırs için lil.zım olan kinin meccancn mücadele
den temin edilirdi. Eczanalerde daima kinin 
bulunurdu. Mücadele romtakaları haricinde de 
Hükümet tabipleri ve hastaneler fıı.Jdr sıtınalıla
rr meccanen tedavi ederlerdi. Bunlar haricin-de 
para ile satılan Devlet kinini inhisar huyileri 
vasrtasiyle menılekctin her tarafmda sattırrlırdı. 

Darlık başlayınca eczane bulunan yerlerde 
tabip reçetesiyle satılması usulü kondu. .Aynı 

zamanda Hükümet tabipleriyle belediye tabip
leri de mesai saati dilhilinde sıtınah hastalara 
meccancn ~tc verrneğe mecbur hıtuldu. 

Tabibi, eczonesi olmıyan yerlerde evvclce ol
duğu gibi ı· ç:etesi7. olarak inhisar bayileı-ine sa
ı ış yapılıı·. 

A tebrinin reçetesiz satı lınıısı kararlaştırıldı . 
Her bir kutwıu bir tedavi dozunu ihtiva eden 
atabrin kutuları Devlet kinini gibi sattırıldı. 

Eczanel e ı·in atebı·iıı satışl arı da kontrol altına 
alındı. 

Yedinci suıılc cevap : Sıtma ilfu;larını çalan
lar hakkında Devl et mallarını çalantam yapı
lan cezalar tatbik edilmektedir. Kinini kara bor
sada satanlar hakkında Milli Koruıuna Kıınu

nu lıüküıııleri gereğince muamele yapılu·. Sıt

nıa il i.'ı.ç ları üzerinde salıtckal'iık. yapaıılur hak
Imıda geçen sene kabul buyunılmuş otun ka
ıınn mucibince şiddetli ecza tiiyin eden hüküm
ler vardır. Bu ceza.i müeyyideler süratle .tat
bik edi ld iği takdirıle ınües.~ir olacağr kanaaiin
deyiz. Srtnıa ilfıçlariytc diğer bazı ınühim ilüç
laJ· ve grdn rnaıld clerinin hududlarmuz hariaine 
kaçmlmamıısı için ulakadar vekilietler son de· 
rccc guyrc( snrfctnırkt ed iı-leı·. Bunlar hakkın
daki eczai ınüeyyideler de kuvvetlidir. Bu ta
lıibat sayesinde mütaaddit teşebbüslerin önlcıı

rn<'siııe muvaffakiyat lıiisıl olmuştur. 

Hutl}Y. Gaziauteb, Diyarbakır, MurcÜn ve İs
tan hı ıl Vilayetlerinde bu gibi suçları ikaa taşeb
büs edenler yaka lanm ış ve mahkı>nıelere verilmiş
l C' ı'Cl ir. Bu hadiseleri işliycnlerin yakalanmaları 

için zabrtaya müracııattan ve .Adliyeye tcvdile
riııden haşka V kiil otiınizce yapılacak iş yoktur. 

Cevap : Meın.leke t . iıniıde kiniıı stoku olma-
dığı hııkkıodııki zcluı.p yerinde değildir. 

Bu hususta ihtiyatlı bulunm.ak hiç bir va
kit unutulınanuştır. 

1940 sene indeıı sonra tek elden satış yapı

lan kinini tedarik edemedik. 1941 senes·i için 
siparişini kabul ettirdiğimiz ve bedelini tesvjye 
l'ıtiğiıni:t. 64 ton kinini t ellüme imkiln olamadı. 

191U senesindeki -lG 000 kilo, 1942 sensin
deki 12 120 kilo, 1943 seııesind ki 7 600 kilo 
kinin sarfiya1uuıv. ve 1944 sen i için ayırdığı
mız 5 000 kilo kinin stoklarımızdaıı t min edil
miş bulunmaktadıı·. 

Kinin alış verişinin döviz ilc oluşu ve bir za
manlıır dö,,iz büt~t>mizdeki sıkıntı nazarı dik
kate ıılıııııcıık olurı;a iki seueliğc yakın tnm ihti
yacı kıırşılıı.mcuk stok yapılabilmiş olması azım
ııanamaz. 
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Atabrine gelince, srtma tedavisinde kullanıl

ması hakkındaki bcynelmilel karar 1938 sene
sinde ittihaz edilmiştir. Memlel{~tiınizin bu devre
de atabrini tecrübe mahiyetinde olarak malı

dut miktarda bulunmakta idi. 
Bütün dünyanın alışık olduğu kinin her ta

rafta tedarik edilebilir halde iken atabrin 'ima
latı da malıdut idi. 

İkinci cihan harbi başladıktan sonra atab
rin imalatını yapanlar istihsalatını kendi ilıti

yaçlarrna hası·ü tahsis etmiş olduklarından teda
riki gayri mümkün halde idi. 

Memleketimizin en kıymetli mahsulleri ilu 
mübadele edilmek üzeı c son iki sene içinde 3b 
ton kinin muadilinde sentetik sıtma ilacı sipari
şi kabul ettirilebilmiş ve bunun büyük bir los
Illl da tesellüm edilmiştir. 

Kinin eksiğini tamamlanıak için 1942 senc
sinde 1 880 kilo kinine muadil 1943 senes:qı.de 
13 540 kilo kinine muadil sentetik srtma ililer 
sarf ettik. 

Bu arada 1,5 granır, 1 gram tesirinde olan 
prokininden 5 ton celbedebildik. Sıtma iliçlaı·r 

darlığını gidermek için kullandık. 
Önümüzdeki seneler için sıtma tedavisinde 

kullanılan sentetik ila~lan muhtelif memleket
lerden tedarik gayretindeyiz. Bunların bir kısmı 
da memlek~tirnize gelmiş bulunuyor. 

Cevap 9 : Yazın sürfe, b."J.Şın kah il sivrisinelt 
mücadelesinin son harp senelerinde eskisi gibi 
yapılması pek ziyade güçleşmiştir. 

Harpten evvel billıaasa her nevi sürfe mü
cadelesi yalnrz İstanbul, Ank!\ra şehirleriyle İz
mu· in Ka;· ·: ı:.ka semtinde m>~ •o :: ve eliğer yer
lerde )' . .ı''l rz anofel :.i.:rfesi !lıii~•.dd.,,i !'arisye-
1.lı ıle yapılmakta idi. 

Ankara - istanbul - İzmir'in Karşıyaka sem
, iııde mazot ile yapılan mücadele büyük gay
retler sarfiyle idanıe edilebilmiştir. Bu arada 
bir takım aksaklıklar olmuş. Binnetice uçkuıılar 

göı·ülmüştür. 

Paı-isyeşili ise terkibinde bakır mevcut oldu
JU ic,;in hemen hemen tedarik edilemez hale gel

. ,, r. Bu cilıetle anofel sürfe mücadelesi dt 
. i .vupılamryor. 

:ıııcktisit. ilaçlar : Filit ve emsali gelmcmck
,, d r . .Zotlttklnı· ilc tedarik ediliyor. Tabii bwı
lııı· ıı ı:ızlığı, yokluğu kabil sivrisineklerin itiiiiı

ııı ·ahdit ediyor. 
Y •kıilt'\lınizin dü~ündüğü tedbirler, Karabük 

ağır yağlarından istüade etmeği, ve diğer eksik
leri tamamlamaya gayret sarfetmektir. 

Cevap 10 : Sıtınadan tahaffuz çare ve vasr
taları hakkında radyo, risalelcr, afişler ile lıal

ıka verdiğimiz öğütler arasmda cibinlik kuiJa
nılmasma da yer verilmiştir. 

Yalnız öğüt verilmekle kalmmaıruş, halkın 

cibinlik bezlerini kolayca ve ucuzca .tedarik ede
bilmelerini temin için de İktisat Vekiilcii ilc mu
tabık kalınarak Sümerbank fııbrikalarında cibin
lik bez imalatına ve Y erlimıılları Pazarlarıııda 
yer verdirilnıiştir. 

Bu sene bu suretle muhtelif bölgelerde halka 
satılan cibinlik bczi nıih-tıırı 270 000 metre ınu
rabbaını bulmuştur. Devam etmektc olan imalut 

peyderpey sııtışa çıkarılmaktadır . 

Parti Grupunda tııkan·ür cttirildiği üzere 
sıtına mücadelesi için yeni şart.ları tesbit etmek 
üzere bir layiha lıazırlanınakta olup yakın za
manda Büyük Meclise sunulmak üzere Başvekfı
lete arzedilecektir. Bu layiha tasvibinize ikti
ran ettiği takdirde sıtma mücadelesinin bugün, 
içinde bulunduğumuz alıval ve şeraite uygun bir 
şekilde idaresi mümkün olacaktır. 

Bsasen V ekaletimizce yalnız srtma hastalığı
nın değil diğer bazr hastalıklarla da m~adcle 

için bunların bütün memlekete şimi! bir hhlde 
yapılmasını istihdaf eden projeleri mevcut bu
lunmakta ise de bunların ta.hakkuku bugünün 
ağır şartlarının ortadan kalkmasına vabeste bu
lunmaktadır. 

Vaziyet normal hale gelince bu projelerimizi 
huzurunuza arzcdcceğiz. 

Sıhhat memurlarına evvelce ver~ıbildiğimiz 

fazla ücretler kanuni sebepler dolayısiyle vrri
lemcz oldu. !ntibak vaziyetine göre ücret alabi
liyorlar. Beslemekle mükellef oldukları hay- . 
vanları için yemlerini aynen veremedik. Yem 
bedeli olarak bir ayda verdiğimiz 15 lira yeter
siz oldu. Aldıklan ücretten fazlasını hariçten 
kazanma güveninde olanlar teşkilattan ayrıl

maktadırlar. 

Sıh.hat m~muru kadrosu cksiğ'ni tamanıla

mak için kursa alaınacakların vasıflannı düşür

mo zoı·tıııda kaldık. 

Acilen alınacak tedbirlere gelince; Orup mü
zakeı-esindo knrarlaştırdığımız üzere Vckiıl et i

mi:r.ce hazırlanmakta olan kanun layihası pro
j~indo helrimierin sıtma mücadelesinlle ı:a:ışma-
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ya rağbetlerini arttıracak, sılıhat memurlarmı 

bu işte çalışmaya teşvik edecek alıkiim konmak
ta olduğu gibi imkan husulündo motörlü vosaitle 
teçzihlerini ve bütün yüksek tahsil mensup
ları mecburi hizmete tiibi tutuldukları zaman hu
sule gelecek hekim bolluğuııdan istifade ede
rek her viliiyeti ayrı bir sıtma mücadele ınınta

kası olarak ayırıp bütiiıı mcrnlekete şiimil gcııiş 

bir mücadele kurmayı düşüııüyoruz. Miıruzatnn 

bundan ibarettir. 
Dr. K. BAYlZİT (Maraş) -Sayın arkadaş

larun, sual takririıııi Müstak.il Grup adına ver
dim. Sayın Sılı.lıal Vekilinin cevaplarını diıı

lcdim. Kendilerine verdiği luymctli izahaltan 
dolayı teşekkür ederim. Bu cevapları dinledik
ten som:ı yine Müslakil Grup adına çok ehem
miyetli gördüğüm bu mevzuda bazı görüş ve 
mütallialaruıuzı Heyeti Aliyenin sabrını suiisti
ıııal etmeden arza çalışacıığı ıu. 

Sıtma ; mcrnleketiıuizin sıhhi bünyesi ve ııcs · 

lin gelişmesi üzerinde aZım tahripler yapan biı· 

iıfct lıiılindediı·. Hastaları iş ve mesailerinden 
de alıkoyduğu için yurtta büyük bir istihsal 
kudretinin mahvolmnsnıa sebep olmaktııdır. - ü
fusumuzun kü~ümsenıniyecek bir kısmı bu lifetin 
amansız tesiderinden yakasmı kurtaramamakta
dır. Bu itibarla Meclis arkadaşlanmıznı ve hal
kın da hissiyatma tercüman olduğundan emin 
bulunan Müstakil grup bu işi memleketin en 
hayati bir meselesi addetmektedir ve bu mev
lUdnki ~alışmalarm işin clıcmnıiyeti ile ınüteua
sip bir dereceye ~ıkarrlınasım lüzumlu gör
nıcklc•lir. Muhtcrcın Sıhlınt Vekili suallerime sı 
rasiyle cevaplarını verdiler. Cevaplarını çok 
dikkatle dinledim. Rakanın ve istatistike istinad 
eden ve dinlcyince gönüle ferahlık veren bu mü
cadelenin eksik taraflarm.r kendi ifadeleriyle 
belirten bu izahata müsaade buyurı:ırsaıuz bizim 
de ilüvc edeceklerimiz var. 

Sıtnıa müradelc mmtakalıı.rrnda., mücadele 
reisierinden gayri şube tabipleri ve sıl:ılıat me
mıırları ihtiyat askerlik mükelle.t:iyetindcn müs
tesna tutulmaınaktadır. Bu böyle olunca. srtmalı 
ilan edilen ınıntakalarda bir çok vatand~ları

mrz ınüstevli hastalıl.da karşıkarşıya yardrınsız, 

müdafaasız ve çaresiz ve başbaşa kalmaktadır. 
Bu halin kaç türlcün hayatına mal olacağm.r 

Heyeti Aliye takdir buyurur. _ ormal işin fev
kinde fevkalade bir iş olan sıtma mücadelesinde 
bu vaziyet tebarüz ettirilince hekim ve sıhhat 

memurlarının ihtiyat askerlik mükellefiyetinden 
tccil edilmemelerini mantık kabul ctıuiyor. Sılı

hat Vekilietinden Grupunıuz adına rica ediyo
rum. 

Parti Grupunun verdiği kaı·arla yakın bir 
tarihte Meclise getireceklerini vadettikleri ka
nunla veyahut bu kanunun haricinde bu işi 

ehemmiyetle gözönünde tutsunlar ve bir taraf
tan da ilgili Devlet teşkilatı ile nnın.,arak 
mücadelede çalışan arkadaşların askerlik vazi
felerini ana vazifeleri ba.5ında gönnelerini te
mine çalışsmlar. Sıtıua mücadele teşkilatı vc
rimsizdir diye sualiınizde bir madde vardır. Se· 
L'cplerini Vekil izah etmiştir. Arkadaşlar sıt

ına mücadele teşkilatı hakikaten eneden seneye 
verimsiz olmağa başlamışlardır. Mücadelenin 
vaıiyetini kısaca arzedersem Mulıtercm Sıhhat 
Vekili arkadaşınııznı bu işte daha çok hassas 
olarak söylediklerimizin nazarı dikkate alınaca.

ğına Ye getirecekleri kanunda bu işin ehemıııi

yetiyle mütenasip ınevzular bulunacağını kuv
vetle ümit ederim. 

Şöyleki; sıtma mücadelesinde çalışan tabip
ler ve sıhhat memurları ayda 20 - 25 gün köyde 
gezınek mecburiyetindedirler. Sayın Vekil ar
kadaşımız bunların çektiği sıkıntıları ve gördük
leri eziyetli işleri, başardıklaı'I ınühim vazife
leri çok güzel tebarüz ettirdiler. Bu fevkalade 
mühim işte çalışan arkad~lanmrza Heyeti Ali
yeniz huzurunda teşekkürü bir yazife bilirim. 
Yalnız arkadaşlar şunu bilmeliyiz ki, 20 - 25 
gün köylerde geçen ve biı· ~ok mahrı.ııniyete kat
lıııuın ve bilhassa bugünün durumu içinde Yesait 
tedariki imkanlarının da pek güç olduğu biı· 

zamanda bu tabip ve memur arkadaşlar büro
larda çalışan diğer arkadaşlarla ücret ve ıruuı.ş 

bakımrndan müsavi muameleye tabi tutulmakta
dırlar. Bunlar saati mesai ile mukayyet değil

dirler. Gördükleri işin eheınıuiyeti ve kallan
dıkları külfetin azameti gözönünde tutulursa bn 
arkadaşlara acımamak elden gelmez. 

Sılıba.t memurlarına ayda 15 lira lıayvan 

yem bedeli verilmektedir ki, bu arkadaşlar bu 
para ile hayvanlarını beslemek imkfuunt buln
mamakta ve bu yüzden hayvan tedarik edemc
mektedirler. Bu suretle gerek tabip, gerek mü
cadele memurları mücadele t kilatmdan birer 
birer çekilmektc vo yerlerine aym loymet vo 
liyakatte arkadaşlar bulunmamaktadır. Bu iti
barla Grllpumuz iflin cheınıniyetle mütenasip 
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vo bu arkadaşların çektikleri kiilfeto tekabül 
edecek şekilde tatmin edilmelerini istemektedir. 
Yalnız bu noktayı söylerken bir ·cilıete işaret et
mek isterim, O da: l\1ÜHhtkiJ (lı-up bu ınevzuda 
baren hakkındaki düşünü~ünü nrzetmiyor. Bun-

. 1arm memnri~·ct vaziyotlcri, barem · dahilindeki 
veya haricindeki Yar.iyetleri ne olursa olsun biz 
işin fc,•kaladcliğini tebarüz ettiriyoruz ve gör
düklel-i mühiın işe, ~ekti kl eri külfete mukahil 
maddeton bu arkadaşların tannin edilmesini, işin 
daha cnzip olması ve çabuk eleman bulunması 

balamındmı ve icıindc çalışan arkadaşlarm da 
işi daha ciddi tutmaları bakrmıııdan bn işte 

çalışan arkadaşların dalın ciddi ~alışm~ lnrı lııı

'k-ımmdaıı faydalı ve zaruı·i görüyonız. 

Sıhhat Vekaletinden bu menudaki li"tyihanırı 
Devletin ilgili teşkilatı ilc r-öıiişülcı-ck- birnn ı·v

vel MecliRe getirilmesini vcyahnt vait bu~ .ı ı· 

dukları kanunda bu nokta üzerinde chemmiyctlc 
d urnıalarmı rica ederiz. 

. Arkadıı.şlarım; işittiğimize göre, ücret in nıu
aşa kıı.lbi hakkında yakında Meclisi Aliye gele
cek kanunda sıtma mücadelesinde ~.alışan bir 
çok sılıJıat memurlarının maaşa alınmadıklan 

varınış. Bu maı~ alınınayış işi de orta mek
tep mezunu olmadıklarından dolayı imiş. Bu 
nokta çok doğrudur. Fakat mücadele işlerinde 
senelorce ~.alışan ve bütün varlığın ı bu işe hasret
ınLş olan bir arkndaşın istikhalini dü~üıımok ve 
emniyet altına almak lazımdır. Sılıhat Vekiileti
nin bu nıevznu obcmın iyctlc ele almasını rira 
ederiz. 

Sonra arkadıışlııı-nn, sıtına mücadele nırııta

kalarrnda lı1boı-a1uvaı-lıır vardır. Bunların vazi
feleri, ııevcmıı. ibsaidk Çünkü köyler bu şube
Jerdeıı çok uzııktn·. Köyden alıuan kan lı1boı-ıı

tuvarıı gelinceye, muuyene edilinceye, ıneınuı· 
ve i1fıcı yetişineeye kadar vakit geııer. Bu uzua 
bir iştir. Filhakika memnuniyetle görüyoruz ki 
Sıhhat VekU.leti bu gibi. formülleı-e bıı.kımyaı·ak 

menıurlaı·a, acele olarak illıll ''oımek cmriui 
vermiştiı·. Amma_ mücaqelede hakilmten srtma
lrya <:abuk yettşme bakıınnıdan kaıı muayenesi
nin hcnımiyeti büyüktiiı·. Bu itibarla. ınmtaku
lardaki labora.tuvarla.ı- yino o va:ı;ifolerr göregöt·· 
sünler, kan muayelenerinin şı.ıbelerdo yaptırı:l

mnsını sJtma tedavisinin dalıa· çabn_k olrııası hıı
kımrndım ~aydıılı görmekteyiz. 

Sıtma .nıcmurlarmın bugün mcsuliyotleri al-

tıııdııki köyler çoktur. Bir ıuemura 15, 16, 20 ye 
kad~r köy düşüyor, belki daha fazla. Bir memu
nın, nhclr~iııdeki bu i~i geniş sahada iyice ye
tişerck yapab ileceğini iinıit !'tmiyoruz. Bu iti
baı·la sıhhat ınenıuı-larının bakmakta oldukları 

küy hizmctll•rini auıltarak meınurnn köye daha 
<:nbuk gitmesi ve Jıa.qtaya daha çalıtık yetişme

si b~kımıncl~ıı lüzumJu görüyorur. . 
:Maaş ,·aziyctlcr·i, nakil vasrtalaı-ııır tedarik 

güçlükleri dalııı cvvclce tcbarüz ettiri ldiğiııc gö
re sıhlıat ıııcnıu ı-l aı-ı ve ~ube tabiplerinin nakil 
vesa.i1 i v • vasıtalaı·a verecekleri paraların Dev
letçe telmbbül edilmesi ve Devlet masraflan nıe
yamıın girmesi ve bu a.rkalaşl arın bu külfct

· teıı kurtı:ırılmasını clüşünmrkteyiz. 
Arkadaşlarım, Sıhlıat ınüdürlcı·i ve Hükü

met tııbipleı·inin lını-crmhları hemen hemen yok 
gi lıidi r·. Hallıuki• Hükümet tabibi ilc sılılıat mü
elli ı·ii.nüıı hildiğiııı.iz lı i ı· çok vıız i fcleı-i vnrd ıı· . 

<lcrck Köy Kanununda, gerek Belediye Kamı
nnnclıı, gerek Srtma Müradelesi Kanununda ve 
Hıfzıssrhlıoi ('ıııumiye Kanununda bu arkadaş
laı-nı murakalıe, kontrol ve takibi icabettiren 
bir ~ok işleı·i vaı·clıı·. Haroıı·ahlnrı olmadığı için 
bu ~rkıılaşlar köyleri gezenıemekte ve bu mura
kalıe işini giiı·emeınektediı-ler. Bilhassa sıtına 

ınücade l cs i işinde iı'Şllt, tt'nvir, yaptırına gibi 
fiiUoı·in bu arkadaşlarm hıızuriyle olacağına 

kani bulunduğumuz i~iıı .Sıhlıflt V;ekftletinin Hü
kümet t~bibi ve ılılıu1 ınüJürlcrinc bol harcı
ı-ah vN·oı-ck sl'node hi<: ol.rnıı.1.~a muayyen za. 
ıııanlaı·du torti~ ve R(~yııhat lrı·iııi trmjn cttiıme~·i 

ıııuvafık hıılnıaktayız . ( .... , .... _ 
Arkadaşlar: Ara:r.i ısialıma gelince, l-lükü

mc1çc batııkbklııı-ın kurululmasına büyük him
nıetler ııarfcdi lıniştir. Bunu ıııcınnuni.vetle bili
yoruz. Fakııt memleketimiz gözününde tutulur
sa yine bilmcıniv. Hlznııdır ki kuruttıJan batak
lıklarla kunıtulınıyan bn.taklıklar nıukay{'Se edi
Ur-so kurutulırııyıııılar yine hiı· hayli <:oktur ve 
yine biliyoı-uzki kurutulan lıatııklıklar claill)i 
tenrizlcmc tortibutı yaplhnadığından biı· kaç 
st-ııe soıu·a tckrat· bataklık lıa~inc gelmektc ve 
sıtına bakımından biiyük zararlıu· doğmııktııdır. 

ayın Sıhhat Vekili bryanatında bu işleı·i Na
fıa Vcka.lctiyle iş lıirliği yaparak yoluna. koydu
ğuııu ve yaprlacağuıı müjdelediler. Bunu mem
mmiyetl karşılar. kondilerine tcşckküı· ederiz. 
Yalnız bu işin biı·an evvel yapılnıasmı ıır

.zcttiğinı gibi Inırotulım bataklıklarm tekrar ba-
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tııkJık haliııu gı• lıııı!nıc~i yolunda iyi ve yL•riııde 

t cdbirJcı• alınasının ueiJ old uğuna kaniiY. Y!' 

Sıhhat Yddlin in en i_,·i lerlbil'leı·i ulurak bu i~i 

öıılireccğini ümit l'<liyoruz. Sıtnııının sirıı.n

tiııde: •n nıülı i nı işleı·dcn biı·i bü~· iik lnıtaklık

lardan ?.i~·ııde kü~iik sfı_vil c, izniesi mümkün 
olun küçiik su birlikleı·ini ortnlaıı kuldınıınk 
işidir. 

Sı·tıııa ı\lücach•lc Kıınuıınııd a 1\li~ük sfı~- ınii

krll('t'i _yt• t i koıııııuı;.1uı·. Bir ~cık yeı · J,•ı·ı!,, lı u i~i 

lı<'nimscmiş i,vi idııı·<' ııdaınları ; ,-:ılilrr, kıı_yıııa

kamlur, ııııhiy<' ıııüdüı·lcı~ vaı'Citı· ve hiııınwıle

ı·iyl e lııı i~ ı:röı·ülrgelrnektL-rlir. F'ııknt :ıı·kadıı~

lar itiı·al' ('(}rlim ki .Y ine bir <:ok y!'ı·Jı.ı·rle lıi~ 

bir t eşkila t bu i şl eri benimsemrıııiştiı· \'<' hu 
işl<'ı·i yapmanıakladtı·. Su mecı-alarıııın kapııtıl

ııııısı, kiiı~ iik su birikiııtilcriniıı i?.a l cııi lıuzı lw 
ııunlarıınızlıı, zanııınıa da nıukıı_,._,·et ulıln j!ıı 

halde Lıınlımlıııı h i~ biı·i ~·a pılmımııştır . 

C:rupunıuz, kü~ük sfı_v i~indc billıııs~ıı lt'~l · i 

l fıt !ıaşmdıt bulunan idıu·c adamlaı·ıııııı ; nı! i. 
kaynıaka ın \ 'C nah iyc müdürlerin in Vl' hall; 
tcşkilfı1 ının ılıılın lı:ı;;sas lıuluııtlunılnıusmı ve 

Sılıhııt VL•kftl!'liııin bu tc~kiliıt ve idare adıını

laı-ı iizcı-iııdcki ınurnkalıesini n tlnlıa tesirli ol
masını liizumlu göı·mektedir. Saym \~eki ! ıırka

da~ınııı.ılaıı !ın hususun du teminini ı·kıı. etıııck

tr~· iz. 

Sıtnıaııııı t1'V\'""üüıulC' ı:cltik ~kiıııiııiıı yani 
ıııe\'eut kanun \'<' lnlimııtıııtm<'r • n.\'mıyaı·uk 

_vııpılan ı:ı• ltik' ?.ı·ri_rul ımn ne kııuıır bü.vük zu
mrlıı.ı· yııplıKıııı lıı'rı iıııiz biliyoııı7.. Bu işin bimıı 
en·el lnshilıi i ı;i ıı mevcut kanunu lııdilen )'l'tıi 

lıir kaıııınuıı gr ieceği haberini nll'nıınıniyellc 

ııitiyonız. 1\ı·il hiı· t.edlıir olarak Sıhlıııl Vekili 
ıırkııdaşınımıı biı· ~()k nuntakalnrdıı kı?sik ~~~

lanıııyı ıııenetliğini de memııım i~·ctle öğr!'nıniş 

bnluıı11yoııız . !<'akat vntıında~m hukuku bakı
mmtlan ve sııf ~eltik ckiıııi.dc muişetiııi t1mıiu 

ı•drıı \'ll lıuıdu,şları koruına bakınııııdı.uı bıı ışı 

~-ııni mııuddL•I kıınuııun lıiı-ıuı l'\' V<'I ;\[eclisr gı•l

ın sini '" :\l f'elisi Aliden ı:ıkııı;ısıııı zıınıri bıtl 
makt.ııyız. Kanunun tadil ııluıımıısı ·u~ oluı-nk 

kalıul edilmiş lıııltii Zirııut ,-ekili dıılıi bunu 
kııbul ı•tmi~tir. O haldı• neden hıı kan1111 )lt•c
lisi Ali~·ı· f!l'lnwnH'ktı•? ~ııyııı \ 'ddl uı·kıırluş ı 
ıııızdıııı ı·k:ı edi,,·o ı·uz. bıı kı.uıııııuıı hu s~ll\' ~eel 

lik l'kimiııdeıı •vv!'l gelemiycceğini bl'ynn bıı

:\'1lrdulnr, h\ı; ohnnı._'<ll öııünıüzdcki sene ç~ltik 

ekiminılen evvel l\IecUsi Aliye gelmiş ve kımu
niyet kcsbetnıiş ols11ıı. 

. ıtma ınücud lesinde ilfi ç lanııı, büyük arazi 
ı~lahatı yııpına, bütün buıılaı·ın yanında, sür
l'c ilc ve sinekir miicııdele yapmuk işleri vardrr. 
\'ul<ti~· l e 'ıhlı i.vc l ckaleti sıtma nıiiıı.adele rum
l ııkıısı ilan edilen ycı-leı-de Vekil urkadaşınmım 

dıı iı;;aı·ct bu~·uı-duğu gibi sül"i'e v sinekle mü
l'ıulelı• işine ı:ok clı!'mnıiy<· t vcı·iyor v mümkiin 
olanı .vaptırıyordıı. Bugün tlııhi bu işl•rin kıs

men olsıın yapıldığını biliyonını ve bunu. kani
im. l•'ııkııt ııı·kııdıışlıır ıııenılekdlc billıaı;sa siirfc 
ıniic-adciPsindc kııllnıırlınnsı icuhcdcıı mıızotıuı 

tı• ılııı-iki ıııüıııkiiıı olnuyoı ·ıı Sıhhııt Vckiilctinin 
ilı-ıili llcviPt t~kilntiyl ı;!Öıiişerek, aıılaşarıık, iş 

hiı·lii\'i ~'ıtıwıık mevcut nınzotlardan mühim kıs
ınıııın siiı·fı' ınürmll'lııSi işiıır ıı,\'l'ılnııısını lüzum
lıı ~örü~·o ı-w: . 

Hııı·ptl'n 1'\'\'rl ııııofl'l süı·fe.~i nıücu.delı'siııdc 

paı·i~ıcşili denen bir ilü~ lrulluııılnıadı. Bugün 
lıııı·rı dola~·ısi~·lo lıııııun mcınlekete gctirilmc
dii\'i nnlıı.~ılıyor. Fal;at Sılıhiye Vekilinden tck

nu· rica <'d i ~·o ı·ıım ıınofcl mü udclesiiı.dc knl
lıııHlığı mız parisyrşili il iic ıııı l m ine ~alış.~ın

lar ve aı·zett.iğiın gibi her türlü çareye başvur

sunlar ve lm iliıcı temin etsinler. 

lliu; vnziyeti : A ı·knduşlar; ba.rp vııziyeti dola
~· ı si~· lc ıııeml ekctte lıııkikatcn bir sılımı ilacı ktt
lı ğı ,-ııı·rlır. Bu büylc olıhııkla bemher vat.ıındıışın 

lıa.nılı \ 'O sılılıatı palııı.suıa. en ııeni, en kötü keli
ııwlı>rlc tavsif (\(.lil•cck biı· sürü hainler zaten ıız 

olu n Inı ilil~ı satnı11klıı, ı:almtıktıı; hııttfılmçınııak

l ~ıdu· lııı· . Suali md c Say m ılıhat Vekiliııd n bu 
vakıılıı ı · hakkında rakama miist.cniL bilgiler iste
dim. Yckil arkadaşımız yer zikı'Cidorck Yaknlal'f 
ll·s!Jil cttil<'r. lö11iil tenıenni eder ki, bu vaka

lar ~nk nı ()hı mı. Fakat ııt·kıı.daşlu ı· işiti~'oıııııı 

k-i ilaç salıtekiıı-Jığr, iliıı,: hırsızlığı _ pekele işit

t iğiıııiz ka daı· ıı;.o; değildi ı·. ıhhtıt V ekaJetinin 
il~ili teşkilatın bu mevzu üz rinde iş birliği yııpn
ı-ıık hu gibi hainleri en luıvvl'tli ccznya nıiırıız 

tııtınııırr için t cdb iı-lcrıılmıL~ıııı zııı-uı·i ~öı-mektc

yiz. Ye bunu ılıhat Vekilinden ı-il'ı.ı cdiyoı1.17. . 

Kinin ' ' <' alebirinin t'(IÇ!'tc ilc \' rı-ilm 'Si sua
linıizc f-ıııyııı \ ~ı•kil urkudıışııııız hiıi ikna dici 

t'C\'!I Jl wrtlilı•r. l•'uktıt ııı·k:ırltışlnr, - • nprlun 
t'nıiı- n• tıııııimlt>r • ı·ıığmım tabi b ıııüı11rnııt1ıı, 

tııbibiıı reçete yazma~ı paralı bir i~ olduğu j~in 

hekime ınüruc:ınL elleı-k ıı halk bu emirlerden 
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'haberi olmad'ığından müşkülata maruz kalmak
tadırlar. 

Sıhhat V(•kalcLinden ricaınız bu iş üzerin
deki hassaııiyctlcrini daJıa artırsın ve halkın bi
leceği öğreneccği şekilde bu işin yayılmasnıı 

ve aHikadariara dııha şiddetli emirler verilıme

sini temin etsin. Arkadaşlar madem ki , harp 
senelerindcyiz. lllıcımız yoktur. Acaba bu mem
lekette bir sıtma iliıcı bulunamaz ını, atebrin 
kabilinden olsun bir ilaç yapılamaz mı? Gru
puınuz bu işin üzerinde chcmıniyetlc durulması 
icab den bir nı!'vzıı olarak teliikki etti. Bu i şi 
Sılthat V ckltl tinin tctki1nna arzedcriz. 

Cibiıılik lllesclesi; Sıhhat V ekili arkadaşnnız, 

köylere kıtdar cibinlik bezler tevzi edildiğini 

beyan buyurdular. Buna scvindik. Yalnız arka
daşin rı m. lı alkın bu işe ·iyice alıştmlması ve 
halk ıırasında e.ibinliğin tanıimi esaslı işlerden 

biı ·idi ı·. Binaenaleyh, Sıhlıat Vckiiletiııin, cibin
liğiıı tamimi ve tc•vzi dilen bezlerin i raf edil
memesi üzerinde yeni t db i rler alnıasııu lüzum
lu görmekteyiz. 

Notice olarak . arkadaşlamn, şunu arz ve 

ifade etmek isterim ki : Milli seferberlik şeklin

de bir mücadele ile kökü kazınncak bir afet ha
line gelen srtına ii.zerindc Devletçe ve millet~c 
topyekfuı seferberlik yapıbnas ı ıaruı·eti vardır. 

Bu mcyanda bu seferberlikten evvel askeri gar
ııizonlarm bulundukları yerlerde srtma mücade
le teşkilatı ilc iş birliği yaparak çalışmaJanm 

faydalı görürüz. Bu garnizonların lasmeıı c;a
lıştıldaruıa vfılu!'ız. Fakat işin hepsine Leşmi
lini zarıı ri görüyo ruz. Hattil -sıtnıa mücadele tcş
kili\tmda mükellcfiyet ilônı ilc serbest hekimler
elen de bu işlerde istifade edilmesini, Sılılıiye Ve
kiıletinin totkikına arzcdiyoruz. 

Acilen alınmasım teklif ettiğimiz tedbirlerle 
memlekctte sıtma maza rratıııın ıniihim uııreceuc 

öniiııc gc~ ileeeğilıe kaniiz. Sılılı i ye Veka:Jctinjn 
yakın bir zıtmanda ve sıtıııa mevsiminden evvel 
bütün hassasiyetini gö tererek halk ve belediye 
tcşkililti ,vle de L~ birliği yapmasım ve lıugünkü 
çalışmalarm üstünde bir ~alışma ile sıtma~· ı 

önlemesini istiyoruz. 

Bunu ,vapacağıru ümit ederek mesaisinde Ve
kilo nıuvaffakiyetlcı· dileriz. 

HARtOtYE VEKALETt 

2. h tanbul Mebusu Ali Ra.na Tarhan 'm 
Türkiye'den Mihver memleketlerine ya.pılan 
krom ihracı hakkında İngiltere ve Amerika.'· 
da. ya.pılan neşriyata. ka.rıfı Hükümetimizin 
noktai nazarmm bildirilmesine dair sua.l tak-

RE!S- Müstakil Grup Parti Başkanı Ali 
Rana Tarhan 'm Harici ye V ekilinden bir sual 
ta.kriri vardır. Hariciye V ekili bugün cevap ve
receği için takriri okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisli~e 

İııgiltere ve .Amerika'da, Türkiye'den Milı
ver memleketlerine yapilan krom ihracatı bakkm
da bir çok neşriyat oluyor. 

Baştakrom olmak üzere, bazı ticari malların 

ririne Hariciye Vekili Numan Meı1emencioğlu 
tarafından 20 . IV . 1944 tarihinde cevap veril 
mı,tir. 

Ali Rana. Tarhan'ın sua.li ve Hariciye Ve
kiliııin cevabı &§a.ğıdadır: 

Miliver memleketlerine gönderilmesi mevzuu 
üzerinde, İngiltere ve Amerika Hükümetleri ta
ra!mdan Hükümetimize birer nota verildiğini de 
öğrendik. 

Bu meselede Hükümetimizin görüşünün ve 
al.ııuş olduğu notalara verdiği cevapların meıı.lini 
bildirerek, Büyük Millet Meclisini tenvir bu
yurmalaruıı Saytn Hariciye Vekilinden rica ede

rbxı. 

İstanbul Mebusu 

Ali Rana Tarhan 
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RElS - Söz Hariciyc Yckilinindir. 
DAiı1C1YE \'. ~lgX J\:\(g); ·toCLl" rl,.. 

tanbul) - Arkudaşlarrm; nıtıhlc:· .. ın },Ji Haıw 
Tarhan 'ııı su al takriri ~ok yerindedir. Bu mc
sel o fj[yak,j bir ZlllHI\IltlanhC'ri Jwnıen hütiin ıliin 

YnUB bir ı;ok ucşriynta mcvzu teşkil !'tti. Bu ncş
riyat moyaumdıı eğri, Joğru lıiı· ~okları vanlır. 

1 [attil bir tımesini bi lhaıssa zilm:!tmck isterim. 
re ka <lar garip t<'l ·i dere selıebi)-<'1. vcl'cliğiıı i hi ı· 

misal olan, bununla nnlı,,·acağınır.r zaııncdi,1·oı·ııııı. 
Bir ciddi İngiliz mecmuası diyor ki; .\.lmmılııı· 
Türkiye'den fazln nıiktııı·da kroın alabilmek i~iıı 

işgal ettiği nıeınJckctlrrdcn topladrldıı ı·ı alı ın ln ı·ı 
'l'üddye'ye vermişlerdir. Ve bu snı·etle 1'ürki.l·e 
'Jicrkcz Bııııkasnını ıı)[ııı i sttıku fıch•ta tl'davtilrh•ki 
l!vmkı nakdiye derecesine yükselıııi~liı·. (lııı;;<ıııl 
lah sesleri) . Bu iddimırn ne lmdaı· gal'ip hiı· id
dia olduğunu tı>yit etmek liizumsur.dur. Yalnız 

şurasmı söylemek isteı-im lti, Tiirki)-e 1\fcrkl'z 
Raııkıı,ıııın ııltıtı stokuııdıı viikı olnn •:oi?nlnııı 

yalnız nıüttcfiklrı·ılcn yaptığımız lıh· istikraz w 
miiıtcfik ıncmlekrtlcl'l.> ~·nptıihmız fnzla. ihl':t(·nl
tıı.n trwlliit Ptmiştir. l\Tihwl' mcmlckrılcriıH' sn
! ılını~ ıııaldaıı h;i~ıl olıı11ış lıir ı,:rıını altın 71fc•rl<ı•z 

Rnrıkııuıızııı ka~a~ınıı g-imıeıııiştiı·. 

ninacııalcylı lıtı kı·oııı nırvzııııının biiyük Jc
ılikoclnlıırn s!'lıt• lıi.nt vpı·nıiş olması dolaYJsiyll'. 
.\li H .ın:ı 1'nl'iıaıı ;ırk :H]u~ınııtııı lıltufları ilc 
Yiiksı·l\ lın znı·ıııızcla hu ıııı·~<' kyi lııvzih iıııl<iimııı 

htılııyoı·ııııı. 

.\ı·kaıla~lıır : 1\ı·onı nı e,- zııııııu iyi<'c aıılryııhil 

ııwk i ı: in nı ii. nail!' lıııynrursanız Jınnnn kii<:ük 
lı i r 1arih~ı·sini yııpnyıııı : 

T\:ıı·~mıızıı kı·om diyt• hiı· nı<'nm 'ilkdefıı ilti 
fıık nınıılı<'ıi<''i ııkd~ııikten soıım Londl'n'ya. goit
ıııi~ olıııı ııııırıı lıhns 1wyetinizc t<>vcih edilen bir 
h•klif ilP ı; ıklı . Hıı trkliftr Inl!ili:r.ler bizden i -
1 ihsR 1 e(lrl'cğinı iz bii! ii n kı·onıo. kenililıotinc snt
ınıık 1' 1' ha~kıılnrıun sııtınnrnak tnahhiidi.ine gir. 
nıcnıir.i tıılrp ettilPı·. Bu meseley-i en biiyük hir 
hüsnü niyı•t ilı• YC nrnmızdaki ittifakın icııplıırı

nn ııyırıın olnı·ak 1rtkik f•ttik ve neticede miizıı

kl.'ı'Pieı·rh·ıı s cını·a lıu hıısıı sta mutahrk knlrlık. 
Ynlnız Inı 1n:ılıhücliiıı ıı~ knc:lnr lıir 1-ıınıım ic:in 
olnc·ııi!ı ın!'~elP~iıııle soıı hiı· ihtili\f çıktı. niz bu 
taalıhiidiin hiitii11 lıııı·p ıniic.ldctiıır nzıınınsını i~-

1ı:• ·lik . nurın nıııkıılıil Jngil iı ıınu·ııhlıııs b<>yeti 
hıınıı nııt• ıık iki scııP olın ;ı ]( iiz<'r(' yııpııcnklornıı 
, ,. lııı ıııiirlılı • l lıittikt" ı ı "llll'lt hir sı·ıı~ ıle t : ıı·:ı 

fı·~ ııiıı ıııııt>ıhnkati~ Ic lt•ımJit edilebilc~eğini ih-

de etti lcı·. iki senenin manası bizce o zaman an
la~ılnıamı~tı Ye halen de ıınlıışılmrş değildir. 'Fa
kat biz hıı ı~ral' ii.zeriııc iki sene ,.e bir sene de 
tcındit lıakkr tnrafeyniu mııtabnkntiyle olmak 
üzrre lli:v<' bıı ln·onı nınkavelesini yaptılt. Bu mu
kııvelt• ıııucibiıwe istilısol ettiiHnıiz bütün kromu 
t\ıııcrikalılarıı .·ııtııınk ]ıııl<kı mnhfuz olarak tn. 
g-ili:r.lı•rr l'l'l'ın c~i t:ınhhiit ediyorcluk. Ye burırl:uı 
h:ışlnı diğ'('ı' hir ılevlctr kı-om ilırııcı liızımgelit·se 
aııcnk oıılnrııı nıiisaadesiyle vi' kontenjanları 
ic:iııdc• ilırn<: c·ılil ccğiııi tnsrih ediyorduk. 

1 ~t<' hirind snfhn bu surelle başladı. Bu 
kt-ııııı 1 na lı hüılii J!l40 1•r 19-n cnelerinr şfıınil
clir. lll'ınrkk i . 1941 seıırsinin nilınyctincle bi
zim hn istilısalinıizi 1np.-ilir.lcre sntmnk tııaJı. 

hiiıliiıniir. hitmiş ulııyoı·ciıı. 1941 uihayetinde 
Alınıınlar hlze nıiirııraM edcı·l'k larafcyıı ırı·ıı

~mda hclll'nıelıal biı· ıııii~nv:ıt ınulıııfnza ed il
""'"i lıir.nııg:l'lcliğiııi ileri süreı·ek l'ng'ilizlerle 
ııırv<·ul tıınlılıii<.liiıniizün de hitanın eı·di6oin.i söy
lı·clill"ı·. TTaı ·hiıı lıicla~-etindenheri ıniinhasırnn 

Jıı:-:ilizlcı•c satııınl<tn ol<lııihııııuY. kl'(mıu keıı li
lrı· iıı,• .ır sntınnnm: i ~in ısrRr <"ttiler. Biz bu 
<'sııada lıııı·;ıılıı lııı.riliz srfiri ilr ıniiMkere ve 
lı• ıııns1n hııhınılıık . lıı ı.('iliY.lcı· hiıclrn il<i Rl'll • 

lik ıınııı.vy<'ll ıııiiılıll'liıı lıiı· sı · nclik ılnlıa tenı

tlid i lıaklonı henılıeı·rl' kııllnııııı:ınııY. lib:ııııın 

ii Y.c·ı·iwlr rsrıll' C'ltileı·. HiY.inı o temelidi knlıul 

rdip ctnıPıııck ihliyııı·ııııır.ııı .ılııınsıı ıa rağnıcıı 

il1 i fnknıırzııı it•ıılıı 1' 1' kPııdiiPı·i.l·l<> nıiiııag('hntı

nıızın lıılıil lıiı• nrtice.~i olmak ii?.l'l'C tngilizle
ı·ı· hiı· sı>ıı<' rlalııı krom ilıisarııu vrrdil< I' E' 

h•ırulit i!l.ıi! ıırııPRi ~onuna kndnı· ılHaın etti. 
Fnkat 10~ 1 ıle lnl!'ili;r.l!'ı·e ~ı· ~<·ne• lik t nıtli•li 
yaparkrıı nilın ,,·<'t .\Jırııuılıır'l;ı f1a kröıtı ıınıkıı

volı·~itH' ıtiri~·oı·ıhık ki hıı ınııknYI'lP lıwili .ı ıııiit
tı•fikiıııir.iıı ıııın-aiııkntiylı• yıtpılnıı. tı. Kroın 

nnıkııvl'I!'Ri 19.11 d(' nkdNlilıııi~ olmaıınıa rıığ

nır·n ıım·ıtk 194!1 serıesi Kiıuunu a ııisiıııll'ıı iti
harı>n meı·'iyl'te giı·i~•ordu. 

l ~t~ nr•kfHlıı~lnı·. 194:~ K('nesi K~ııunuı<ııni. i
ıw kııılııı· lııırhin biclııyı•tindenlı<'ri nılinlııısıı·aıı 

Ingiltere yp r\llH.'I'ikıı 'yıı sııtltğıııırı knınııı 1!1-ı:~ 

1<'11 soıırıı nr:ıuuıda hiisıl ıılun bir itiliıf Y ln
~iliz'leı·iıı dt• nınlıinıııtı rlılhiliınle rılııınl< ÜY.rı·('. 
, \l ııııın 'lnı·:ı ll'J'ıııel(i biiylt're kıılıul ettik. Bun
ılıtn sııııı·n Jıhdm iı;iıı şö~·le hi ı• 1 ıtı.i.Yrl hnsıl 
ıılnyrıı• : . \l ııııııılnr liı•:tr<'t mnknveli'Riııılı' lıir 

hsını v ı• ıli~'' ' ' lıir ıııııka1· ı lı•ılı· ıli~ı·ı· ht><ıııı .,J 
muk iizeı·e kı·oııı tıııılılıiidntı ııldılnr 1 l' Lıi;G <lo 
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kromun sevıtiyatmı evvel& 
biraz daha siiratli olmak 

yavaş ve bilAhare 
üzere tanzim ettik. 

Şimdi viılu olan ne§riyatta bizim son zaman
lar zal'fıncla esaslı ınallar sevkiyatını ~ok art
tırdığınuz ve diğer emtiayı da arttı;rdığınuz 

iddia olunuyor. Ruuun esbabını da yüksek hu-
7.ıtruııuzda arzetmek isterim. 

Arkadaşlar, bizim Avrupa ile ınal miihade
'lrsi için koymuş olduğumuz pı•ensip, mal ınu
kabiliıı<lc ıuııl prensibi<lir. Bu mal nıııknhilin

tle mal prensibini o knclnr kuvvetli ve o knclnr 
kati olarak tntlıik etınişizdir ki . mal buraya 
gelıncdikı;c, hudutlarmızdan iı;eı•i girerek güm
rük ııınaınclesi . y:ıpdnınclık<:n mukalıili olan 
m:ılm sevkedilmemesi usulünü harbin bidaye
tiııdenb~ri fı>vknladt' itina ile tatbik etnıi~ bu
lıınnyoruz. Şu hıılde 1941 muka;elenaınesi mu
<'ibinee bize verilmesi lfızımgelen rıntia ancak 
1913 doğru ;\lmanya'dan sevkedilnıeğe lııış

lanclığı iı;ilı 19-ll uen itibaren vakı olnn tanh
hüclatımız o senelerde ancak st>vkiyatın pek 
mukannen ve ıız miktarı üzerinde mübadl•lesi 
neticesinde YH kı olmuş, fııltnt ovkiynt. da ha 
fıızlıt JrrlmPye haşJayınca bizim tarnfrnıızdan na 
tabii rnıtin ilıra<>atı Jıiraz artnıı tır. O lıald<> 

bir sene zarfmda bizim eskisine nisprtle ınühn
dclelerinıizde ihracat hacmini arttırdıltımız id
diası bizatihi doğru bir iddia değildir. 19-!1 
denberi yapmayı taahhüt edipte kendi koyrln
ğnmuz prensiplerden dolayı ynpnmaınış olclıı 

ğuııııız ihracat ıu o sene içiııne biraz fnzlnru lc
r:ıkiimiindm ibıırrttir. 

İşte arkada~laı·. l\ı-mnun kıs:ı bir t:ırilıı;ı>si 

ni sizler höylrc • )'apmış hıılıınııyorıını . .• im
di bu ,•azi ye te !{elirkrn mııhleı·em Ali Rnna Tar
han 'nı sualinc Hiikiinıctin h ir ıııüddettenhl'ri 

vakı olan tl'tkikııtı Jın sahaJıtaııJıeri neticl'lPne
rl'k kati kararlara viisıl ollhığumnz için b n 
ile kııti ımrrtte cel'ap vereeek w Vüks k Bc
yetiııiır.i tı>nvir ed!'<'l'k ,·aziyette bulunuyorum. 
Sözlerimin aynı zıımıınon bn ınenılrketiıı <'fkilrı 

ııınıımiy!'siııe hitap etmesi ve cfkiirı mnıımiye

nin de bıı kıtdar hiiyiik cl dikoflıı ıııcvzmı olıııı 

hu i~te H ükümet in hattı haı·rhtinin ve ııoktai 
nazarının nr olduğımn hilmı-Ri yl'rincledir ve 
iınna vC'sile Vt'rrliğin<ll'n dolayı nıuhtl'rcııı ı<mıl 

. ahibine tC'şckkiidcrimi ibliiil c•tm yi vnzift• hi
lirim. ln!{illf'l·' Büyük ~~~isi bt' ni ziyaret eıl -
r!'k bilhasım krnm m vzııu üzerinrle tl',·nklmf 
!'tti V<' bizimi bir l!'~riki me~ni şekli olm:ık 

üzere krom scvkiyatmıu mümkünse durdurul
ması ricasında bulundu. Kendisine daha o za
man yani bize verilen biroz soıırıt arzı>deceğinı 

notalardau bir haftn C\:Vel prensip itibariyle 
ııınvııfrk cevap vermi§tiın. Fnkat me~eleyi da
ıla e,·vcloenbt'ri tt'lkik etmeye d vam ediyor
dul< ve bizim iktisadi hiiny<'mizin icabatı olan 
nı('s 1 lerelen kroın ayrı bir nıesı>le olıtrak tet
kik ve tasnif ed ilmiş bul tıııııyordıı. Nihayı>t !n
ıtilterc ve Amerika Ilükiiınetleri hir.e birer no
tv tevdi ettiler. Bn notalıırnn harhin bugünkü 
vnziyeti zikredildikten sonra tn!liltere ve Aml'
rikıı Hiikümetleri kroın başta olmale üzere lın

zı e~as.lı ilırncat maddelerimizin mihver menıle
kt.>tlerine ihra~ edilmemesi talebinele hnhımı

yorlnrilı v<' ihra<: edildiği tnkdirde bize ile bi
tarnflnra tatbik rclilt>n ınunmclrnin tnthik edi
leceğini söylüyorlardı. 1_1ir. iki giin sonra bu 
notnlnı·n ee,r:ıp V('rrlik. Verniğimiz cevaplar; hi
zim irin miittPfikimiz !nı:dlterl' vr onun mütte
fiklrriyl<' teşriki mesni harici si yas!'! imizin 
hir iı·alıı tahiisi olcluğıı ve hiıınennl!'~•lı, kE'nrli 
lPrinin bize vakr ol ıın talehini m:ırlcli imki\nla
rrmızııı müsnadesi nispE'tinnE' hiisnii tE'liikki ı>tti

~imiz "t"C kendilerini' bu nispet diihilindr yar
dım cdecl'ğinıiz yolunon biraz umunı~ fnknt 
prensip itihııriy)p nıüsbl't bir CI'Y:I]l nrnik. 0 
zam:ındanbcri. :ırkndnşlnr. Rükiimrt hu nır~e
l!'yi tl'tkik etmrktrdir. Bizim zaı·uri ihtiynı:la

rımızın t:ıtmiıı t'dilme•i vr lıattv hnynti lıazı ilı

tiynr,larımı7.m knrşılnnnıaRr ]{eyfiyrti şiiplıc yok
ki Tiükiimı>ti frYknlanr nıiitr~·ııkkız tntnn ve ha
n trdbirlerinilı> hıınn dııima göv.önünne hulıın

durmni'!a seYk<>dcn bir ke~·fi.vettir . Bn z:ırnı·rti 

rsa~ n miitll'fikll'rinı iz o!' ıniidrikt.ir. 'F'nkat 
n:vnı zamandıı dört hoş Drvlı>tl' birnl'n verilmiş 
cılıııı Vl' menlleri nz <:ok aynı olan hn ııotıılnrı 

hir. niğrr Devletl!'r ırihi tclakld cdem!'zdik. 

.\ rkadn~lnr. hir muharip DevlE'tin bitnrafln
rll. di~er mulıarip t.ıırnfa ~ımı veyn hnnıı satnın 
niye h;r tall'ptl' hıılıınnıaRı hnlinde bitarafirk 
hnlwku llli'RC'lesi ort:ı ~·Hr ()ıkabilir ve hunıın 
ii7cı·iııdr hirc;ok münnkn~nlar :vapı!ahilir. 'F'nkat 
ttL 19::!9 da knhul bııynrmıış olnnğnmız ve o za
mııııilnııheri lırı·nıı tıısvip <'Imi~ oldtı~unuz hnri 
ı·i •i yri imizin n nınesi ' '<' E'sıısı ln~ilizlrrle 
olan ittifak mnııhl'dNii olduğıınıı. ıriirc bi?. hit:ı

rnf değiliz arkadaşlar. O hnl rlr ınüttrfikll'rin 

hiı.~ nı·nıi oldukları notayı lıir bitnrnf DPvlı>t 
~ilıi rh•ğil , hiı· müttefik Devlet gibi tetkik et-
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ıneınlz lAznngellr. Yeptığxmız bütün muamele
lerde 1939 danberi şüphe yok ki, başta geçen ve 
her birinin üzerinde tesir hiisd etmesi liiznn
gelen keyfiyet bizim siyasi bağlantı:ınızı: ifade 
eden ittifak muaheqemizdir. Bu muahedcmizc 
nazaran, Hükümet vaziyeti yakından tetkik et
ti. Krom müttefiklerce doğrudan doğruya 

malzemei harbiye imaline yarıyan ve binaena
lcylı kendi aleylılerine müteveccih olarak ya
pılmış bütün topların ve tüfeklerin daha kuv
vetli çeliklerden imaline salih olan bir madde
dir, ki bunun bir müttefik tarafından kendi 
düşmaniarına verilıncruesini rica etmekle iste
dikleri tcşriki mesai su·f bitaraflık hukuku ba
krmrndan tetkik edilecek mahiyette değildir. 

Arkadaşlar; bu itibar la Hükümetiıniz krom 
meselesi hakkında bu sabahki son karariyle 

yarın akşam saat yediden itibaren Tarkiye1den 
Almanya 'ya veya Mihver Devletlerine krom 
ilıaracat= menedilmesine karar verilmiştir. 

Bu hareketiyle Hükümet daima tasvibinize 
iktiran etmiş olan harici siyasetinin icapları da
hilinde bulunduğuna eınin ve kendisi 1939 dan
beri sadakaıle tatbik ettiği bu siyasete sadık 
olduğuna kani olmak itibariyle vicdanen .müste
rilıtir. Sizin de tasvip edeccğinize emin bulu
nuyoruz. 

A. R. TARHAN (İstanbul) - Verdikleri 
izahlardan dolayı Sayın Hariciye Vekiline te
şekkür ederim. 

'M. ÖKMEN (Ankara)- Tebrik ederiz Hü
kümeti. 

RElS - Ruznamey& geçiyoruz. 

2. İstiza.hlar 

Birinet !çtima zıı.rfxnda. istizalı yaptlmanııııtır 



G. . . 
lcra Vekilieri Heyeti 

1. XI . 1943 tarihinde 1orıı. Vekilieri Heyeti aşağ1da yazılı· zevattan müteşekkil idi: 

JJcu;vekil Şükrü Sracoğlu lz·mir 
.Adliye Vekili Ali Rıza Tiirel Konya 
Dahiliye » Hilmi U1·an Seyhan 
O.iimwük ve lnhisarlar » Suat Hatgt ·i OrgübUi Kayseri 
Jl ai·iciye » N ııman M enemencioğlu [ 1] Istanbul 
1 ktisat » F uad Si?·men Rize 
Maa1·if · » ll a.san Ali Yücel Jgınit • 
ılialiye » Fuad Ağralı [2] Elazığ 
ılfill Müdafaa » Kot·gl. Ali Rıza .Artunkal Manisa 
ll.f ünakalat » Gl. Ali Fııad Gebesoy Kunya 
Nafıa » Swn Day Tt·abzm. 
SıhhM ve l çtimai Mu. » Dr. Hıılusi Alataş Aydın 
1'icaret » Celal Sa-it Siren Bolıı 
Zi.mat » Şevket Raşit Hatipoğlu Jllanisa 

1. Ba.ııvekil ve Ha.riciye Vekil Vekili 
Şükrü Sa.racoğlu 2 Ağustos 1944 tarihinde ve 
Um1lllll: Heyetin Fevka.lB.de inikadında Alman 
Hükümetiyle İktisadi ve siyasi münasebetle
rimizin kesilmesine dair beyanatta bulunmuş 
ve bu beyanattan sonra Almanya. ile siyasi 
vo iktisadi münasebetlerimizin (2 Ağustos 

1944 Qıı.rşa.ınbıı. güniinii 3 Ağustos 1944 Per-

şembe gününe bağlıyan gece yn.nsmdan itiba

ren) kesilmesi hakkındaki Hükümet teklifinin 
tasvibine 411 rey ile yani mevcudun ittifalriy

le karar verilmi§tir. 

l{EİS - lll iı:nuı ilc 1'eşkiltttı Bsıı.siy<' Kn
ııuııunun 19 ucu mnddE>siıılıı 2 nci fıkrasına teY
iikan verilen takrir üzerine şimdi içtimm açı

Y.Ol'Um. 

Başveldl ve Hıı.riciye Vekil Vekili Şük

rü Sara.coğlu'nun izahatı ile cereya.n eden mü
zakere ıı.şağ1da. ya.ıalıdır : 

'I'akl'iri okutuyorum. 

.Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğinc 
Teşkilatı Esa.qiyc I ıınununun 19 ncu madde-

(lj ~twnıaıı Menem ııcioğl1ı 15 . VI . 1944 taı·ilılndc 1/ııriciyo V~ktıletinclen istila etıı~i§ ve yeı-iııe 

Ba ·vekil Şiikrii ll!"acuğlıı Daı-iciyc Vcl.:-il Yckillliğiıı( tüyiı' ıdilnıü ııe 13. LX. 1944 tarilı.in<U de Ha-
ı-iciyc Vekilliğine 1'mbzon Mebusu Ilasan ~aka Uiyi1ı oııımıt<U§lur. 

l:!l Pıtad . l ğraıı 13. IX. 19,1-1 tar-iliinde Maliye T"ckiUiğiııdw i~tifa ctnıi§ ve yerine ..1hıtalya Me
bu ·ıı .Vıtrunıılı E.~at Smııer tayin oımımU§t•ır. 



ıünln i! uel !ıhnsı mucihincc Büyük lifillet Mec
lisinin Ağustosuu ikinci ()ar~amba günü saat ll 
uo iı;timaa davet edilinesini teklif ederiz. 

Balıkesir Trabzon lstauLıul 

K Özalp Hasan Saka ltıınu 'l'arlıı:ı.ı ı 
Afyon Karahisar .Aydın Amasya 
Dr. A. ll. Selgil H . Bayur E. liras 

Ankara Ankara Aııkara 

M. .Aksoley F. Daldal l\1. Ökmen' 
Ankara Antalya 

Z . Yörük N. Aksoy 
Antalya Aydın 

.Antalya 
l:L 'r. D ağlı oğlu 

Aydın 

Dr. G. Kalıraman Ur. R. Levent A. 1\!Ienden~s 
Balıkesir Balıke.~ir 

O. N. Burcu 
Bilecik 
A. Esen 
Bolu 

IL C. Çambol 
Bursa 

Dr. S. Konuk 
Çanakkale 

A. Kamçıl 
Çoruh 
A. Us 

S. Örgeevreı1 
Bingöl 

T. Banguoğlu 
Bolu 

H. R. Öymen 
Çanakkale 
H. Brgeneli 

Çaıı.lorı 

Dr. A. Arkaıı 

Çorum 
N. Atalay 

l><'ıı i r. li Di.nıı·hnkıı· 

:\ . Küı:iilm H. Bd;it 
l ·;liız~ 1-:rziııı•aıı 

1. Yal~ııı B. 1\ . (,:ai!;Jaı· 
l~rwl'lıııı l·:~ki~t>lıir 

S .. \ lııığ Y. ı\ lımlım 

Uiı·csun 

Balıkesir 

1. H. Uzunçarşıl ı 

Bitlis 
B. Osma 

Bursa 
A. Duru 

Çanakkııle 

R. N. Güntekin 
Çoruh 

A. Tüzün 
Çorum 

1\II. Çağıl 
lli_r:ırbnluı· 

O. Ocuk 
l·:ı·ziııruıı 

A . S. llt('l ' 

Eskişehir 

J. Anıkan 
(liı~iaııh'h 

<.' . S. Ha ı·las 
<lüıııii~aııı• 

C. Seh•l; 
lspıwt~ 

1. sıılıııncu 

lı,: cl 

l..lircsım 

A. Ulıı. 

tçel 
'T'. ('. BPrikcr 

lstmıhul 

.; . 'l'Lıgııy 

Jstaubul 
.\1. Kıtrmığııı: Dr. n .. \tnı: . Z. Kaı'llınn ı~al 

lstıınhııl Istanbul lstlllllıul 
Il. !\.ort t•l ~- }. . Og-rl ll. (', Y ni<:Lll 

lzıııiı · lzınir hmir 
ı ır. ıl. J-l. l 'ıı m B. ('mıu· K Orım 

Kııl's Kast.aıııoııu Kayseri Kayseri 
E. Hı·nı i rd .'\. 'l'ııınıı~; 1•'. Baysal ]ıf. K. Şııtrı· 

Kaysı ı·i Kırklıır·ı.•li Kocaeli 
.\L 'l':ıneı· lt.. Akın S. Artcl 

Ko •ıırJi Kocıı.cli Konyu 
S. Prk 1. !'l. Yiğit F. Gölını n 

Kon)'D Konya 
L>r. '. 1rmıık lk O. Ş. ludıı.ğ 

'I'. 

Klit.ah)•a Kiitahyn 
lk .\. :-;. O eli llıa~ı .ı\f. Jo:rkıııcn 

Kütahya 
Okunamatlı 

Malatya 

Kiitulı,,·:ı Kütahya 
J [. Pekran .\. 'l'iritoğlu 

i\ lulatyıı .\ l.ıılııtra 

K Barkan · .\J. Ök('r n ı·. c. Üzeıçı 

.\ lıılııty>ı 

O. 'l'aner 
Mıırdin 

R. Brllm 
Ni.ğılı• 

ll. l ; lıısoy 

Hiı• 

B. Balta ~[, 

~e~·bıın 

K. ~·elik 

Siiı·t 

i\ lalatya ll laraş 

'1'. 'l' mdli H. Kaplan 
,\l ardin Niğde 

Dr. A. l"ı-as H. Dolunay 

O ı·du 

lL Yalımın 

ııııısun 

A. Y öı·ükcr 

8c,l'hnıı 

c. Ül'ill 

iııob 

' •yhaıı 

n. Aı·ıkoğlu 
tıiirt 

S. Tnncııy 

n. 'l'ür·lnı.l' C. K. lnccda)'ı 
Sinoh 

Lll. ::lovük 
Sivas ~inıs 

l l. l~ık 

' l'd<irdaj! 
R Apak 

'l'oknd 

Sivas 
x: ::!au ak 

'l'ekirdağ 

E . Pekcl 

1. lll. ğur 
'l'okatl 

H. Eı·i.şkcu 

Tntbıon 

C. Ko,·alt 

'1\ın.ccli 

N<'rnıcdtlin , ah ir ıhuı 

D. Eyilıoğlıı 
Tunceli 
H. Üçöz 
Yozgad l f ı·fıı Utfn 

lL ~oy- •· 
Yov.ıı-ı~d 

Z .• \ rk:ıııt 

:-ı. < 'oş:ır 

\'<ır.gııd 

S. ı oı·kınaY. 

Zonguldak 
R. 'Vaı·dar 

RgJ~ - Sörr. Başvekiliudir. 

.J\l. Allıoğlu 
)·ozgud 

A. Suuguı· 

BAŞYEKI!J \ 'E HARI •Jnı: n~KlL VE
Kiu l Ş. 8A lL\COULlJ (lzmir) - Aı-kııdıı~lar, 
Crunhuriyetiıniv. 21 sc•ncsini dolduı·ıuıık iizorcdiı· . 
Bu ge~ıııi~ .'·ıllııı •:ı hir );'ÜZ auıctık olm-sak bunlarm 
ayrı a~Tı lıcı·birirıirı, ıııcıttleketimi.z ve milleti
ıniıt. iııiıı hayırlı ola~'lar ve mesut t'S rlcrlc dolu 
olduğunu göriir ve gö~ümüziin iftiharla kıı.

bıırdığ.ınJ d U,.YUl'lZ. 

AsiTların eskimiş, becı:.dksiz idar lerine ve 
nıütcmntli hurplcrin Jıaı'!lhcy ı:<'virmiş oldlığa bu 
,•arandn ıti-.ıpeteıı lmın lıiı· ınınan wrl'ında lm ka· 
du ı· ~ok YC sıığluıu oscrlrı· ku ı•ıılıtbilıııiş olmruımm 
bil· t<'k şı:ırı Yardıt• ki, o da ölmcır., ., C Atatür)t'üıı 
bil' vO{•i;:- olumk i.(ndı: cUi(:i c\"urltn sulh, dı
~nrda sullı• clüstnruna innnmış ve bu hnkikııtr 

geçmek i.ııtediğimiı: lı ı· çetin yolun ucunda pa.r-



,l:ık lıiı· ı~ık ı,:ihi ı:örmii~ olııınıııızrlır. 

ArJuıJıışlUJ"; 

BiY. suJhu u~ uşlLLrLLcu lıir refah gayesi olaı·ak 
tcl[ıkki elnıeyiz (Allo~lıw). Biz sulbü lıeı· tiirlii 
saadcte •ri~ti ı·t•n, uğurıuıtla her türlü fednkfırlığı 
ihtiyar dıııcyc dt•ğcıı medeniyet \ ' C ilcl'l<"rne nı
~rt.usr ol n nı k biliriz (Alkışlar) . 

' uınlıtu·iyt·t rejiminin harici ~iyasetiııe tiı 

ilk güııloı·cll·nbcri bir göz atacak ol,ursak, Türki
ye'yi gc~cn hii~iik lıuı·p sonmsı t1ünyasını mil
Jctlcrıırns ı hiı · harışa i.·H l i~in tcmelleı · kurınağıı. 

çalışım iyi ııiy<"tli Jllcmlekctlcrin her halde ön 
safıntla gö riil'iiz. Daha i\lilletlcr 't•miyctinr fıım 

olmndan c\'vcl siliihlilı·ı ıız;ıltınıı konferaoslıırın

da samiıniyetle çulı .. tık . Daha sonralın•ı .J.Lillct
lcr cıııiyctiııe, güdülen sulh gayesintı iuaoarak 
giı·dilc 'l'ccavüıüo men 'ine dair misnka imanla 
iltihak ettik. Bütün devletlerle akdettiğimi7. 

mnahed Jrrin bir tck ilham kaynağı, bir tek lıo
<lefi \'ıll'llır: Sulh . Btıııdım başka, dahası var: 
lstisnıı.sız bütün m illi tHiva larımıım banş yella
rından gideı· k hallettik ve bunlar uğrunuıı. en 
çetin didinme dcıvreleriınizdc bile bir tck dakilm 
bu yoldım ayı·ılırııı.k aklırruza gelmedi. Çünkü ııı
la.şmanm daima yaratıcı, harbin daima yıkıcı 

olduğuna, ve medeııiyetin harpten değil .fakat 
snllıtan ~ıktığma kani idik. 

Fakat, atkatlaşlur, biz bu saf ve tamamiyle 
iıı ani pı·cıısipl r uğrunda çalışır ve bunların 
tahakkuku uğmııda uğraşırken düuya ufuklann
da yer yer beliren endişe verici bulutiarı da dik
kat ve uyaruklıkla takip etmekten gel'i kalmıyor
duk. 

Bir zuınıuı g..ldi ki, ufuklaruan bulutlar ko
pacak bir kasırgaıun şüphe bırakmaı birer öncü
sü gibi karardı vo kal.ınlaştı. llıtiraslar, şimşek
leşti, ve dünyaya. korku salmaya başladı. 

Böylece lıarp beliisı tekrar hortlamak yolu
nu tuttu. 1 !J35 senesinin Teşrinievvcl aymda 
ltaJya barp ilim etmeden evvel kendi halinıle 
yaşayan ilııbe~istıııı 'a taarruz e tt i vo bu memle
ket i csarcti ııltına aldı. 

Arkııuaşlar, bu lıiidiseyi yalıuz tarihi biı· 

tesclsüJ bakımından zikrctıniyorum. Bunu o za
nıaıı lııgiltcre YC 'l'ürkiyc'ııin iş birliğinin ilk 
temel taşınııı Alılnıusıııa v il veren bir hil.disc 
ol:mık knydcdi.vornm. tAJkı lar) O zaman :\lil
letlcr 'c ın i~·eti ı1uıları ara~ında miiteırrrız i lun 
edilmiş olun Itıılya 'ya karşı tatbik edilen sanc-

tion 'lar ,.c hıınu takiben Nyon anlaşması M:illet.
lerarası bir malıiyet ıırzııdcrken Akdeniz emni
yeti ile bilhassa alakadar ve aynı sulh sevgisini 
güden 'türkiye ve lngiJtere birbirlerini dalıa iyi 
tıııııın:ık, daha iyi ıınlRmak ve iş bidiği yapmak 
imkfınlm·ını lııılnınşlardı. 

Arkadaşlar; 

. Bundan sonm gelen yıllar takviminin lıcnıcp 
hemen her ylıpmğı milletler hukulmnda bir le
kc diye tav~ if rdi l ı>bi lecek nıaccralarl:ı <loludur. 
, en •lcı·in seyrini takip cdı>re>k göriiyonız ki, l!J38 
,\1art ayıncia ,\ ,-usturyn Devleti Avrupa harita
sından ·iliniyoı·. Bir az sonra Çekoslovakya'da 
endişe buşlıyor, çünkü Südetler meselesi diye 
hir mcscle baş göstermiştir. Az sonra, aynı yıluı 
!~.d ul apııda bu mesele de Vekoslovı:ı.kya 'um lıir 
krsım topraldıırrrun Alınanya 'ya illııı.lu ile ncti
crleniyor. .!<~rtesi s ne yani 193!) 1\l.art aymda 
t,.:ekoslovakya Devleti kaldırılıyor. Aynı senenin 
7 Nisanında Arnavutluk Devletinin birdonbire 
lt alyau tııarrıııuna ınfıruz kalarak arazisinin iş

gal ~"<lildiğine şahit oluyoruz. 

Bu olaylarla beı·aber dünya huzursuıluğu ar
lık bll.jl döndürücü bir şekilde artıyor, çünkü 
taarruz zihniyeti korkusuz ortalıkta at koştur
makt:ııdrr. 

Bizim için iso endi~c telılikc nilıpetinde bü
.dlktü ı;ünkii taarruz Batkanlara intikal etmek 
suretiyle tehlike kapınııza dayıınouştır. 

lşte, arkadaşlar, bu andan itibarendir ki, 
umhuriyet Hükümetinin sullıçu siyasetinin ica

bı olan bitarafLktan ayrılarak taarrıı.ıa karşı 

koyıııak için sulh uğurunda birleşmiş memleket
ler ile işbirliğine karar verilmiş ve 12 1\iayıs 
1939 da bugünkü Türk - İngiliz ittiiakırun b~
langıcr olan Türk - İngiliz müşterek beyannamesi 
ve 23 Haziranda da Türk - Fransız müşterek be
yannamesi yüksek tasvibi.nizc iktiran etmiştir. 

( A lkışlar) . 

llepimizin bildiği gibi nihai anl:l.'lmnlıırın ak
dini uerpiş eden ve bunlıı.ruı akdine değin kon
dilel'ine karşı vukubulacı:ı.k bir tecavüz halinde 
yakdiğeriyle bilfiil işbirliği ve yardım yapmayı 
ınııtazrunııını olan müşterek boyunnameler hiç 
~üplıesiz ki, 'rürk - İngiliz ittifakının ba.~laııgı-. 
rıdır ve Tüı·kiye bunu böyle telilli ederek ilk 
gümlonbcri ııiynsetini htı11ıı bıığlndığr gibi bu ı:;i

ynsetin icnb<'ttirdiği bütün tcyakkıız tcdbrlerini 
atınaktan uıı geri kulınıımıştır. (A.lk:ışlar). 



A rkndaşlar. 

Yılkarıda arzettiğim müşteı· k 
ı-in Yük~rk J\fl'clisiınizce tıı..~,;bi 

brynnııamelt•

tarihinden iti-
baı·t•n ı:ıe<;cn zunıunlaı· hiidisatı hıııırlnn öııee ıu·

r.ctııı iş olduğum senclerin olaylarından ~ok daha 
lıaz!ıı \'l' r:ok dnha knlındıı·. Bu tu•ı lıiidiselcr or
tusuı<lıı 19 Bi ı·incite~riıı 1939 da 'l'üı·k - Ing-iliz 
Pransız ittifak nıunhedesl ..,\nkara 'da imza dil
miş Ye bu stıı· tic ikinci ciha n hıu-bill<lr 1'ii ı ·k 

siyııll!'tiııiıı ne olııııısı lfızınıgclrliği kntl olnı-ak 

tiı.'·in o lııııııııı~ tıır. (,\ Jkı~lıH). 

193!l Eyl uliindc Almaıı.va'uın Pulou.va 'yıı la· 
a rrıır.ıı nı•tieesind • ikinci lliinyıı hııı-bi fiikn lııı~

hımı~ oluyor . Polonya, Daninuırka, Beh;iku, 
J,iikscmhnrı:ı. H olanda ~ok kısa lıir zanıııudıı i -
tilı1 t'dili~·o ı· . l!'ı·ıınsu 'ıla harp t iılilıi miitıeriklrı· 

alPylıiııc dönü.nıı·, l •'ı·anqıı nraıisi üzerinde ıniit
tl.' fiklt•ı· ı-it·ııt lııılindNl i ı·. Fnmsız oıı.lulan nı:ığ

liıpluı·. i\liilt..t'ildı•ı·iıııiz Ing-ilizler lıarbe dcYam 
karııri~·l r IHiııkcrk'in tultli~-ı· ine ııırelını· knlı

.nıı·Jar. '!'nın bıı smıdıı. 10 lbziraıı lB·W dı.ı ltııl 

·"a da z:ını:ın ı müsait gör •rck Fı·aıh'a \ 'C lrıgi ltlı
rl' 'yr harp iliiıı etliyoı·, A \'l'llpa heııı~ıı lıt'ııırn ıııli
t:ııın·ızlanıı i~g-uli ııltıııdııdır. Fransa ınütnrek 

talep <'fıııi~, si l fılılaı· ıııı lıırakıy<Jr. J•'nkııt ln!l'il
tı•ı·l· sona kııdar harp edeceğini diiu.nı.~·a iliııı 

cıli~·or. 

.\rkadaşlar, 

~iıııdi sizı• kısaca <;iz liğiııı lın lc\'lıanııı o za
nıaııııı iralle rf t i~i ınlınıı~; bilmem hııt ı rlumaya 

liizıını vnı· nı ıdır? l ttifııkma ve ya rdıınuın gih·cn
ıliğimiz iki n evieti n biri hıwrt li biı· diiı;.ııı ını 

kıırşısındo tamamen reııilruiş, diğeri h! Avrupa 
kıtasını fC'rk tıniş bulunuyordu. MuıufCer ınu

har·p nevietler ise ihtirııslarma artık hiç bir en
gel kalmadıjiı kanuatiyll• diin~·a~·n hfıkiın olmıık 

işi ilııısmda idiler. 

Belki o zaman bu vaziyet kıırşısında Türkiye'
nin itt : fukıudaıı vıı7. geçeceğini, düşünmüş ya
bancılar olmuştur. Fakat bay-ır. Aı·kııdaşlııı·ı nı, 

Türk her ?.aınankinden fa:r.la mütt . fikiıı · ~ad ık 

kaldı, vı· hu sııdııkatimiz bü.di.k \'<' L~"iiı·iiltiilii lıir 
~·rkı i Pııuıııı feı·ılı.ısınuu yüksek lııızunıııuzdıı lı•yit 

ve ilfın edild i. (.\.lkı~lar). Yt> lırı· ııercll'n gı·li ı-ııı• 

geL,iıı, tııuıTuza karşı koymak 117-iın w lmı·:ıriyh· 

'l'ürk nıilkt i ııı:in •ıı ıııültclikiniıı .'·:ınwıln tf'k hıı 

ııınn dikilrli. ( Rrıti'IJ ı-.csl cri ıılkı~bı J. 

l<'rıın-ııı 'nın .l'llolııı:ı~ıudaıı :;Oııra ,_.:ılı it ulılıı 

ğnnııı~. nııııı~ıru lııu-biıı ,jsfı'ıııntik lıir tarzıla 
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Ba.lkaıılara do~rultıılnıası ve lı defi mallım ol
ın:ık~ızıo g<•ni.leml'sidiı·. Fillınkika 1940 da Al
ıııııııla ı· Rıııuı·ıı lcrlc anlaşurak Roınaıı~·a 'ya kül! i
_wt 1 i nı iktımla ııskl'r ~öııdı-rın iş irli. 

Bn hıluis ÜY.l'rinde ılikkatlc durulnıakta iken 
l!qo Biı· iıı ritc~ ı·i n 'iıı ~ ' ndP hir sıılınlı dcıst Yu
nmı nıi U ctiııin ! talya hı:ııTnnına uğradığını iiğ
renılik. Ru k:ıhrı•nııuı nıillı•t ıııiL~tı·vli~·c karşı 
ı;ıı rpı~a dıırsun, .\lı ıı:ııı Ol'( ] ulaı· ı hiı· kııç ay sonra 
~:ıııi :"\i sıııı ın.ıı d!' Bul~:ıı·i · tıın ii?.t•rind cıı Yuna
niNttın'a w Yu~osl :n·.,·a'y:ı lıını·nn <'lmiş, f<ııhra

nwııra tliiğü~<'n lııı nıcmlt•k('tlcı·i ~·ı•nıııiş ve Yu
ııaıı istıın ·u ~·nı·duııa g<•hııiş l)laıı nıütlı•fi k iıniz 1n
giliı'lt•ri orndıııı ri~alıı ın<·cbur ctnıi~ \t' htın!'n 

ak-ılıindP adıılııı·n srt• ı·ıyur:ık hıınlıınrı kiıfLP~ini 

;mptr•nı:şll'rıli . Bıı surı•tl l' iiııiiııc ı;tı·ı:<·n ht>ı· kuv
\'C~: i ~·ı)nıniş v • lı n ıwşc ik kükı·ı•nıi~ olan ı\lmm1 
o ı·thıhm ilc Jıiı· gün .'·ııp,nılııız linr.,ı l;aı· .. ı ~·ıı !wl
dık. 

n:ıJ kunlarda l:ı:lıTU7.tll1 ,"tl nı·zrlfiğiııı şekilde 

iııld~ıır ı t•snasındn ii'•tiiıııüz doib·n s:ıı·kaıı tehli
kenin elwnınıi)·ctiıı i uıüılrili olıırnk :ılılı~ıınız ku
rur .;lı oldu: 'l'rnkya 'Juki küpriilı'ı·i u~ın·unk \ 'C 

kt•ıHliıııizi ıııi.itlafnuya kaı·:ır venlik. Y:ızi)·lt l.ıu 

ııwrkl•ztle ikrn .\ lmanlnr hizc kl'n<lilcriylc harp 
etıııek tnsıl\'\'tıı·uıııla olup olııı:ıılığırııızı ·ordular. 
Bill de Cl'\·abcn k •ndill'rine tııı·zı hnrt•kctiıııiıi oıı

Jarın tavıu hııı·rketlcrinc giiı·P tnnzinı ctmı•k ka
mı·ıncla olduğıırııuw hildirıl ik. (Bı•ııyo sc ·leri al
llışl:ır). Buna l'Cvup olarnk Alınan ' lar ieııl>~fıne

dik~e. hiziınlc harp etıniycr·okh•riııi "" ordulıırı
ıııı hcrlııı ngi Jıir ~·mılı ş ımlııyılia ınüydnıı \'l'rmi
~·ec k ~cki ldl' 'l'ürk lııı ılu<ll:ırmdnıı ıız:ıl; kııl•ııı: 

lı.m iı;i n t•nıir veı·diklcı·ini hildirdill•r. Vı• lmıııı 

ıniitrakıp biz<' hir :ıdcıııi II'Ca\•ii?. ıni-.;ııkuıın ııkılin 
tr!dif cttil r. Bu teklifi \ 'C i.1iıı müteaJc.p hütüıı 
«:•f:ıha'm ı nıüt l'fildH'nıiz<' hnlwr vrr·crck ve ılıı

n ~a··ıık lS ll:ııiran 19·H tıırilıiıırl\• .\lnııın - Tiirk 
ıııualıNlesin i iınr.aJ adrk. 

Arkadaşlar. 

Hıı ıııuıılıt·ll<'yi _\fı•di siıı y 'i!.. •k tıısvihilll' ıtı·ı 

!'d !' ı·hıı tl'lı:ıriiz •l!i nııi ~ olıltı,l'lır·ı ıııiilıinı hiı• 

ıu•kin.\'J lını.ııruınFıla lıir d:ıh•ı zik ı·ı•lnı••k i~ı· ı·iııı 

Hiz Alınun ' l:ıl'lu hu ııııııılıl'rlı•) i ıuiizııltl.'l't' cılı•ı-IH'Il 

lınuıl'ı ıık.li iı;iıı ı ·ıı~lı 1 ·,. ııı·t l .otı ıııı~· .ık. n ıl.ı 

nıl'wııt tn ııhhii J•q·iınir.ı· ıiıı_,.,., ':'ı•ı-1• idi. Bıı ka
' ıl lıııhııl ı•lılııı · .. uldııi!:ıı iı;i•ıı l iı· kı ııııııılıı·ı h•ıiıı 
;, J:ı ·ı kıılıil ulııı ı t ı ır·. ı 1 /~ııııaıı hııt.ıırııuııt.<lıı 

i/.tdı t'l ın i~ ulduğuııı gihi hıı li:ıydı ıı ııııiJıusı 
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Tliı·k • tıı gil iz itıil':ıkınııı il'lılıı olıın tıııılıhiitleı·ı 

ht• ı· ~ıınıNn \ ' C' lwı· hııld t• ' l'iirki.n• 'ni u sııdıl· k:ılu

<·nğı VE' Jıuntııı ~\lman' lal'l·a lı<i~·k kıılıtıl <•ılilıııi~ 

olnia~ıdır. 

. \ rku<lıı~laı ·, 

Alıııan onhıl;ırııııı ı lıu ~u ı·!'tl ç Bıılı:wı· lıııılud

lııl'llıJuıı ll'nıkkııfunn inln~ t'<lt' ıı Inı ıııtwlı~d rnin 

ııkdindcıı >'onrıı h:ıı•p olayla rı hüslıül iiıı h<ı~ka 

taılın<•lt·r · sı~raıııı~tır. Htıı·p tıılilıi luılıı·nıııııneıı. 

liiğü~.cıı 1n:rilizh•ı· ve Rnslııı· iı:in lh' r znınıııı ~-uvrı· 
olmııınıştıı·. Hat'fı ~ok .•rkıntılr zaınııuhr hill' 01-
nııı .;tur. Bu uznn sıkıııtılı uım:ınlaı·da Tüı·ki 

yo 'nin 1 ııgi liY.] ('ı·k \'C Hu;;lıu·ıı kuı·şı ıovı·ıı hnri'
kcti daima dürüst ve dost~ıı ve aradııki ırıııalw

d<•lrı·irı ını>tııin<' w nılıuna uygıııı olmuştur .. Di
~er Uıraftıın, huzurunuzel ı , lıclirtmek isterim Id, 
tngiliz müttefiklerimiz en 'dar günlerinde bile. 
bir.e imkanlarrom müsaade ettiği kadar her tüdii 
malzeme yıırdımmdan ıreri kalmamışlar ve onla
rm )'aptıkları yarilımdan başka olnrnk Amerika 
da bize icur "" iıırcdcn yardımlarda bulunnıtı~
tur. Bunu, hnzurumızdn. ifa<le f'tıııeyi bir. lıor<: 

bilirim. 

A ı·l,nclıışlar, 

nu ırc~cn scnelel'in karı~ık hadi~elerini tekrar
lıınıaktan maksndım, bütiin bu karanlık V(' iiır.iicü 

hm·ıı io:;\ııdc Y<' her şııyı• rağmen. Türk- tıııriliı 
ittifalnnrn ne kadar sağlam \'C nı tiıı j{nlınış ol
duğıinu 1ehariiz ettirmektir. Sıkıııtılı ıriinl<·ı·iıı

dc. muhtelif harp sahnclel'indc cHeyan eden sa
,·aıılıır esnasında Türkiye 'nin coğrafi va~iycti Ye 
takmm" olduğu mutlak salabetli durum ve bu
nun müeyyidesi olaı·ak dünya sav!l§nun bıışnı

ılanberi yıın seferber vaziy<'ltP tuttuğu ordmm 
saye~inde dosthırma ve müttefiklerine biiyük 
yardmılar etmiştir dersem bunu kimsenin yersiz 
hir öğünme h•lilkki E'tnıiyt>c!'ğine kaniim ('Bnıvo, 
se. leri, alkışlar). 

A rkndaslar, 

Seyı·inl ytLknrıdanberi ize anlatmaya ımyrı>t 
ı>ttiğim hildisell'r ir;ind )"Ilin ız kalmasına rağmen 
'l'ürkiy 'ııin müttefikine yııptığı yardım öl~ü-

üzdür. Bsa. en müttl'l'ikimiz de btı yardrmlaı·ı
nıızı Jıcr zıınıan ~ükranla anmış Ye değeı·ini h r 
1.nıııun bihnkkin lukdir ~tıni~tir. Şiıııoi arkn<lnıı

lar. mfıttefikiıııi r. In ıriller itti[ıık •:<'rçcvesi ılfı
Jı:ıliıt<ll' hiztlt•ıı .\ lıııııııyıı ilc ııiyu$i vo ikti~ııtli bil
ciiıııle nıünn~ehnhmıy.ııı krsilmcsini ist miştir . 

Birleşik Amerika Riikünıeti tııgiliz . talebini des
tcldemi~tiı·. Hi.ikiinıPtiniz bu talebi ineeden in
ceye tetkik eder!'k humııı ittifak çer«<'V<'si rHUıi

linde ve haklı lıultuıdıığnnıı göı·nıü§tiir ve müs
pet •evabııu Meclisin .kahulünc ~rzetmcyi kın·ar
IA5lırııll,tır.13tt yiizcleıı doğ-acak ;:tii<;lüklcre karşı 
koymnk için de iktiza eden iktisadi ve ıııa11 ynr
tlıın \ ' C ı.ı.skcrt mıılzcnıc isl('nmi§tir. 

~1iittefikimiz Jngiltere'tıin Hükümetin hu iş
t.eklerinc m.iispet bir cevap vermesi üzerine Hii
l<ümctiııiz !ngiltrrr Diiylik F.lı:isine ı:nrşambnyı 

pl'ı·şcnıbeye bağlıyan ıı-eee yarısmdan itibal'eıı 

Almanya ile siynsi \'O iktisadi miinnselıctleri kcs
meyi Büyük Millet Meclisine teklif edeceğini 
hildiı·ıııi~tir . 

'Rn ıntısprt cevahrrnızı Iıondrn büyük bir 
ıııenrııwıluklu kıır~ılaııı ıı:ı tır. lki gün soıı ı·a Lı,ıril-
1!'ı·e Hüyük Elçisi Hariciyeye imzalı bir mektup
la hu karaı·ımızın 'l'Üı·k . lıı gili~ ittifakının lı ıı · 
yatiyet kudrt>tini gö~tercıı ıııachli bir delili oldu
ğunu ifade ctnıiş ve bu stıı·ctlc Türkiye'nin nl
mıı.ktn oldnğu kı~·ııı etli vn?.iyeti tehnrüz <'ltil'lııiş
tiı·. 

Arkadaşlar, nlacnğıınz bu kara.r hir harp ka
rarı dl'ğildiı·. nıiııun hir harp lmrnrma ınünknlip 
olması ''eya olnuımıı~ı lmı·şı taı·ıı.Fm :ıbcuğı tnvr.ı 
bnğlıOrr. 

'l'i1l'kiyr C'urn hııriyl't iniıı ınnk:ıılrlcrnt ıııı cliıı

d tutaıı Biiyiik Mill<•t Mcclişiıı in nincağı bu kıı
rıır nıulıakkıık ki taı·i hi ve büyiik hir knr:ır ola
rak ve vatanın lıayrına ve S\'lnmetinc yarnya
~aktıı·. ('Rravo scRieri, alkışlaı· ). 

:\ . R. '1' .\RH_o\..~ (fstııııhul) - 1ıfn1ıt<"l'enı ar
kadıı · lıır, hııgünkü ıliiııyıı lınrhiııi ıloğumıı hıı

ı·ehtleı· haşladığı zııınnn 'l'ilrldyc Milli nıüeıırle
lesi~:ll' <:izdiği sıııırlnrı i(:iııde, kendini inıaı· ve 
t rak ki haııı it.'l eı·inc v!'rnıi§ hnhınu~·ordu . 

l:fnri<•i siyns<>ttl' fnııliyct\. ıııillctlrrnrası hn
ı·ış lınrPketlerinı> açık yürekle iştirak ctını.lk1eıı : 

ııınhit in l itim nt Yı> müsalenıl't unsurn olrnak
t an; ihllrettir. 

Fakat biirlisl'lcriıı tehdit edici inki~ııfı w 
'Ra lknulıırn kadnr sirayeti karşı~ıııda, t>snslr cın

ııiyd t eıl hirlrri almak zoı·uıırla knldr. 

'l'l'k ha ın:ı nlarağı tedhiı·ler kiifi gı>lt'mezıli. 

lnıriltl'rc ilc arnlarıııda. sulh VI' rıııniyet ınıye
lrrin<'lı; g-iirii birli~i t~ssiis r1ti; VP 12 :\f.ı_~,s 

19!~9 t ıı l'ihiııdt• , ' l '(irkiyı• Biiyiil< i\!ill..,t MN·Iis i

nin tnsYip lıuyıırdu~n ıııilş11'ı•ı•k lwynnııanıe ilo, 
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bu iki Devlet «Kendi' milli emniyetleri nefine 
olarak karşılıklı taahhütlere:. girişmeyi kabul 
ettiler. Bu taahhütlerin kati vesikasrnı, 19 ilk
teşrin 1939 tarihinde, Ankara 'da imzalanan kar
şılıklı yardım muahedesi teşkil eder. 

Mulıteı-em arkadaşlar, 

Bu Devletlerin bu suretTh birleştikleri cep
be, sulh cephesi idi. Fakat harbin önüne geç
mek imkilm · bulunamadı; ve silahlar patladr~ı 
ıııinan, Türkiye 'nin hangi tarafta oldu~ taay
yün etmiş bulunuyordu. 

Beş senedir devam etmekte olan harp esna
sında '!'ürkiye hiitün milletlerarasr münasebet
lerindc, Ankara munhedesi esasianna sadrk kal
ınağa titiz bir itina göstermiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reichi ara
sında, l 8 Haziran 1941 tarihinde imzalanan mu
ahedeniıı de esas şartı - başta Türk - İngiliz it
tifakı olmak i1zere - mevcut taahhütlerimizin 
mahfuz tutulmasıdır. 

Muhtercm arkadaşlar; herhangi bir ihtira
sın sevki ile değil, sadece emniyeti isti'hdaf ede
rek imzaladrğımız İngiltere itifakına ba~lılrğı
mrzı, hi<; hir Sl'bep ve tesir sarsamadı. Karşı ta
J"afrn en kuvvetli, müttefikimizin en zayıf oldu
ğu zamaninda da bu sadakatimizi teyit ve ilAn 
ctmeği bil" vazife, bir şeref bildik. 

İşte muhterem arkadaşlar, Sayın Hüküme
timizin yiiksek tasvihinize arzettiği Alman Dev
leti ile siyasi ve iktisadi münasebetlerimizi kes
rnek teklifi, bu ittifakın icaplanndan d~ak
tadır. 

Grupnınuı, ittifalomrz icabı oldu~ kanaa
tine iştirıık ederek, Hiikümetin bu tPklifini tas
vip ediyor. 

llfuhtorrm ıırkada~lar; harici münas!'betl~ri

miıin bu y~ni ııııfhasiyle dunımrlaki riddiliğin 

nıtacağrnı lwhul t'tm k l~znndır. llükiimetimi
zin Ynrdım her köşesinde Ve? bütün işlerinde, 
ılurnmun riddlliği ilc mütenn..<'ip tedbirler alın
IDMı; halkırruzıL d n bu tedbirlere, hütün kalbi 
ile bütün hnr<>ketleri:vlc, müzahir olması hayati 
bir zarul"ettir. 

Türkiye Büyük 'l\fillet Meelisi hi~ bir zııman 
sergiizcşt siyaseti y~pmnnuştır. Bu gün:kü ka
ral'llli verirken de, tck he(lı>fi, nziı: yurdumuımn 
~~liimetidir (Alkııılar). 

llL ÖIGIEN (Ankara) - .Arkadaşlar; şimdi 
lliikümetin İngiliz - Türk ittifalorun tabii bir 

neticesi· olarak tas,,ibinizc arzettiği kararın ma
hiyeti, olabilir ki, bizi daha ciddi, daha sert 
kararları almak net iccsiııe göl ürebilir. Bu bir 
ihtimal du olsıı uzak yakın ilı t imal de olsa lm 
neticeyi göze alarak ıııüt.aliıamızr ve kararımızr 
ona göre vermeliyiz. Arkadaşlar; bütün dünya 
bilir ki, Türkiye Cumlıurlycti denilen mevcudi
yet lmn\ldu~u günden bugüne kadar daima 
müstııkil D vlct ve hür millet cııasrru dı.~ poli
tikasınun prensip olarak ele alnuştır. Devi ti
rnizin t mcli bu esas üzerine kurulmuştur. lifilli 
mücadelenin csıısı budur. Dış politikamızt tan
zim ederek bu yoldan yüriidük. Balkan Antantı, 
C miyeti Akvam. mütccavizin takbibine ve hatta 
hiı· lıarbi göıe alarak zccri tedbirlere iştirak ka
rnrlarrmız bu eııııstıın do~du. 

Bu itibarla Milli bckayı, milli istiklali, llfillt 
istikbnli ~n titiz bir itina ile en aağlam teminata 
bağlamak istiyen Türkiye Büyı1k lifillet M:eoli
~inin ve Türk lifilletinin Hükümetin bugünkü ka
ı·arrnı içten derin ve samimi bir menmilniyetle 
karşılıya<'ıığmn kaniim. 

.Arkadaşlaı· bir milletin, bilha a Türk lllille
tinin lllilli bekası, lifilli istiklali an~ak kendi 
kuvveti ve kendi' kudretiyle temin edilebilir. 
Türk lllilletinin istikliil ve hürriyet a.~kr . Türk 
milletinin bütün dünyanm üzerinde ittifak etti
ği kalıramanlığı bu iııtiklali, bu mcvcudiyeti sağ
lanıağa kafidir. Fakat arkadaşlar, bir de hadisc
ler vardır, bir de hakikat vardı!'. Hakikat şu
dur ki: bü~'Ük Devletlerin, büyiik devlerin her 
rubu asırdn bir dünyayı kan ve ateşe boyadıklan 
hir devirdc ya.lnrz kahranıanlık, yalnrz istiklfıl 

aşkı, yalnız hürriyet aşkı bir milletin bckasmı 
t~miu eclem~mektedir, isinıl ri sayJiamryacak ka
dar çok olan Devl!'tlerin hiç bir laısurlarr olma.
dıklarr, kahranıanlıkta, memleket aşkında hiç 
bir noksanlnn olmadıklan hnlde bazı ihtiyatSIZ 
hareketleri yüztınden ne hale geldilderini zaman 
ve hAdiseler bize gösterdi. 

.Arkadaşlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kurulduğu gündenberi bildisel re tekaddürn 
etmesini bilen Türkiye Biiyük Millet feclisi 
her zaman olduğu gibi dünya ufuklanm kara 
bulutlarm sanııağa bıı.,Iadıfı günden itibaren 
takip ettiği siyasette tedbirli ve basiretli dav
randı. 

Arkadaşlar; blı: müstakjl devlet dlvacısıyız, 
biz hür ınillet dlvacmyız. Biz, insa.nlara Jımne
tin, insan oorniyetinin inaani esaslar dairesinde 
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idare edilmesi ile kııbil olııcağı kanaatmdayız ve I lariyle bize emanet ettiti mukaddes bayııııkillü-
bu ka.nantin cihanıı hakim olmasını isteriz. Biz yük iiUet Meclisinin -elinde, kendisinin büyük 
milletleı·in eşit hak la-ra malik olmasrnı g-üden halefinin elinde yere düşmemi~r ve·yere dü~ıni-
bir davanın davaeısryız. Bu inanla bu kanaat- f yecektir (B"L'avo ·sesleri ve alkışlar). 
ledir ki, bu -görüş ve sezişledir ki, her gün bir Cihan hltaiselerinin, harp iJıareR:atmm her 
devletin olmuş armut gibi patır patrr yere düş-j giin başka bir safha arzettiği, hergün k·arışrk 
ti.iğü o karanlık ve kanşık günlerde bizim ye- · kararlar almaya insanları sevkettiği diinyanın 
rimizin neresi olacağını Türk milleti a'ramı§ ve §U son beş senelik devrinde Devlet Reisi sıfatiyle, 
bıılmuştur. O yer Türk milletinin istikbııline, Parti Başkanı srfatiyle, nihayet Türk milletinin 
hürriyetine ve hııkkma hürmet eden manzume- şefi Slfatiyle bize ~ok iyi yol göstermili olan 'Mil-
nin, yanıdır. İngiliz - Türk ittifakının bulun-, li Şefi bir defa da bu . on kararı dolaYTsiyle 
duğu yerdir. Arkntlaşlar, bu siyaseti Türkiye önünd!' hürmet ve ta~imle ıınmayı şahsan bir v~~r 
Büyük Millet Meclisi aı•adı ve lmlclu ve millet i- zifc ad led~rim (AUnşlar). Dtin Parti içtimarnda 
ne bağışladı. Bununla tarih boyunca iftihar Sa~;ın Reı•eh Peket'in ele bir vesile ile işaret etti-
edebiliriz. Arkadaşlar, bu siyaset için, l3üyiik ği gihi, hirçok mllletle1'in maceralara süriiklen 
Meclisin muhtelif celselerinde senı>lerd nberi diği lıiı· rlevirne, onun kadar sulha bıığh, onun 
konuştuğumuz bu siyaset için Rüyük Meclisi kıtdar hakka bağlr, onun kıtdar ha.yatmı, sıhhıı.tini 
faz hı taciz edeMk değilim. Fııkat millet hııkknıa , nıill~tinr vııkfctmiş bir adamm hn milleti mM-
millet hizmetine kendi hııyatmı hepiniz gibi vcı·- \ııır vıı mukadd.er ohnadık<:a gayri tabii bir ııki-

. meye, danıarlarmm bütün bamulesini onun hete götürmesine imkan yoktur. Türkiye Bii-
u~runa akıtmaya yemin t>tmiş bir insan sıfııtiyle yük l\Iill t MceHsi den ilen ve bu milletin iclıı-
diyorum ki, arkadaşlar bugün Türk milletinin · resiııd(' ycgnnc salahiyot sahibi olan ve şimdiye 
bekasmm istikh1linin, istikbalinin teminat altı- .kadı-ır aldığı ht-.1" karaı•ın isııbeti JıadLelerle mn-
na almmış olmasının huzuru içeri. iııdeyim. Aı·- hakkak surette taayyün eden Türkiye Büyük 
kadRşlar, hıırp makbul bir şey değildir. Arzu Millet lifeclisinin de kati ve lıavati zıı rm·etler 
edilir bir şey değildir. Bilhaı;sa imar ve inşa olm~flıkra Türk milletini vahim bir yola sevki't-
sahasında kendisini birc;ok vazifeler, birçok mesine imkan yoktur. 
hizmetler bekliyen bizim neslin, harp, arzu ede- Tüı•kiye Büyiik Millet Meclisi , Milli Şef. 
ceği • bir ey değildir. Bizim harpten başkıı ya- Hiil(ümet bugü n bu kararı alıyoıosa inıınıyor, te-
paeak büyük i~lerimiz, millet işleri , insani iş- rcd<'lütsiiv. iman ediyorıız ki , bu kal'lll' büyük 
lerimiz vardır. Fakat arkada lar, sulh, yal- Türk millctiM karşı yapılması lliıınıgelen bir 
nız Slılh olduğu ic:in verilmE-z, sulh bu gııyı>lerc vazifedir. Bu karar onıın, bilhassa istikbali, şerc-
hizm('t ettiği · iı:in evilir. Sulhun bu ı.r.ıycleri fi, beyııelmilel haysiyetini teminat altına alan 
temin etmediğini, milli istiklB.l ve istikbııli zfifn bir kırrıırdır. 
düşürdüğünü gördüğümüz gün barbi kabul bi
zim için bir millt vooibe olUl'. Jl:fillet Mukad
deratını omuzlıırırwı. -almış olanlar i~ de bir 
vazife olur. 

Bu itibıırladır ki, netice bizi daha esaslı ka
rnrlarn da ·götürse, Türk - İngiliz ittifakmm 
bekasınr sağlayan ve milletin istikbal ve İstik
lilinin ·Ve milletlerııTaaı itibaTIIlm bir teminatı 
olarak kabul ettiğim ITiikiimet teklifiııin kabulü
nü memleket için hayılı ve faydalı görmekteyim. 

Aııltadıqlar, bn vieds.n istirııhati ve bu hu
zur 1çintle sözl rimi biticitm:en bir vazifeyi yap
mazsam vıızifemi eksik yapıruıı olurıım. Meclis 
hllZUl'llDda, millet hW!Ul"Unda Atatürk'ün büyük 
rnhlm& hitap edebiliriz; kendisi ebedi m tfenin
detralıat uynyabilir. Onun bu kfusü.den göz ya§-

Arkada~lar; itimat edelim, kıırarımrz milleti
miz için haYli'lı olacaktır (Şiddetli ve sürekli 
alkrşlar). 

M. B. P ARS fBursa) - .Aziz arkadaşlar; cv
vcla Hükümete gördiiğü buyük işten dolayı, sö
züme, 'kalpten gelen teşekkürlerle bıışlryacıığım . 

Beş senedenberi d.ünyanm yerinden oynadığını 
tufaulıır, yıınar dağlar ıırasmda her milletin 
kcnuino salim bir yol açmıığa ça.lrştrğmı görü
yoruz. Biz de bu dünya içinde kendisinin men
faatma muvnfık yol arnyan milletler araSlnda 
idik. "Bıı.lrnk, bir tarafta dünyayı bin sene 'ken
<'lisine esir yapmak istiyenler var, bir tarafta 
dünyaya lıürriyet, istiklai ve :refah vermiık isıi
yenler var. Bizim tutaeapız •yol elbette onla 
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rm tuttuğu yol olacaktı. Senelerdenberi sulhun 
iişıkı olarakyaşıı:dlk. Faltat sulhu sulh olauğu 

için İstiyenlerden değiliz : Bize bir millet şefinin 
bir zaman söylediği ~zlcri hatırlıyorum ve iki 
lovlıayı gözönüne getiriyofam. Bir- milletin şefi • 

demi~li ki «Türk milletinden mi bab.sediyorsunur., 
çürümüş millct,:ı- o zaman onun cevabmr verd~k. 
Bize ~.:çürümü~» diyen milletin çürüyüp gitti
ği-ni gördük. Fakat Türk milleti istikHiJ.inin1 hür~ 

ı-iy tiııin hadimi v(' nıuhııf-rr.ı olaTıılı bütün mev· 
cudiyctiyle yaşamaktadır. Verdiğimiz ka-raT bel
ki bizi hıırlYe götlirebHecek bir kamrdır. Bu•lmra. 
nn mıılıiyetini ve kıymetini bilerek hın·eket eden 
bir millet olduğumuz için buna da hazır IYnlun
ınaktayız. 

Arkadaşlar; burada evvela millete, sonra ıniit
tefıl{ olan Devlet ve millete hitap etmek istiyo
rum. Millete diyorum ki; aziz vatandaşlar; 

B. M. Meclisinin kalpten vereceği bugünkü ka
raı· sizi mutlak sııadeie, refaha, istikla!C' ve hiir
riyete götürecektiı·. 

Millete diyorum ki; tereddüt etmeyiniz, dü
şiiomeyiniz, a.caba yanlış karar. mı verdikf Aca
ba yanlış yola mr gidiyoruz? Acaba boşuna kanı
ırırz mı dökülecek! Acaba boşuna evlerimiz mi 
ya Dilcak? Diye düşünmeyiniz. 

Çiinkü T. H. M. Meclisinin ne olduğı1nu 21 
s ne evvel siz gayet iyi gördünüz. Dünya Türk
ler battı, ıı.rtıl< , Türk namına bir şey kalmfl.dı ı 

dediği ı.anıan Türkiye Büyük Millet Meclisi size 
<'~· vatandıışlar, ey aziz kıı rcle~lerinı; size ()ma
net edilmiş olan istikliil ve hürriyetimizi, Türk 
namusunu knrtarac.ağrmrza söz veriyoruz, dedi 
vr inıki'ıır~ızlıklar i~inne dünyada kiıns!lllin inan
madığı mfışkülll.tı yenerek sizi kurtardı ve dü,n
yayn, dünynnm ım "büyük milll'tleriuden bir ol-
8nğtuuı bin bir harikalar göstererek ispat ett i. 
Ona iırandınrz, bir şey ~aybettiniz mi, Türk mil
leti diyorum. Diyoı·um ki, bugün de aynı karn.rı 
Yer('n Türkiye Büyiik Millet Meclisi sizi mut
la~a refaha ve mutlaka saadetc mutlaka. istikliile 
götürec('ktir. 1 te o Büyük Millet Meclisi sene
lerdenberi sir.in saadctinizi, izin istikbalioizi 
nıısıl temin edeceğini diişünmüş ve bugün nihai 
ka.rarmr vermiştir. 

Ve. İngiliz Devlet ve milletina diyorum ki, 
bugün size elini uı:atlın millet, yıılmz kuvvetii
lere değil, hnttii zayrl.olan dostlarma bile en za.• 
Ytf zamanlarında sonuna . kadar söı~ünü tutmuş 

bir millettir ve kendisinin gösterdiği samimiyeti 
sizden dah.i bekler. 

Bize zavallı Türkiye, Atatürk'ün kendisine 
emanet ettiği marnur olmağa başlıyan vatanı. bu
gün tahrip ettirmek-yoluna gidiyorlar diyenlere 
hitap ediyorum: Biz, istiklil.limlı: için memleketin 
yanması icabederse onu da.bi göze alaca]g bir mil
leti ı. Biz tehdit altmda kaı:armdan diineeek mil-· 
!et değ.illı:. Biz, ne mütte:fikiıi.in ne de düşınanın ı 

tazyikr ve tehdidi ile i§ gören millet değiliz. , Biı; 

vatımın mcnfaati neyi icabettinı-se yalruz onu. · 
yaparız. Sözülnii bir beyitle bitiriyQJ!'Ulll.: 

Ayla yrldı11 gibi göklerde durw:. bayrağrmız, , 

Orıuıı altında · kalırsak kalımı biz yalnız, 

(Bra.vo sesleri ve alkışları) 

R. KAPLAN· (Maraş) -Aziz arlı!adaşla.rnn, 
Türk milleti, kendi mukadderatına. bilkim oldu
ğu gündenberi onu .temsil eden Türkiye Büyük 
Millet- Mtıclisi ancak bir şey düşünmüştüt, o 
da; Türk milletinin ve Türk vatanının menfaati. 
Milli mücadeleyi bitirdikten, sulha erdikten son
ra, ba~ta Devlet- Reisi Atatürk olduğu halde, . 
Büyük Millet Meclisi daima Türk milletinin dün- · 
ya milletleri arasmda layık olduğu üstün mevkii 
el do et m esi için ·ça!Jşınıu.mı tanzim ederken, dai
ma Tüı-k Milletinin muasrr milletler yanında, iw
tiklilini, varlığını koruması esbabmı hazrriarken, 
Başvekilimizin tarihçesini yaptığı ve izah ettiği 
hadiseler üzerinde kendisini teçhiz ederken, 
Tiil"k oıilleti, dünyadır kendi varlığı ve- istikba
li neyi icabettirirse- onu yapmak üzere itlerini 
tanzim ederken, beynelmilel durumda kendi yo
lunı.ı tesbit ederken, bu büyük harbo takaddüm 
eden senelerde kendini Ingiltere ve Fransa ile 
iptida bir dostluk beyannamesi, bilalıara bir 
ittifak abitııamesiyle bağladı. 

Aı·kada§lar, milletierin tarih boyunca bir· 
takım vasıfları vardır; bu viiiliflar ımılrrlar. 
Türk milleti tarihi boyunca ahde vefa ile anılım 
büyük bir millettir. Sözünde durmakta ad alan, 
şöbret alan büyük bir millettir. Türk milleti öy, 
le milletler görmüştür kL O milletler harbin ya, 
rı yolunda müttefiklerini bırakaı:akı ltarşt taı:a• 
fa. gcçınişlerdlr. Türk milleti taribine hiç bir 
vakit ihanet etmemiştir. Türk milleti aösünü 
sonuna kadar tutan. bir millettir. Türk• millet;. 
onun narnma hareket eden Büyük Meclia1 İngi
liz Devletiyl i ıtüakını yaparken her rurlü, ibti. 
malled dilşünerek bu ittifakı yaplDl§tır ve · bu,. 
nu, bu ittifaka. sonund& kadar sadık kalacaimJ 
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bilerek kabul ve imza etmiştir. !şte arkadaşlar, 
bu abitnamenin imzıılandığı günden bugüne ka
dar Türk milletinin her ferdi, tıpkı millet na
mma hareket eden millet vekilieri gibi, harici 
işlerin bugünkü durumunun ne olduğunu bile
rek daima Mecliste beraber yürüdü. Bugün bu 
ahdin icaplarmı yerine getirirken, Türk mille
tinin büyük vasir olan, ahde vefa vasfına yine 
tevarüs ediyor. Büyük milleti idare edenler, 
Büyük Meclis, Devlet Reisi ve onun Hükümeti, 

· Türk milletine yaraşan tedbirleri almakta hiç
bir vakit kusur etmemişlerdir. Türk milleti 
icabederse kendi istikliilini, kendi yurdunu ınü

dafaa etmekte hiçbir milletten ders alnıağa ih
tiyacı yoktur. Kendi tarihi, kendi milli vasıf
ları, kendinin yüksek ahde vefa şiarı kendisi
ne en büyük tarihi misallerle yol göstermekte ve 
yolunu aydmlatmaktadır. Onun için gelen Hü
kümet teklifini Türk milleti namına burada ka
bul ederken, Türk milletine hayırlı olmasını di
liyerek sözüme nihayet veriyorum (Alkışlar). 

C. BILSEL (Samsun) - Başvekil ve Harici
ye Vekil Vekili ayın Şükrü aracoğlu'nu, 

Hariciye Eneümeniınizin bir üyesi sıfatiyle ifti
har ve inşirah duyarak dinledim ve bu duygula
rımı ifade etmek içidir ki, söz aldım. 

Sayın Saracoğlu; 21 yillık harici olayları, ol
duğu gibi anlatl§mdan sonra Büyük Millet Mec
J.iajnden Almanya ile iktisadi ve siyasi münase
betlerin kesilmesine karar verilmesini istedi. Ala
cağım..ız bu kararla Türk milleti tarihin önüne 
azimle ve açik alınla çıkacaktır. Çünkü bu ka
rar, ister insanlığın biran önce beklediği de
vanılı ve iyi bir barışa ulaştrrsm, ister doğrudan 
doğruya harp meydaularma Türk milletinin de 
yenidert karışması suretiyle ulaştrrsm, her halde 
tarihin önemle anacağı ve yapacağı bir karardır. 

Sayın Başvckilimiz, Tüı·k - .İngiliz münasebet
lerinin krBa bir tarihine temas ederek bunu, 
İtalya, ilabeş harbinde Sankisyonlarm tatbik:t 
kararı alındığı zamana ulaştuan bir temele da
yandırdılar. Ben zannediyorum ki, tarihte 
çok eski izleri olan Türk - İngiliz dostluk ve itti
fakının yeni izlerinin Lozan'dan bıışladığınr iddia 
etmek haksız değildir. Lozan 'da 'l'ürk Başınnrab· 
hası ile İngiliz Hariciye Nazırı arasmda sı>rt, Ç<'

tin, uzun ve sürekli münakaşalar olduğu zaman 
iki taraf birbirini tartnuya ve anlamıya tam 
muvaffak olmuştur. Nitekim harp meydanmda 
da iki taraf birbirini tartınaya ve anlamaya tam 

muvaffak olmuştur. Onun il}indir ki, harp lıa

tırasıw Ebedi Şefimize en yüksek ibarelerle lt
haf eden İngiltere Devleti Lçızan'da Hariciye Ve
kilinin dili ile Türk Başmurahhasına memleketi
nin ve Hükümetinin dostluğunu viidetmiştir. ve 
Lozan'dan sonra yine Harieiye Vekili Pal'lumen
toda söz söylerken Lozan barışından sonra Tür· 
kiye'de itibarı en çok artan Devletin İngiltere 
olduğunu söylemiştir. İki tarafın birbirini bu 
tartma ve anlamasından kuvvet alan nıünas(•bet

ler hakikaten Bıışvekilimizin kuvvetle ifade ı>ttiği 
gibi İtalya - Habeş harbinde sanksiyenların tat
bikma başlanmasİyle tam bir yaklaşma m~hiye· 
tini almrştır. Tarihte lngiliı:lerin ve Türklerin 
birbirine çok benzeyen adetleri vardır. 1914 
harbine de yine İkinci dünya harbi gibi .Alma.n
ya başlaınıştr. O zamanda da, bu zamanda Ja İn
giltere 'nin bildiğimit iki hareketini burada l atır
ıatmak isterim. İngıltere 1914 de bitaraflığlJU 
temin edebilmek için konuşmağa l}ağırıldığı ıa

man, muahedelere riayet edip etıniyeceğini sor
du. Betınan Holveg, Alınan Ba.şvekili, Şansoliyesi. 

· onlarr kağıt parçasıı:a benzaten bir cevap verdi. 
İngiliz elçisi cevap olarak, taahhütlerine sada
kat İngiliz milleti iı,ıiri, her şeyin üstünnedir 
dedi ve Laahhütlerine sadakat yolunda İngiltere 
o vakit harbe girdi. Dün Recep Pcker ıırl{ada.şı

mızrn dün kuvevtle belirttiği gibi bu harbin ba
şında da aynı İngiltere tecavüze uğrıyan bir 
Devlete ktırşı verdiğı teminatı tutmak için - har
be hazır olmadığını sonra gördük - hatta bar be ha· 
zır olmadığı halde derhal müstevliye karıı yer
almadı. 'l'ürk milletinin de bütün tarihinde ah
dine vefa, muhtelif hatiplerin tebarüz ettirdiği 
gibi, değişmez şimesidir. Bu muahedelere sada
kat iki milleti bütün olayların üstünde bağ!ıyaıı 
müşterek karakter vardır. TÜrk- İngiliz muaJıe
desi 1939 da, aktedildiği zaman, hattA ondan e'i"· 
vel deklarasyon 12 Mayısta yapıldığı zaman iki 
memlekctte de şu tek hedef güdülüyordu: Dün
yayı barış içinde yıış~tabilmek. Fakat harbi göze
almadan bal'IŞ içinde yaşayabilinenin sırrmı daha 
tarih keşietmemiş ve gösterınemiştir. 

Bu itibar la Türk milleti de İngiliz millet iyi 
beraber harbi göze alarak evvela deklerasyonu, 
·oııra muahedeyi imzalanuştır. 

Muahcdelerin çiğnendiği, adeıııi tecavüz 
paktlarrnm yapıldığının ertesinde çiğnendiği bir 
ıaıııanda sırf tecavüze uğramamak yahut onun 
gecikmesini temin etmek maksadiyle yapılmış bir 
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ınuah~dcmizin üzel'inde durmağa Jüzum gör
müyorum. Eğer vaziyet değişmiş olsaydı, eğer 
ll foskova 'ya ileri yen ordular oraya girseydi tek
ı·ar Şarka dönecek, bu orduların bu muhedeye 
riayet edip etmiycceğini tarih bize söyliyecekti. 

Du itibarta biz ilk gündenberi bağlı olduğu
muz nıemlekctc bağlı olarak yeniden kararunızı 
v lıyoı·uz. Alacağıınız büyük kal'ar Türk milletini 
Ye bütün insanlığı ister doğrudan doğruya barı
\Wo ulaştırsın, ister harp yolu ile barışa ulaştır
sm herhalde Tiiı·k milleti tarihinin önemli ka
rrıdarmdan biı·i olacaktn· ve onu tarih bu Mec-
1 ise elbette şükranla kaydedecektir. 

Arkadaşlar; Bütün insanlığı gerçek barışa ve 
bahtiyarlığa ulaştıracak yolda yerimizi fiilen alı

yoruz. Bu yolun amacını Milli Şefimiz bütün 
dünyaya bu kiirsüdcn salalıiyetle ilan etmişti: 
Biiyük Devletlerin küçükleri yutmasını kabul 
etmiyoruz. 

Sayın Bnşvckilimizc ınemlekcti emniyet ve 
bülün insanlığı iyi bir barışa ulaştıracak olan 
tuttuğu güzel yolda uğurtın açık olsun derim. 
( Alkışlar) . 

R. KORALTAN (İçel) - Mulıtereın arka
daşlar; Sayın Başvekilimiz Saracoğlu 'nun Türk 
milletinin aSıl ruhıma tercüman olan duruşunu 
>akıırla devam eden sözünü dikkatle dinledim. 
Sözleri arasında, beni huzurunuza çıkaran, bir 
<'iinılcden h!'yecan duydum. O cümleyi şimdi tek
rar huznrunnzda arzPdeeeğim. aracoğlu, vakar 
içinde devam eden sözleri arasında., Fransa'nın 
~ökmcsini rnütaakıp İngiliz'lerin Diinkerk'i tah
liye nıerburiyetindc bulunduğu ve dünyanm da 
aşağı yukarı mütearrızlarm daha kuvvetlendiği
ne inandığı ve Ingiliz'lerin tek başına kaldığı bir 
zamanda İngiliz'lerle yalnız barışı tutmak, yal
nız milletierin beka, sellimet ve istikliiline ma
tui olan esaslı prensipleri kommak için, dünya
nın Lngiliz'leri za~·ıf tanıdığı bir ?.amanda Türk 
milleti ve onu idare eden Ba.,. onun tarihine ya
raşan bir metanetle dünyaya •karşı şunu söyledi: 
lttifnkınııza ve İngiliz dostluğuna, onun sağ
lanı karakterine, onun görüşüne inanarak ba
rış yolunda ve sır( milletierin emniyet ve sela
nıctlpri yolunda devamlı olarak daima müttefi
kinıi:r. l ngiliz 'lcrle beraber olacağız, dedik. 

rkadaşlar, ikinci dünya lıarbinin ahlaki ba
kımdan, nhdc >efa bn1mnından, milletierin asaJet 
ve doğruluğu bakımından tarilıi tahlil edildiği 
zaman muhakkak olan bir hakikat vardır. Türk 

milletinin notu, en yüksek ve birinci derecede 
olacaktır. Arkadaşlar böyle bir milletin ferdi 
olmak ne bahtiyarlıktır. O gururu •bütiin dün
yaya karşı bir defa daha ve böylece belirtmiş 

oluyorum. 
Türk milleti söz verir ve sözünde sebat eder. 

Hele o söz kendi bcka ve istiklillini koruroağı 
istilıdaf eden ve milletiere huzur ve emniyet ve
ren bir -gaycye mütcveccih bulunursa. Uzağa git
meye ne lüzum var; rubu asra varan Milli Dev
letimizin şıı.,madan takip ettiği ve inanarak al
dığı tedbirler dünyanm gözü Önünde değil mi 1 
Biz küçük, büyük milletierin beka ve istiklillle
rini esas tutan hangi tertipten geri kaldık. Biz 
talıakkiinıü, zorbalığı hertaraf eden, biz insan
lığı cınııiyct Ye sükı.in içinde yaşatan biz lıayat 
istiklill ve bakamız uğrunda hiç bir fedakarlık
tan ı:ekinmiyen hangi karnı-ı almaktan geri kal
dık. 

Ebedi Şef Atatül'k'ün millete parolası bu 
değil mi f Bu olmadı mı T Onun aziz kardeş ve 
arkadaşı İ nönü 'n ün sağladrğı esaslar bu olmu
yor mu 1 Hükiimetimiz, kalıraman milletimizin 
kanaatine tercüman olan muhterem Heyetiniz, 
bu insani esasları koruyor. 

Prensipleri tutmak için hangi karan almak
ta gcciktikf lşte bugün tasdilonıza arzedilen 
ve şimdi vereceğimiz kararı dahi, yani .Alman 
Devleti ile siyasi, iktisadi münasebetin kesilın e

si kararının dahi ittifnkırnrza sadık kalmak için, 
müttefiklerimize verdiğimiz sözü sonuna kadat· 
dosdoğru tuttuğumuzu dünyaya göstermek içiJL 
ve nihayet arkadaşlar; insanlığın sıısadığı sabır
sızlıkla beklediği barışı yakmlaştırmak için ve 
kendi soHimetimizin temini naroma almış buluna
cağrz. 

Biz Türk'ün asil nıhuna ve sağlam karakte
rine sadık kaldık. Beş yıldanberi olduğu gibi 
bundan böyle de bu yolda yürümekle devam ede
ceğiz. Bugün bu tarihi kararı alacağız. !ca
bedcrso hayat ve istiklillimi.ıin korunması i<:in da
ha ağırını da yapacağız. 

Biz milletimize yaraşan.ı yaptık, yapıyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, Türk milletinin bir mebuııu 
olarak, özlerine, sağlam karakterine güvendiği
miz asil İngiliz milletine ve onun knJıraman müt
tefiklerine hitap ediyorum : cSiz do kendinize 
yarıışanı yapınız». 

. ÖRGEEVREN (Balıkesir) - Sayın ar
kadaşlarım, milletimizin yegane hakil\1 ~ümes-
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sili olan, Türkiye Büyük Millet lleelisinin il
ham ettiği fikiderin ve zaman zaman verdiği di
roktiileriu ışığı altıudu, 1'üı:k vatuıuuın yiikııek 

hayati ıuenfaatlanıu korumak ve kurtarmak va
zifesini; tam bir liyakatle gören Hükümetin tas
vihinize sunduğu normal bir teklifle karşı rkar
şıya bulunuyoııız. 

'fikk milleUnin bilkimane iradesini daima en 
iyi ve en isabetli olarak kuUanıın Büyük Millet 
!eel isi; her zauıaıı her mcselede olduğu gibi, 

bu. meselede de yalnız milletinin müşteı·ek ve 
umumi ar·ımsuna ve yüce menfaatlıu·ına en uy
gım düşecek kararı serbestçe verecektir. Ben
ce Büyük lllillet Meclisinin vereceği bu kaka.rın 
tün diğer kaı·arlar gibi Tiir-k. l\filletiuin sevo 
seve, öve öve benimsediği kararlardan biri ola
cağı muhakkaktır. Bundan hiç bir kinı enin 
şüpheye, tereddüde, velımc düşmesine inıkau 
yoktur. 

Tü.rk,milletiue ve onun mürnesaili olan bizJ re 
gelince; vatani ve milli işlerimizin hepsinde ol
duğu gibi bu işte de büyük ve derin bir ruh 
inşirahı ve vicdan iııtiralıatı içinde milli vo va
tani menfaatlerin kati icaplıı.rmr yaptığrnuzdaıı 

ve yapmakta devam edeceğinıizden eminiz. 
Ancak; yüksek hıızurunuzda bulunan mosc

lenin etrafında, vatan dlşmdan duyulan bazı 
seslerin Türk Milletini beş yıldı:r jürümekto ol
duğu hayırlı yoldan saptırurak kötü, karanlık ve 
çaprıışık yollara döndürmek isteyen bazı gayret
Ierin karşısında, Türk milleti ve onun insaniyetçi 
ve ada.letçi müttefiklerince milJfun olan bir ha
kikati umumi tarih için kısaca ortaya koymak is
tiyorum. 

Bu diyeceğim şey; besbelli olan bir bakikati 
tekrarlamak olsa da faydasrz değildir. saruyo
rıım. 

..Arltadaşlar; beş yıl önce bütün icaplarını bi
lerek, hesaplıyarak yalnız milli irademizi kullan
mak suretiyle yaptı~ ve o günden beri bütün 
hükümlerini umumi imk9.nlar ölçüsü içinde uı.t

bik sahasında bulundurduğumuz bir ittifakın bu
gün tatbiki gereken bir icabını yapmak duru
munda isek elbette onu da yapacağız. Bütün 
tarih boyunca sözüne inanılan ve ahdine güveni
len, bir milletin başka türlü hareket etıı\esien im
kan tasavvur ed.enler istederse yine kendilerini 
aldatmakta devam edebilirler. Fakat, biz ne al
datmaya ve ne de aldanmaya, idrak ve şuuru, 
ah.lAk ve karakteri mii&ait millet değiliz. 

Bu memleket ötedenberi fütulıatçılığın, hege
monyanm, milli hürriyetlere karşı talıakküınlerin 
aleyhinde bulunmuş bir milletin, bir Devletin 
memleketidir. 

Bu iınanm samimileştiı·diği ittifakımız bugü
ne kadar tabii işleyişini muntazam. bir gidişle 
takip etmiştir. Bugün de ve bugünden sonra da 
işleme şartı değişruiyecektir. 

Bugün alacağınuz kararla bu işleyişin pren
sip ve karakterinde hiç biı· değişiklik olınıyacak
tır. 

Eğer ittifa.krınıza güvenen ve ittifaklarma 
güvendiğiuıiz demokrasiler, bir çok sebeplerden 
dolayı maddi birleşikliğiuıiz olrnanıışsa şunu bil
mek lazınıdır ki, manevi ayrılığıınız da hiç bir 
zaman olınamıştn·. Bundan sonra da olrnıyacak
tll'. Bu hakikati ve kauaati bütün milletimizin 
ve beşeı-iyetin gözü önüne sererek tasvibiuize su
nulan tekJifin kabulüne şiddetle taraftarlığmu 

arzetmiş oluyorwn. Bütün arkadaşlarınıın da 
benden daha başka türlü düşüncelerine biran 
inanıyorum. 

RE1S- Başka söz yoktur. Bir takriı· vadır, 
onu okutacağı:ın: 

Yüksek Reisliğıı 

Almanya ile siyasi ve ik-tisadi münasebctlc
rimiziıı kesilmesi yolunda İngiltre Hükümeti 
tarai.rndan vii.lu talebin; İngiltere ile aramızda 
mevcut .: 19 !kinciteşrin 1939 taribii > itillak 
mualıedesi .icaplarına uygun olduğu, Hükümetin 
verdiği izalıat ve yapılan müzakereler netice
sinde iuııaşılmıştır. 

Binaenaleyh, .Almanya ile siyasi. ve iktisadi 
münasebetleriuıiz c: 2 Ağustos 1944 çarşamba gü
nünü 3 ağustos 1944 perşembe gününe bağlayan 
gece yarısından itibaren , kesilinesi hakkındaki 
Hükümet teklifinin tasvibiue karar verilmesini 
ao: ve teklif eyleriz. 

Trabzon 
H, Saka 
Balıkesir 

K. Özalp 

İstanbul 
A. R. Tarhan 

Bilecik 
M. Ş. Esendal 

REİS - Bunu açık reyle reyinizc arıediyo
rum. Buraya kutuları koyacağız, Her arkada.f 
kutuyu sağına alarak reylerini versin. 

(Gıı.zianteb Mehusu Bekir Kaleliden itibaren 
reY,ler toplllDlillftir). 
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REİS - Rey verıniyen arkadaş var m1t 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 

Rey veren arkadaşlarm sayısı (411) dir. 

Rey verenlerin tamam ittifalriyle Hükümetin 
teklifi kabul edilmiştir. (Bravo sesleri, alkışi ar). 

BAŞVE.Kl.L Ş. SARACO()Lu' (İzmir) -
Arkadaşlar; meruleketi.m:i.z için mülıim ve hayati 
bir karar aldık. 

Hükümetin getirmiş olduğu teklifi kabul et
mek suretiyle göstermiş olduğunuz yardımdan 

dolayı Hükümet nanuna size teşekkürlerimi ar
zederim. 

S. İÇÖZ (Yozgad) - Allah muvaifakiyot 
versin. 

R. KAPLAN (Maraş) - Allah hayırlı ct
sin. 

BAŞVEKİL Ş. SARAC0<1LU (Devamla) -
~ıına c ıniu vlalını ki; lıcp be ı·abe ı· oldııkç;a v · 
hep beraber çalıştıkça yeneıniyeccğimiı zol'iuk 
yoktur. Bu meruleketin mesut olmanıası için, 
kim ne yapaı'S8 yapsrn, bilekleri klrılacaklır ve 
biz behemebal mukadderatın çizdiği mesut gaye
ye hep bemher varacağız. (Şiddetli alkışlar, bravo 
sesleri) . 

İıElS - Bir takrir var, okunacak: 

Yüksek Reisliğe 

Müttefikimiz İngiltere'nin Parlamento~ullll. 
aşağıdaki telgrafm çekilmesinin karar altına alın
masım teklif ederiz. 

c Bütün samimiyetiyle milletlerurası hürri
yet ve istiklal dii.va.sma merbut olan ve harp baş
langıcındanberi İngiltere ile ittifaklna sadık ka
lan Türk milletinin, Almanya ile ilı:tisadi ve si
yasi münasebetlerinl keserek müttefikınm ya
nında daha fiili vaziyet alması münasebetiyle, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İngiliz Parlamcn
tosuna sel§.m. ve muhabbetlerini göndermekle ken
dini bahtiyar eddeder :.. 

Eskişehir 

E minSazak 
Çoruh 

Mazhar Müfid Kaosu 

REİS - Takriri t;asvjbinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etıniyenler ... Kabul edilmiş
tir. ( AJkışl.ar) . 

Bu telgrafa aııağidaki cevap ge~ ve 
4 . IX . 1944 de Heyeti UmlUDiyede okunmUŞ
tur. 

Ekselii.ns Abdülhalik Renda 

Büyük Millet Meclisi Reisi 

Ankara - Türkiye 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2 Ağustos 
1944 eelsesinde İngiltere Parlll.mento Ulla gönder
mek kararmı verdiği telgrafi mesajdan dolayı 
size teşekkür ederim. Avam Kamaı·ası hAlen tıı.
til devresindedir. Fakat Kam.ara tekrar toplanır 
toplanmaz telgra.fmızın muhteviyatmı onlara be
hemebal bildireceğim. Bu arada, lutufkar me
sajlarmdan ötürü. Büyük Millet Meclisine teşek
kür etmenizi ve İngiliz - Türk lttifakl çerçeve i 
dalıilinde olarak Alınanya ile iktisadi ve siyasi 
münasebatı katetmek üzere 'riirkiye tarafından 

yapdan teşebbüsün, uğrunda Britanya'nın dö
ğüştüğü davaya karşı Türkiye'nin bağlılığına 

bir delil olarak memnuniyetle kaı-şrlandlğınr 
Büyük Millet Meclisine temin etmenizi Kamara 

naınına sizden rica cyleın~e Karnaranın arzusu
na tercüman olduğundan eminim. 

Reis 
Douglas Olifton Brovn 

- - OO!ol!!!t!'!t>e -< 1!!!1!!11---· 



H. Saym üyelerin işler• 

ı. Sayın üyelerin intihap daireleri sırasına göre isimleri, muhtasar tercümei 
halleri, mensup olduklan Fırka ve Encümenler ile iki kanunla bir karara ver

dikleri reyleri gösteren cetvel 

!şaretler 

Yok demektir. 

K Kabul demektir. 

R Ret demektir. 

M Müstenkif demektir. 

+ Reye iştit·ak edilmemiş olduğunu gösterir. 

1 İ&iaubul Meclisinde de fizalık edilmiş olduğuna işarettir. 

Bir hanenin yazısrz ve işaretsiz yani boş bırakılmış olması, o haneye ait bilgi elde edile
mediğini gösterir. 
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Ne vakittenberi 
mebus olduğu 

(1944 Muvru:enei (Toprak Mahsul· 
Umumiye) leri vergiııi) 

Kanunu : '566 Kanunu : 4553 

(Almanya ile ııiya 
ırl ve iktlııad.i mü· 
nasebetlerimizin 
kesilmesine dair) 

Karar: l(SO 
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Çerçel (Haydar) Afyon Karahisar 1891 liftilkiye Fransızca İktisat ve ter- - - Evli, 2 çocuk Erzurum Maar.i:.f emini. C. H. P. M. H. Tetkikı III· VII (Afyon K.) JC K K 1 

Çetinkaya (Ali) Afyon Karahisar 1878 Harbiye 

Gönenç (Mebrure) ls~nbcl 1900 Amerikan koleji 

Dr. Sclgil (Ahmed H.~. !stanbcl 1902 Tıp 

Fransızca, 

İngilizce 

Fransızca, 

İngilizce 

Fransı zca 

b iye 

Askerlik 

Tababet Yılçıbanı hak
kında etüd. 

Ev~ 1 ı:ocuk Ayvalık ınıntakası komutanı. C. H. P. 

Evli, 2 ı:oeuk 1\Iersin Belediye üyesi. C. H. P. 

Evli Ankara Deri ve tenasül dispan- O. H. P. 
seri baştabibi. 

Nafıa (İstanbul), 
I (K. Sahib), 

n· VII (Afyon K.). 

Nafıa v - vn (Afyon K.). 

S. !. Muavenet VII (Afyon K.). 

K 
ll K 

K K 

K K K 

l l-----------------l-----------------ı----------1--------ı---------·--'-----------------------ı----·-------ı·-----------ı------------ ı----------------------ı-----------·1-----------ı---------------·l-----------ı-----------~----------~· 
Taşkapılı (Ali) Afyon Karahisar 1895 

Türker (Berç) 1stanbcl 1870 

Ym-dkoru (Suad) 1s~nbcl 1905 

Ağrı Bayrak (Halid) İmı ir 1892 

Pasin (Rı:fk.ı Refik) !s~nbcl 1890 

Tııgac.ı (Hiisamettin) Hasankale 1889 

IIukuk Hukuk 

Galatasaray ve EnnenicP. Rumca, Bankacılık, ik
Fransızca, ln~Uz-

Robert Kolej ce, Almanca, ttal- tisat vo maliye 
yanca, İspanyolca. 

1-----------1--------

Di~ tııbibi rnek
tcbi (Kısmen) 

llarbiye 

Sorbon Univer
si tcsi tari h ŞU· 

besi 

Haı·p Akademisi 

Fransızca, 

İngilizce, 
İtalyanca 

Bclcdi~·ecilik ve 
idare 

Askerlik 

Diplomasi 

Askerlik ve 
!dare 

Iran ve ordwıu, 
tran ~rbay~n~ 

tetkik nt>oru 

Evli, 2 çocuk . H. P. Vilayet idare heyeti 
reisi. 

Evli, 1 çocuk Osmanlı Bankası müıekait mü-

Evli, 2 çocuk 

Evli, 2 çocuk 

Evli, 1 ı:ocuk 

Dcl, 2 çocuk 

dürü. 

'rica ret V ekru.eti Ji'ropaganda 
Şefi. 

Ticaret. 

Beyrut Ba.,ıtonsolosu. 

Dahiliye V ekilieti Seferberlik 
müdül"ii. 

O. H. P. 

(M:iistakil) 

C. H. P . 

C. H. P. 

C. H. P. 

O. H. P. 

Arzuhal 

İktisat 

Maliye 

Harleriye 

MilU M:üdafaa 

VII (Myon K.). 

V • VII (Afyon K.). 

VIJ (Afyon K.). 

IIl • V (Bayezit) 
VI • VII (Ağn). 

VII (Ağn) . 

VII(~). 

K K 

K K K 

K K K 

ı:: K K 

J[ 

K K 
Almanca, 
Fı-ansızca, 

Farsca 
·~-------------ı-------------- l------------------1---------·l----------ı-----------ı---------~----------ı----------ı-------------------ı---------~----------ı-------------J--------~-~------~-~~----~· 

.Aktın (N afiz) Amasya 1879 Rüştiye Belcdiyecili.k Amasya B('lediyt Reisi . C. H. P. G. ve İnhisarlnr II - VII ( mıuıya). K + K 
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ı. -- - - - - J Bw kanun w karnd= ""'""""' ,.yı., ı:s - Evli olup olma- (Almanya ilc siya-

:ı 

1 

"'..c:ı !n tilıapılaıı C\·vcl son memnri- Mensup olduğu Men.~up olduğu Ke Yakittımberi (1!144. Muvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mü-
>!ılı·~ dığı Te kaç ço-

lntihap dairesi ls mi Doidaiu 7er o .. Tahaili Bildiii diller Ihtıauı Elerleri tlmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti br ka e ncümen mehııs olduğu Umumiye) leri vergisi) nas betlerimizin 
C!! cuğu bulunduğu Kanunu : 466G Kanunu : 4553 kesilmesine dair) 

' Karar: 1430 

AmGIJIG Uras (Esad) Amasya ı8 2 MüJI.dyo Fransızca, İdare - - Evli, 2 çocuk Rize llfut nsıırnf ı. C. H. P. Tiear i II - \'II (Amasya). K K K 

İngilizce, 

Ermcnico 

'• Yiğitoğlu (Ali Kemal) .Amasya ı90ı Yii.ksek orman Almanca, Ormancılık 
1 - Türkiye de or-

Profesör Yüksek C. H. P. Di. Muhascbat Vll (Amasya). K + K 
marıcılığın temel- Evli, 2 çocuk Ziraat Eıı't itüsiirıılr 

mekt.ebi Fransızca 
leri, şartlan ve ku- Profcsii l'. 
ruluşu. 
2 - Türkiye iktisa-
diyatında orınancı-
lığın yeri ve ehem-. miycti. 

Ankora Aksoley Piebrure) Seliinik ı902 Uukuk Almanca, H ukuk - - Evli '. H. P . Çankayıı ıwa~ ı Reisi. C. H. P. l\Ialiyo VII (Ankara). K K K ı 
A:l. Fı·ansızca 1 

Gl. Anılınış (Nihat) Filibe ı878 Harp Akademisi Fransızca Askerlik - - Evli, 1 ~ocuk Emekli Korgt•neral. C. H. P. Arzuhal VI - VII (Ankara). K +l K 
1 

az Almnnca ı 
-

ı Atay (Falih Rrfkt) İstanbul ı893 Edebiyat fakül- Fransızca, Matlmat Bir çok eser - Evli, ı çocuk Gazcte~ilik C. H. P. Uariciyo Il - IV (Bolu). K +l K 

tes i Almanca sahibidir. 
V- VII (Ankara). 

ı 
ı---- -

Baykan (Bellris) İstanbul ı899 Ünivcrsito ta- Fransızca l\!aarü - - Evli, 2 çocuk Ankara Kız Lisesi Tabiiye öğ- C. H. P. Maarif VI- VII (Ankara). K K K 

biiyo ~bl.'si retmen i. 

' 
Baytın (Arif) İstanbul ı875 Harp Akade:nllsi Fransızca, Askerlik, Nnfıa 

ı 
Dul, 2 çocuk X:ı fm Yckfılrti .\1 i i , lt ·~an . C. H. P. Naiııı V- Vll (Ankara). K + K ı' 

- -
Almanca işleıi . -

B eka ta (Hı!zı Oğuz) Ankara ı911 Hukuk FT"ansızca İktisat, hulrnk 
Gençlik ve di- - Evli, 2 çocuk l ktisa t \' ckiileti 1.-:; :.lliil'eltişi. C. H. P. İkti sat VII (Ankara). K K K 

vo matbuıı.t 
ğer mecmunlar- (Müstakil) 
da makalelPr 

Börekçi (Raşit) Ankara ı90ı Yüksek miihen- Almanca, :Uühcndis - - Boşanmış, 2 ço- ~ •rlıcst in.~at mühendisi. C. H. P. Nafıa VII (Ankara). K K K 

di s Fransızca cuk 

ı 
... 

Çubukcu (.Arif) .Ankara ı903 Li e (Kısmen) Az· • .Umanca Ticaret vo - - Evli, 4 çocuk Ankara l"ınum1 :.ll ı ·d is Ye C. II. C. H. P. Ticaret VII (Ankara). K +l K 

ve husıısi ve Fransızca iktisat P . tılure lleyeti Azası. 
ı 

ı 
Daldal (Fevzi) Haymana 

ıs83 
:i\[dlkiyo Fransızca, İdare, ikti at, [,pıuta Yulisi. C. U. P . Dahiliye VI - VII (Ankara). K +l ~ - - Evli, 5 çocuk 

Ermeni co maliye 
--

Eri.' (Munınmer) Bul'Sll ı897 Üniversite Ri- Fı·ansızca, Bankacılık - - Evli, 4 çocuk Iş Bankası Umum :\lüdürü. C. H. P. lktisat V- VII (Ankara). K K 

~ yaziye şubesi İngilizce 

fnönü (İsmet) lzmir ı 4 Harp Akademisi 
Almanca, 

Reisicumhur Fa.hri müderris Evli, 3 çocuk Ueı;en Dencde yine Ankara c. n. P. - I (Edirne), + +. -Fransızca, )I~busu bulunuyorlan1ı. 
II - V (Malatya), 

ı ~ İngilizce 
VI- VII (Ankara). 

.:=...':~.... -'- .;;._ --
~ ~ ~--..r--- -.- · ~-._.._.~--- ~- -- =' -~ - '" 

- ~ -
~"'" -

-
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Ta ha ili 

Ürgüp Ankara Kıı.yaoğln (1\-Iihnl) ı 93 Huknl\ 

ı 
ı903 LiS!! 

Bildiği diller 

Rumca az 
Fransızca 

llıtıuaı 

IIukuk 
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wrıeri llıni rütbeleri 

Evli olup olm:-llntihapdan evvel son m~uri
dığı ve knQ g~ yet nya meıılt>k n meşguliyeti 

cuğu bulundoğu 

1---------1·---------1---------
Bekur Avukat. 

Evli Tücca r. 

Mensup olduğu Mensup olduğu 
fırlta enciimen 

(Müstakil) İktisat 

C. H. P. Di. l!uha._qebat 

Ne vakittenberi 
ruebus- olduğu 

VII (Ankara). 

VH (Ankura). 

Bıı.zı: kanun ve kararlara. verdikleri reyler 

(1944 Muvazeuei (Toprak Malısul-
Umumiye) leri vergisi) 

Kanonu : 4566 Kanunu : 4553 

K . K 

K K 

(Almanya ile slya 
si ve lktiııadi ınü
n811ebeUerintizin 
kesilmesine dair) 

Karar: 14~0 

K 

ı Ankara - Ticaret vo he-
api~cri • 

~~ ----~---------1--- ------~---ı----------1-------ı----------1----------~---------1----------l----------ı----------l--------------------l----------l·----------1-------------ı----------lır---------l--------~ 

~-------·--~-------l-0-l--'mc--n--(_M_üm __ t_a_z)-----l-----~----ar-a----l---ı-8_9_5 _______ H __ uk_nlk_. ____ ,I---F-r-an-s-ız-·.c_a ___ l _r_r_w_'ı_lk-ı-·ş_le-rm--d-e·l------_.------ıi--------------I--E-v-lı-·,_2_~_o __ c_uk--· I---------A-~-a-t. __________ , ____ c_._H __ ._P_. ___ IT--eşkil __ ·_a-tı_E_~ ___ iy-e-l---v--_vı __ ı_(_A_n_k_ar_a_ı_. __ ı-------K----~ır-----K-----II------K----~ 
Yörük (Ziya) İstanbul ı901 

1 Antalya Aksoy ( umau) Antalya ı890 

Fransızca IIukuk C. H. P. 
(Müstakil) 

İktisat VII (Ankara), Evli, 1 ~ocuk lktisat Vekiiloli Hukuk l\Iüşa
viri. 

l stanbul ve Pa- ı 
ris Hukuk fa-

külteleri 

Hukuk Evli, 5 çocuk Avukat. C. H. P. Adli ye IV -V ll (Antalya). 

K K 

K K 

K 

K 

ı 

ı 

\ 
(lbradı) 

l---------------l--------------l---~~~1-------1---------- --------~-------------------ı----·-----ı----------ı-------------------ı----------1----------'-------------ıı---------11---------1---------~· 

ı .Arapca, Alman-
Dağlıoğlu (Hik-met T.) Antakya 1900 Budapcşte Yük. ca, Fransızca, .Arkeoloji, 

Manrif 
Evli, 2 çocuk Yenilı:apı _O. Okulu ve Boğaziçi C. H. P • 

Lisesi Edebiyat öğretmeni. 
Maliye vn (Antalya). K ,K K 

ı Sn. 0 · Macarca 
,~---------------1-----------------ı------------ı--------------------1 -ı---------·l----------ı--------~---------ı------------------l-------~---------ı------------ı·---------ı~--------l~-------1 
1 Dr. Kahraman (Galip) Korkudeli 1893 Tıbbiye Fran ızca !ç vo ziilırevi -

hastalıklıır 

Evli, 3 çocuk C. H. P. Antalya İdare Heyeti 
Reisi. 

C. H. P. Maliye IV - Vll (Bursa). K + K 
1 

1-----------------ı----------------1----------l--------l----------ı-----------l ----------l-----------l--------------------------·---------------:-----------l---------- ~-------------j----------.~---------· 
'ı Dr. Kural (Hüsamettin) !brnclı 1879 Tıbbiye Fransızca. Tababct ( İç has- Verem teı;ıhls ve Profesör Evli, 3 çocuk Sılıhat ve lçtimai :.\Iuavenet C. H. P. S. l. Muavenet V (Bayezit), l +ı ~ -----..u------~ 

Almanca talıklan, Bakte- tedavisi, Emra.zı VckUleti 1\Iiist cşıırL VI - vn (Ağrı). iTl 

riyoloji) iutani~-e Y. S. 

öku1on (Tnyfur) 

Sumer ( urul!ah E.) 

Gazianteb 1892 

İzmir ı899 

-----------ı-----------1------------

Hnsusi 

Hukuk, Berlin 
Yüksek Ticaret 

mektcbi, Berlin ve 
Frankfurt A/ M 

üniversiteleri 

Biraz Almanca Ziraat vo ti-

Almanca, 
Frııruıızca, 

!ııgilizco 

caret 

İktisat Ye ban
kacılık 

Türk ekonomisinin 
ana ıısulleri adın- llrtisat doktoru 
da Almanca bir 
tez ve cMunsir 
iktisat niz&mı » 

"1 adında bir eser 
---------1------l·---------l----------l-------~-

Evli, 5 ~oc\lk Hatay Devlet Reisi. 

E,vli, ı çocuk ümerbank munı 31üıiürii. 

: ı Dr. Tunca (Cemal) !stıı.nbul 1885' Tıbbi_ve Franı~ızca Op('ratör Evli, 4 çocuk Talıa~t . 

1 

Aydıfl. Dr. Alataş (Hulôsi) Beyııchir 18 2 Tıp Fransızca Da hill Evli, 2 ı;ocuk :\[ütekııit mira.lııy, st'rhe t hekim. 

lı-----------~~--,_o_ı_._AJ __ pm~an--(_R_e_re_t_) __ ~ronbul ---1-87_7 ___ , ____ H_u __ bı-·re ____ , ___ A_ı_m_ıı_n_c._n, ___ l &~kcrlik idt•~ 1-------------II------------II----B-~---·r ___ _ Fransızca 
ı 

L- -'- Dr. Germen (Mazhar) ı8S7 Trp FrıınslZca -- ~ Evli, 3 ı;ocuk 

Emekli G~ıırral. 

Doktorluk ı·e çift~ilik. 

- .. -

O. H. P. Arzuhal v - vn (Antalya). K 

C. H. P. Bütçe VI- VTI (Antalya). K K K 

C. H. P. Haıiciye Ili - VU (Antalya). K K -H 

C. H. P. V - VII (Aydın). K K K 

C. H. P. 

O. H. P. 

B~oc j----V-ll __ (_A-yw--n)_. ____ t-----K-----ır----~------~-----K------I 
I - YU (Aydın). K K K 

- _j 
i • 
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~ ı Evli ''"' olm•· ı J . . . 

-
""' k&nUn n --v""""'ori ,;,yı., ] ! 

.&, 
o Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenb ri 

( Alınanyan ) si:va 
"tı.r:: dı ntıhapdım evvel son menıu rı - (1944 Muvazenci (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mü-
~·;:: vcka o- · · 

lsmı Doğduğu yer T:ıhsili Bildiği diller Uı tı>ası Eserleri 1l.ml rütbeleri ğı ~ ll_ vet veya meslek ve meşgulıyetı fırka encümcn oıebus olduğu Umuıniye) leri verırisi) nasebetlerirnlzin 
c. !:! ~tığu ·bulun ugu · Kanunu : 4.166 Kanunu : 4663 kesilmesine dair) 

ı Karar: 1430 
1 

"'~i' ı 
.Ay dm (Nuri) Akseki ı !) SeHlnik Ziraat - Ziraat ' " hay- - - Evli, 5 çocuk ünıumt meclis ü yesi. C. H. P . Ziraat V- VII (Aydın). K + K 1 

mekt cbi vnueılı l\ ı 
Leve ıı (.Agllh Sırrı) Rodos ı894 Üniversite Ede- Fran ızca Edebiyat , ma- 1\:fatbu 7 eser - ı çocuk 

l st ikl ill Lisesi Müdürü, İstanbul 
C. H. P. :Mııarit VI - VII (Aydın) . K + TC Erkek Lisesi Edebiyat öğretmeni, 

biyat fakültesi arif, peJagoji 
Eminönü llalkevi Reiıs i. 

ı 
\ 

Dr. L venli (Rıza) Fransızca, Al- ' St•ylıan rtma E nstitüsü Liıbo- C. H. P. i\Iüııakal fıt V- VII (Mardin) . K Girid ı893 . Tıp Tnbıılıct - - E'• li K K 
manca, Rttınca . rntuvar !)efi . 

r 

Mendcı·cs (.Adnan) A)dın 1899 Hukuk İngili zce Çift,ilik - - Evli, ı çocuk Aydın C. H. P . Vilayet idare C. H . P. Maliye JV - VI (Aydın). K K K 
Heyeti Reisi. 1 

1 

Bal1kesir .Akpın r (Muzııffer) Rodos 1892 Eczacı mektcbi - Ecıarılık - - Evli, 2 çocuk Eczacı. C. H. P. !ktisat fV, VI - VII (Balıkesir). K + K 

ı - -
Burcu (Osman Niyazi) Gönen ı875 ITuknk - Jliyo - - E vli, 5 çocuk İzmir İsti nat ınüddeiumuıniHği C. H . P. Adiiye II (Karesi), K K . K . Başmua.vini . III (Balıkesir), 

ı IV (Çanakkale), 

~ 
V - VU ( Ba.l.ıke~jr) . 

·-----
Çonkl~ (ll..,im) Uşak 1 ı Mülkiye F ran ızca ! daro - - Evli, 4 çocuk liüdavendigar Valisi. C. H . P. lifaliye ( İstanbul), K + K 

I (Karesi ), . 
II -lll (Giresun) , 

ı 
IV - VII (Balıkesir). 

Demir (J\Iemcd) Bürhaniyo 1880 Husu i - Ziraat 1'0 ti- - - Evli, 6 çocuk Zeytincilik ve sobunculnk. C. H . P. - II (Karesi), -H -H -H . III • VII (Balıkesir) . 
CI\ I'Ct . . ll 

1 

-
Elçioğlu (Pertev ) Balık ir ı8!l~ ldadi. kısmen· - Ti<':ıret - - E vli, 2 çocuk Balıkc i ı· r'. H. P . Vilıl~·et İdare C. H . P . Arzuhal IV - VII (Ra lıkesi r) . K K K 

huJ,;u k Heyeti Reisi. 
.1 ı 

: 
Ko ran (Iluyrettin) Balıkesir ı 90 1dadi OıızLcilik :Matbu eserleri Evli, 2 çocuk 

Balı k . ir'de çıkan gündelik 
C. H. P . Arzulıal lU (Balıkesir) , K + K - - (Tiit·k dili) sahip ve lıaşmuhar-; vardu. IV (Bileci k), 

ı riri, Bal ıkesir Belediye Reisi . V - VII (Balıkesi r) . 

\· Kü~ül<ler (Hulılsi ) Dursunbey ı 90 Rii .-tiye - Ziraa li•·arct - - Evli, 3 çocuk Tii(·car ve Dursnnhr~· C. H . P . C. H. P . Di. Muhasebat VII (Balıkesir). K K K 

ı .! 
kaza 1daı -c lil'ycti Reisi. 

- ı 

1 

. 
o~ı (r ikmot) I 

Evli lstanbul C. :'IIüddr i umuınisi. 1stnnbul 1 !lO Ilukuk - llıtkul- - - C. H. P . Aı·zuhal VII (Balıkesir). K 1{ K 
·ı ' 

{ 

Öl·gce1 len mdırgı II~ E vli, 4 <;ocuk 

:_j 
(Süreyya) ı 

. Hulmk - luk - - Avukat. C. l i. P . Bii tço II (Karesi ), K + K 

ll 
IV (Aksaray), 
V Balıkesir), 
VI (Bitlis), . 

VII ( Ba lıl.."esir) . . 
- ~ ·~- --- ·-- _,_ - -- ·:.. -- : ~ ·- --, - --- -- ~ -~ -- ~ 

- -_ - - - ~ _ , __ - ---
- - ·- --- - --= -_c;;; - -=- -- ·~ 
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Bui kanun ve kBrarlara veırdildeıri. reyier j 

~~ Evli olup olma-
"Ö_.c Mensup old$ Mensup old$ Ne vakittenberi (Alına DT& ile .;,.. 

dığı ve kaç ço- J ııtihapdan eVvel son memuri- (1944 Muvaunei (Toprak Mahsul- si w iktisadi mil· 
b.tihap dairesi lsmi Doğdll#u yer 

•gı ·;:: '!'ahsili Bildiği diller lhtısası Esel'ieri hmi rütbeleri fırka encümen mebus olduğu Umumi ye) leri verırfıd) naııebetlerlmiJohı 
C!:. c;uğu bulunduğu ret veya meslek ve meşguliyeti Kanunu : 4566 Kanunu: 4568 kesilmesine dalr) 

Karar : ıuo 

Balıkıısir Gl. Özalp (K1iZ1m) Köprülü 1882 Harp Akademisi Frai181Zca Askerlik - - Evli, 4 çocuk Kolordu komutanı. C. H. P. - I - U (Karesi ), K +i K 
III • VII (Balıke.ıılr). 

Tiritoğlu (Fahrettin) Balıkesir 1893 Mülkiye Fransızca ldaı>C, maliye ~ - Evli Bina temyiz komisyonu iıası. O.,H. P. Dahiliye m, VI, VII (Balıkesir) . K +i K 

Uzay (Yahya Sezai) Hırsova 1879 M ii Ikiye Az Fransızca, İdare - - Evli, 4 çocuk Eskişehir vııl:isi. C. H. P. Dahiliye VI • VU (Balıkeııir). · K K K 
. Aı'J!.bca, Farsça . 

Uzunçarşıir (İsmail H.) ls tanbul 1888 Edebiyat fa.- F 1·ansızca, M:ilU tarih Matbu ı:serleri - Evlj, 2 ~oouk Iaarifçi. C. H. P. Kütüphane III - VII (Balıkesir). K +i K 
kültesi Almanca vardır. 1· 

-
Biwcik Esen (.Ahmed) İ b radı ı 93 İda di - Hukuk - - Evli, 2 çocuk Adnna Ağır ezn Reisi. C. H. P. Adli ye VII (Bilecik). K +i K 

(Akseki) 

-
Esendal (Memduh Ş.) İstanbul 1883 Hususi 

Farsca, 
Diplomasi - -F'ransızca ve 

Evli, 3 çocuk Kabil Büyük BI~isi . C. H. P. - IV (Eibiz), K 
VI • Vll (Bilecik). 

+i K 

Ruscn 1· 

Giilek (Kasmı) Adana 1906 
Paris siyasi ilimler 

İngili zce, İktisat, maliye, Matbu iki eser Beltiir Çiftçi. O. H. P. Ticaret VI - VII (BHeelk). mektebi, Hukuk fa- - + + +i 
kültesi, Columbiya F L·aruıızca, tirarct üniversitesi , Kem-
briç ve Berlin üni- Almanca 

versiteleri. 

Dr. Suner (Muhlis) Bil~ik 1887 Tıbbiye Fransızca Tıp - - Evli, 2 (!OCuk Balıkesir ılıbat Miidüıii. C. H. P. . ı. Iuavenet VI· VII (Biledk). lC K K 

--- ı Üniversite edebi-
1 • Altosm&nisclıe 

Dil YC Tarih Coğrafya fakültesi c. H. 1'. ı . Bi-ııgöl Banguoğlu (Tahsin) D rama 1904 .Almanca, Türk lisaniyatı S prachstudien, - Evli, 1 çocuk Isarif VII (Bingöl) . K K K 
yat şubesi ve Al- Fransızca 2 • Ana batıariyle Doçenti. (Müstakil) 

1 

Tüt'k Grameri, 
manya'da 3 • Üç cilt dil ha-

hisleri. 

Düşünsel (Feridun F.) İstanbul 1892 Hukuk ve Paris Fransızca Hukuk 
Teşkilatı Esa.-

Doktor Evli, 2 çocuk Avukat. C. H. P. Adli ye II (Dersim), K K K 
J 

Hukuk fakültesi 
siye hakkında VI -VII (BI~öl). . 

teı ı 
Bitlis Ertan (Mu h tar) 1 tanbul 1912 Hukuk Fransızca Hukuk - - Evli Bıı.şvekiılet Neşriyat ve Müdev- C. -H. P. Di. Muhasebat VII (Bitlis). +i K K 

ı 
venat :.\Iüdür :Mun\'İni. (Müstakil) 

--
:Maliye Vekilieti Kambiyo Mii- C. H. P. Bütçe VII (Bitlis). 

J 
Osma (Bülent) Bakırköy 1912 Hukuk Fransızca Hukuk - - Evli, 2 çocuk K K + \ 

-=ı 
dürü. (Miictalı:il) 

1 

1 
Bolu Adal (IIasan Şükrü) 1908 Mülkiye İngiliz·, Siyasi, ilimler Modem Devlette - Evli iyasal bilgi! r okulu !dare hu- C. H. P . Dahiliye VII (Bolu). K K K 

Fransızca 
memur, siyasi k-uku öğretmeni. 

ı ilimler meemuaaı 
ı 

-
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ı;-. ' ~ . l ' ı :"~.~~., -"' ,-- - - --=- --:::- - -- - Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler d 1 :. 
'1 ::ı Evli olup olma-

l ntihapdan :Mensup o lduğu 'E' vakittenber i 
(Almanya ile siya-

l •ı. - ! '"0_. 1 enrcl son nıemııri- Mensup olduğu (1944 Muvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mü-
İntihap dairesi ismi 

>Cil-~ dığı n kaç ço- leri vergisi) nasebetlerilnizin . ,. Doiduiıı yer o .. Tahaili Bildiği diller lbtısas ı !Aerleri 1lml rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti br ka encümen nıchus olduğu Umumi ye) 
ı 

O!l cuğu bulunduğu Kanunu : 4666 Kanunu : 4558 kesilmesine dair) 
Karar: 1430 

Bolu Korgl. Alptoğan (A.) Ta.,köprü 1878 Harp .Akademjsi Fransızca . Asiret'lik ve idare - - E vli, 2 çocuk umumi . i\fiifettiş ve Koı·general- C. H. P. 1ı1il li 1\füdafaa VII (Bolu). K K K 

lih."ten emekli . 

Çambdl (Hasım- Cemil) !stanbul 1879 Harp .Akademisi Almanca, Fran- Askerlik ve mat- Basılmış eser- - Evli, 4 ~ocuk .Asker. C. H. P. H arici.Ye III - VII (Bo,lu). K K K 
sızca, !ngilizce buat ve tarih leri vardır. 

Öymen (H. R.) · Trabzon 1900 Mualli'm mektebi Almanca Maarif Terbiye ve maarif Evli, 3 çocuk 
Gazi Terbiye E n. Öğretmeni, 

C. H. P. Mn arif VII (Bolu). K K K -
ve Almanya 'da 

hakla.nda muhte- Okul müzesi ve ilköğretim ga-
(MÜ.Stakil) lif eserler zetesi müdürü. '· . 

Özçağlar (Cemil) 
.3T' ~ . 

Bolu 1899 Üniversite fen F.ı:ansızca Nebatat Nebatat, teşrih ve Profesör Evli, 2 çocuk Gazi terbiye enstitüsü Tabii C. H . P . ' D i. Mulıasebat VI - VII (Bolu) . K K I( 

fakültesi 
Fizyoloji, mikros-

Agrege ilimler öğretmeni . 
' kobik botanik 

~ 

Siren (Celll Sait) Adana 1906 Mülkiye Fransızca Maliyo - - Evli, 2 çocuk i\Ialir VekaJeti Nakit !şleri C. H. P . - VI - VII (Bolu). + + K 

Umum Miidürii.. 

-

Dr. Ülgen (Zihni) Bolu 1892 Tıbbiye - Tıp 
Evli, 3 çocuk S. 1. :.\Iuıwenet Vek~leti Müste- C. H. P. Bütçe VI - VII (Bolu). K K K 

(Sinir mü te- - -
hassısı) 

şar muavini. 

Burdur Dilmen (İbrahim. N.) Selanik 1899 Hukuk Fransızca 
Dil, tarih, ede- Edebiyat ve di-

timversitede E vli, 3 ~.ocuk :i\Inarif \ekfıleti lTmumi 1\Iü- C. H. P. Di. Muhascbııt V - VII (Burdur). K + K 
biyat, hukuk ve lo ait eserleri 

muallim frtlişi. 
gazet ~rilik . 

vardır . 
. 

Engin .i (Şekip) İstanbul 1902 Li s~ .Almanca, Fran; Matbunt ve 1- İngiltere'de 1936 - E vli, ı çocuk :\[athuat lJ. :.\L .i\lüşaviri ve S. O. H. P. Maliye VII (Burdur) K K K 

sızca, 1 ngilizce diplomasi 
sene nUfus sayımt 

B. Oknlll Jııgilir.ct: profcsörü. (Müstakil) 2- Hava h ücumları 
sinir mukavemeti 

Dr . Y yurt (A. R..) Burdur 1892 Tıbbi ye Fransızca Tıp - - Evli Burutır C'. lT. P. 11<-e ba~l<am ve c. n. P. S. !. Muavenet VI- VII (Burdur). K K K . 
Daim\ cıwii.nıen ilzaqı. 

1 

Bursa Akgüç (.Atıf) 
!stanbul ve Ro- H enüz basılma-

1 
K Mudanya 1900 

ma Hukuk fa-
Fransızca, Haktık 

mış eserleri var-
- E vli, 3 çocuk Adli.I"P )[üfpl tişi. C. II. P. .Adli ye V - VII (Bursa). K K 

İtalyanca . 
külteleri dır. ' -

. 
Gl . A I (Aşir) Kilis 1881 Harp Akademisi .Askerlik E vli, 3 çocuk Emekli general. c. n. P. 1\iill! Jı.füdnfna VI (Kütahya), K K K: - 1 - -

ı ! 
----- ..... -- VII (Bursa). -

r - ·~ .,~--

.; : 

Camt (R.efet) Bursa 1880 Mülkiye Fransızca l dara - - E vli, 2 çocuk Adana Valisi. C. H. P . - (İstanbul), K K K 
H - VII (Bursa) . 

Durıı (.Aziz) İstanbul 1895 A~ z;,~ı ı M::~~ Ziraat (! rekbö-
Köy öğretmen- - Evli, ı çocuk Bm-sa İpek böcekçiliği İstasyon C. IL P. Ziraat VII (Bursa). K K K 

mektebi cekçili~i > 
leri ipekböcck-

nliidüı·ü. 
ciliği. 

t Erhan (Ahmed .Münir) Bursa 1880 Mülkiye Fransızca Bankacılık E vli, 1 çocuk Merkez Bankası İdare llleelisi C. H. P . Münakaliit (İstanbul), K K K 

J 
- - III ve yrr (Bursa). 

, ... iizası. 
'-· 

~ - - ·--
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Bazı kanun ve "kararlara verdikleri reyler 1 

>eli E vli olup olma.-c İntihapdan evvel memuri- Mensup olduğu U ensup olduğu Ne vakittenberi 
(Almanya lle siya-1 

"CC ,..ı:ı dıiı n kaç ço-
SOl\ (1944 ?ıfuvazenci (Toprak Mahsul· 

İntihnp dairesi fs mi 
)00 . .... 

thtıauı l!mi rütbelcri yet veya meslek ve metguliyeti tırlı:a 
si ve iktisadi mü- ı 

ı ' 
Doğduğu yer o .. Tahaili Bildiği diller Ehrieri en cümen nıebus olduğu Umumlye) leri vergisi) nasebetlerlmizln 

c !! cuğu bulunduğu Kanunu : 4566 Kanunu : 4658 ke ilm ine dair) 
Karar: 1430 

1 

Bu rsa n er ç!'kcr {Musla fa F.) Karac ıılı y J 869 Meclr c Arabcn, llliı nıu şnı·kiyr - - Evli. <;0<'11k Kıu·ı i('n lwy ~ ı iii' i iiısii. C. H. P. rımlınl 1 • vu (Rur a) . K I( K 

F ru·Rr a 

Dı·. Gü ran {Rl'f ik) ! stanbul Tıp Fransı ?:<'a . Hıfzıss ıhha, beşe- Avnıpa 'da neş- Müdcrris E vli, 6 ~oeıık 
l sınııhıı ı lfıfzıss ı lı h ıı ı ııü essetıesi C. H. P . TeşkiJiltı Esn iye HI · VII (Rursa). K 

J 873 Miidiiı- ii n •rrp Iıı kiili<·~ i Bakte· 
K K 

ri ve hayvan i bak-
redilın iş eser-tcriyoloj i ve sari ı·iyul oj i 1\J iid rn·isi. 

hastalıklar 1 eri vardıı·. . -~ 
' .. r 

tliivendiı·l' n ( l• 'ıtti n) Kıbrıs ] 73 ll!üıkiyo l•'ransızcn, 1.-ln ro - - E vli, 7 ~o<'nk ~iırn )•i D!'1lı•t .\ zas ı . C. H. P . Dahiliye IV (Trabzon) . K + K 
V· VII (Bursa) . 

. \ı-nhen, Rum ca 

-
ı 

D r. Konuk ( n (li ) t~tanbul J 04 Tıp Fran~ ıua 
Opl' ı'atöı· V(> do· - - E vli , 3 ı;ocuk ( '. ı r. P. Yiliıyel 1\aşknnı . C. TI. P. Mnliyo V· VI I (Bursa). K + K 
ğıım vo kad ın j 
hastnlıkıarr -

ı Par:ı ('Muhittin Bnlıa) nuı·sa ıs rı TJukıık Frımsl?:Cll 
Muhtelif ııı ecımı- A v·ukat. C. TI. P. Teşkil atı Eıınsiy~ Hukuk. Nl cbi- alar ve ·Gün ş - F. l'li I (Bursa), K + K 

yn t 
V (Ordu), 

doğarken 
VI • Vll (Bursa). 

- -~------

Dr. Sim cr (i\l. Tıı ı nt) Bursa ı 92 Tıp F ı·ans ı zr:ı Ha,vıı t i kimya - - E vli ,!') ç or ıık (.' . ı r. P . (:«> 11\'ı sd m •tc rlik C. Il. P. . t. fuaven et vr - vn (Burııa). K fj K 

V<' ııııı ı aryo ı oji 
nıışk a ı i ı. i . 

:ı. 'l'nıa ı; { Taci) S t• l' fi ~ij ı 2 l rı~ ı·p Akncl cın isi Fransı ?.<:a Aıık<' r·lik , - - Evli , 3 ~nrıık .Jııııdarmıı Oı• ıı P I 1\ nıı tlllıınhğın- C. II. P . Milli Müdafııa V· VII (BurSal. K K K 

İd ımı dan c ııı ek li ko ı·~ ı · ıwr·al. 

Çanakkale Ars:ıi ( ad ı lı: 'fahşin ) nur ' ll 1902 l hıkuk \ 7. Pranxı7.NI lfıık uk - - Dul, J çocuk Hursıı ll P i ed i~ ı· Heisi. C. H . P . Biitço VTI (Çanakkale) . K ır 1( 
~ 

·. 

Bat u ( aliilıa Uiıı ) Gelibolu 190.) Istanbul , Hanovra ,\Jı na nca, Zoo l rk rıi 26 mul ı tcli.f eser Profesö:r E vli, 2 çocuk Yi.iksck Ziraat ı• ıı,ıı tii~ünde c. n. P. Ziraat. VII (Çanakkale) .. J( 

ı 
K K 

Yük. vcteri nçr ,.~ 
Pran~'{t ?.cn 

Prof,. iı ı-. (Miistakil) -· 
Berlin Yük. Zi raat 

1 
mcktebi 

Bulayırtı ( Rusnlıi ) Gelibolu 1 9 ~Hilldyo Fran~ ı zcıı Hesap iş l e ı·i , - - Ev li , 1 ço\•nk Dh· a nı i\f u~ aı-.ı•bat ııı urakıbı. C. H. P. Di. fıılırus bat VI- VII (Çanakkale). K K K 

maliye 

--
E rgoncli (Hilmi ) zunköprü J 7 Mül k iye ltalyanca, İclaı·o - - E vli , 4 çocuk H ir inci nı n m i ) Iii f ottiş. C. H. f. Dabiliy V- VII (Çanakkale). K 

ı 
K K 

ı·'rn ıı ~ ı?.cıı . -

Günt&kiıı (h ·şat UTi ) l stanhul ] 92 Üni ,· eı·si t t> edc- Pran.qızca Mam·it, 12 roman, 8 piyes. - E vli, 1 ~oru le Jıfa nrif Yekıiı e1ı ) ıiifett i i. C. ll. P . M"aaı· i! Vl - VII (Qanakkale) . K 
ı K K 

hiyat şul)('si matlmnt 
l O cilt ilmi, edebi 

tercüme 

'" 
1 

Kanı~ı l ( Atıf) ('ıma k kale 1 2 l fa l'lıiye ll iı·;ı7. Prnnsızca Ashı·lik - - E vli, 5 ~o~nk I ıı hi · ııı·la ı· Kaıl ık·"· De no C. II. P . O. V 1nlıi!in rl a r ( İs. 1, 2 Kaleisulta.niye, K 

1._ 
K K ı 

ı 
1\Iii<lü ı·fı 

!1 Ankara ). 
VI · VII CCan!lkkale), 

.i --- _j_ ~ 

L~- -- -- - -
-=- -~- - -

-;c ~-~ .~-~ ---~ =- ~ - ··-· -·-- -~~-~--- ~-~ - ı ~ . -- ---
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1 
- Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

,sı, 
ı:ı 

Evli olup olma- Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi 
(Almanya ile siya-

'O ,.c dığı ve kaç ço- İntihapdan ewel son memuı:i-
(1944 Muvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mti-

lntihap dairesi İsmi Doğduğu yer l~'i: Tahsili Bildiği diller th :.ası Eserleri İlmi rütbeleri fırka cncümen mebus olduğu Umumiye) · leri vergisi) nasebetlerimizin 

8!! cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti Kanunu : 4566 Kanunu : 4663 . klıailmeslne dair) 
Karar: 1430 

Ça7lkıN Dr . .Arkan (Aki1) Çankırı 1889 Tıbbiyo Fransızca, ~p - - Evli; 2 çocuk Tııbip albaylığındıın mü tafi. C. H. P. Milli Müdafııa VI - VII (Çanlorı). K K K 

Biraz Almanca . 
· ı 

Erkin (iBehiç) İstanbul 1 7 Hal'J! .Akademisi FrallSlZeıı .Askel'lik ve - - - Vişi Büyük Elçisi. C. H. P. - II - HI (İstanbul), 11 11 K 

diplqmasi 
VII (Çankırı) . 

İnan ( tıf) Ay dm 1895 Liso Alınanca Bankncılık - Evli, 3 çocuk 
İzmir Ahali ve Esnaf Bnnkıısı C. H. P . İktisat VII (Çankırı) . K K K - Umum Müdürü ve İthallit ve 
İhracat Birlikleri Umumi KUibi. 

Onay (TalAt) Çankırı 188 Edebiyat şubesi Edebiyat tarih, 
Halk şiirleriııin, 

Evli Duygu gazetesi sahip ve C. H. P . Maarif II - IV (Çankırı), 11 K K - eekli ve nev'i, Aşık -
mat ri! dertli, Çankın ea- başmuharriri: 

V- VI (Giresun), 

irieri ve bit çok VII (Çanlon). 

ı makaleler 

1· Renda (Mustafa .A.) Yanya 18 ı Mülkiye 
lı'ranmzca, Mail, idari Evli, 2 çoruk !zmir Valisi. C. H. P. II - VII (Çankın). K +t K 
İngilizce, - - -
Rum ca 

1 -
Çoru}ı. Erem (Ali Rıza ) Sındırgı 1 4 Harp Akademitıi Fransızca, Ask~rLk v~ Kurtuluş ve Kur- - Evli, 1 çocuk Devlet DemiryoUarı Unıum C. FI. P :.\Hinakıılfıt VI - VII (Çoruh). !( K K 

Almanca şiıueudiicrcili k 
tuluş şavaeı hak- Müdürü. 

.~ 
kında yazılar 

Kaosu (Mazhar 1\1üfid) Denizli 1874 1\Iülkiyo Fransızca İdare nı - - Evli, 3 çocuk Bi tl i Valisi. :M:. H. Tetkikı I (Hakkari), K + K: 

i mııliyo 
II - V (Denizli), 
VI - VII (Çoruh). 

Tüzüıı (Atı!) rhavi 18 s 1\Cülkiyo FrallSlZca ldare. nınaı·i r - - Evli, 3 çocuk Şurayi Devi t Mülkiyt• ve C. H. P. Dahiliye I (Kayseri), K + K 

:\faarii dnireleı·i Reisi. 
III - IV (Rlı:e), 

V - VII (Çorııh). 

Us (As ) Gördes 1884 l\Hilkiye Fransızca 
Oazetooi;lik, ik-

Muhtelif eser- - Evli, 1 çocuk Gazetecilik. C. H. P. Rariciyo lll - IV (Artvin), K 11 K 
ti~at, ınali)'(' Ye V - VII (Çoruh) . ı 

leri varrlır. 
. 

nı:ııq·if 
ı 

Çorum .AkdO<Jııı (Hasan) Alaca ı 8 Hususi - Çift<; i - - Evli, 5 çocuk Çiftçi. C. H . P. Ziraat VII (Çorum). K 11 K ı 
1 

.A.kgöl (Eyüb Sabri) lfanastır 1876 Harbiye Fransızca .A ketlik - - E\r)i, 2 çocuk Ziraat. C. H. P. Milli Müdafna J (Eski$ehir) , K 11 K ı V - VII (Çorum). 

--
ı Dr. Alp r (Cemal) llopa 1 97 Tıp Fransızca, Tababet, idıı re - - Evli, 2 çocuk C. li. P. Çoruh İdare llC'yeti C. H. P. Nafıa VII (Çorum). K K K: 

Az Almanca Reisi. 
1 

Atalay ııim) Çorum 1906 Orta -

F 
-

·ı 
- Evli, 4 çocuk Kitapçı, Halkevi reisi ve !.ler- C. B. P. Ziraat VII (Çorum). K K K 

ı 

ı 
]isi ıunıımi ibınsı. 

1--

Dr. Caııtekiın (Mustafa) Çorum 187 Tıbbiy Fransızca r - - Evli, 4 çocuk Afyon Karalıisaı· Askeri hasta- C. H. P. Teşkilatı Esnsiye I CKo~n). K K: K 

ı nesi Sertahibi. ı 
II - VII (Çonım) . 

ı 

-.il 21"" 
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1 lıııi rütbclel'i 

O' 

Ev ll ol ııp ülma-
tntihapdan evvel son memuri

dığı v ~ k~ç ~o-
yet veya weslt'k n meşguliyeti 

cuğu bulnrııluğu 

Bvli, 4 c;ıocuk l~ Ykl\[ . CZI\l'rti , JÜSI<'~8 ı'l \' 0 

ıwuk:ır . 

'·· 
·~ - T ~ 

Mensup olduğu 
tır ka 

C. H. f . 

Mensup olduğu 
encömen 

Adli ye 

Ne vakittenberi 
mebus olduğu 

(Js. 1 - 3 Corum), 
II - VII (Çorunı). 

Baın kanun Ve kararlara Verdikleri reyler r 

(1944 Muvaıenel 
Umumiye) 

Kanunu : 46G6 

K 

(Toprak Mahsul
leri vergisi) 

Kanu.nu : 4553 

K 

(Almanya ile ı:iya-1 
si ve iktisadi mfl- 1 
nasebetleril'lıizin 1 
kcsibııesine dair) 

Karar : 14~() 

K 1 
ı 
,7. ~------~~! -_---ı-----------~---ı -------~--ı -------ı-----------l-----------ı------------ı --_--------ı------~,~--ı-----------ı-----------------~---ı------------l-----------1---------------ı-----~-----ı-----------ll----------_j 
1 Ekı:>r (1 nuıi) Çorum 1877 Rüştiye ve Faı'Sca l\Ialiyo - E,•Ji, 3 <;oc ıılı: "f.vk!\f Miidi1ı 'ii. C. ·K. P. Bü!ge ·(İ$. 3-4 Corwıı), -H +. +! 
l medı·eso ' ' I. VII (Çtıru nı) . ı 

'~~ ~------------~--- -------~---ı-----------ı-------+------~--ı----------- ı-----------ı-------~· ~--------··~----ıı-----------ı---------------------ı-----------ı-----------ı---------------1----------~~~--~~~ ı 
Kıı~·ıwlp (Nııı-i) ı 75 :l\Hillciyc Fı·ı.ms1zca Evli , ı çocuk ~ıirayi Devlet iızıı sı. O. H. P. .A.l'zuhal \o!. vrr (Çorwıı). K .lda.-rc, maliye 

lıukııku ilıume 
' + ~ 

-----------~--ıı--------------ı----------ı------ı------~--ı------~--ı----------1----------ı-----~:~--ı--------~---------------------ı---------i----------ı-~---------ı·--------~-r---~~~-· ------· --~ı, ~ ' 
Denidi Aısı;ıl (Faik) .Acıpayam ı889 Orta İdal'o ve - - Evli, 2 çocuk Viliı~·et üaimi cıı r ü ııwn ilzıısı. C. H. P. Arzuhal VU {I/enizli) . K 

hıtkuk 1 

r----------------ı--------------ı----------ı------ ı---------ı--~-----ı---------1----·----~ı---------~~--------·ı-------------~---ı---------ı----~----ı-------------ı-------~·----~--~---------~~· . 
ı 

Başkaya (Yusuf) Ifonaz (Bclıwi) 1879 Iluhııktan ch-

j----------ı---------------1-------1------ ı~tnameli 
! Dr. Berkman (Uaındi) JJcnizli 1892 'l'ıp Fransızca 

Ziraat, adliye 

Birinci sımf 
operııtör 

Evli, 6 çoc11k 

Evli, 2 çocuk 

Ziraat, tiı·.arcı. , 

Memleket ha.stane i başdoktor ve 
oporatöl'Ü. 

C. H. P. 

O. H. P. 

I - VII (Denizli). 

ı 
+ + 

S. !. 1\{uavonet V ..ı vn (Denizli). K K K 

ı 
r-------~~----ı----·-----------ı7----------ı-------ı----------ı----------ı-----------l----------l·--------~----------ı--------------------ı-----------4----------~--------------ıı----------ı~----~~~~---------~l 

ı Günver (Haydar) İstanbul l 8 5 IIukuk Maarif Evli, 3 çocuk BaşvekiHct :Miiı<t~şar )luavini. O. H. P. .Adliyo VI- VII (Denizli). + K K 
ı 

j:--~-c-1 -'-:--1----·- -------- -·--------;,-------'-----,--------- -------~--------- ---------t~---------ci --------ı---------i--;1....::.:~.:._ ___ ----~-· 
l , i Küçülı:a (Naili) Denizli 1883 

Tokad (Emin Aslım) ııı·ııyköy 1893 

1------------·-------ı-------ı-~---

ll 
l r. Tokgöz (Serveı· K.) :t tanbul .1 ı 

ll 
Dı-. Uz (Behçet) B lı] dan 1893 

f ,. 
Diyarbakır B 'kit (Rüşti.l) ICö tence ı 8::! 

. 

Huk-uk 

Montplief Ziraat 
mektebi lllisi ve 
Ankara Hukuk 
fakültc•jndeıı 

diploınab 

'l'ıp 

Tıp 

Evkaf mckiebi 

Frıınsızca 

Fmnsızcıı , 

fııgilb:co 

1 'mıısızoa, 

Ar. İngilizce 

Araben 

Hukuk 

Ziraat, bağcı
lık ve hukuk 

'l'ababct 
(Bııkteı-iyoloji) 

Çocuk hastalık
ları ve Beledi

yccilik 

RuHisa ve Kahra
man isimli iki ga
zeto çıkarnuştır . 

Matbuatta müu
teşil' makııleleıi 

vardır. 

Ot.u~ b<'şe yakın 

mııtbu r~ol'i 

vardır. 

E vU, 6 çocuk 

Evli, 3 çocıık 

Evli, 2 ~ocuk 

Evli, 3 çocuk 

vukat, Dcııiıli Ilalk(:vi Reisi. 

Deni1li Ziraat ıniilırnd isi. 

Rl'iik Saydıını Hı l'zıssılıb n mü
e>~Scsesi Bi l'iııci Din·ktötii. 

!zmir Belediye Rı·isi. 

1<1\'kııi Fmum iüdiirii. 

1
1 Ocak (Osman) Diynrlınlm 190ı öğretmen okulu - Edebiyat O dıanın n1ektu- -- Evli, 3 çocuk Türkçe öğrelm~ııi w !Iııl ke\li 

- ve Darülfünundan b .A~l Heisi. 

C. H. P. ..AdHyo 

O. H. P. Ziraat 

C. H. P. S. İ. 1\[uıı.venet 

C. H. P. 

O. H. P. 

C. H. P. Di. 1\Iulı.as •lıot 

VII (Denizli). 

!II - V.II (Denizli). 

VII (Denizli). 

VI- VII (Denizli) . 

lll. V - VI1 (Diyarba
kır). 

VU (Diyarbakır). 

K K 

K K K 

t 

K 

K K 

.!. 

K K 

ı 
ehliyetnamcli u, g arım. 

---------~--~-------------ı--------~------ı------- --- --------1---------~----------l ----------ı---------ı~.------------~ı---~----ı---·------1~----------ı---------ı---------ıl---------l 
, J F C ll p lT· Ill (Diyarbakır), , 

~ 
Dr. Öngöron (1. T.) !.-tanbul ı 75 Tıp • r ıı sızca, Dol-torluk, - - Evli, 2 ~ocuk ınıııni } fii fetti,. · · · Hll.l·iciye IV clat.uılıul), K ~ K IC j ' 

! ı il' idare. V • VII (Diyarbakır) . 
------~-~~--=~:--~~-~~·~··-~~~==~-=~:-~~::~::::::·==- =-==~~~- ------~----------~~;_-_._.._.__.~.~~~:~~ız~oo~--~--~~:_ .. ~ ..... _. • . ._-- _.~~--~- --- --.--.~----~----------~-~;.~ .-.--.-.~, .. _._._._.~._~_..__.._~_..__._._._.~_..__.._._ ...... ~-----~~--~~4-, .-~-.· ... --. .. ~ ...... -~;-._. ~ 
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~~ -. ıo- _,.. - ·~ - ~ --== - - > - _,.--- Bazı kanun ve kararlara verdikleri rayler 

'1 .. 
* Evli olup olma-

(Almanya ilo ııiıra-

i 
::ı lntibnpdan evv 1 son mı>muri- )fensup old ı b'll :u nsup olduğu Ne vakittenberi 

ı 
"'..c dığı n ltaç 90-

(1!144 Muvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktisad L mü-··-lntihap dairesi ls mi Doidııiu yer 6 s Tahlili Bildili diller lht- .Benim llıui rütbeleri yet nya meslek n meışguliyeti brlı:a eneimw mebus oldoğu Umumiye) leri vergisi) nasebetleriınizin 

cuğu bulunduğu 
Kanunu : 4566 Kanunu : 4668 kesilmesine dair) 

i 
Karar: l480 

ı J)iyo rbakır GL viiltıekin (K.) Istanbul 1877 Hııı·biyo Fransızca, koı·lik - - Evli, 3 çocıık nci 'l'üırıen Konıutnnı. C. H. P. Milll 1\Iüdafııa lll- VJI (Diyarbakır). K K K 

1 Almanca, 

ı 
Şcdele (Kemal) Elazığ 1902 Orta - Belediye - - Evli, 4 çocıık BHizığ Belediye Reisi. C. H. P. Ticaı·ct VII (Diyarbakır). }( K K 

1 
(Harput) 

luğ ( cref) Diyarbakır 1892 1\fülkiyo Fransızca Belediye ve - - Evli, ıç cuk Di.1•ıı.rhalor B Iceliye Reisi. C. H. P. Bütçe Il (Diyarbakır), K K K 
VI (Urfa). 

maari.f VII (Diyarbakır}. -. 

Edims Ağaoğulları ( I. E.) 
. 

Edirno }!)1 Harbiye .Askerlik, çiftçi- - - Evli, 2 çocuk Tüccar v<' Çift~i. C. H. P. 'Münnkaliit VII (Ediı·ııc). K K K 
-

lik, ticaret. 

Balk:ıı:ı (Fuad) ! stanbul ı8 7 Harbiye - Askerlik Süngü mubare- - Evli, 2 ı:ocnk BNleıı tcrbiyesi Genel dircktör- C. H. P. i\'Iünnkıtliit VI - VII (Edirne}. K K K 

zes i lı akkında lüğü skı-im fcdnt·ıvı~ronu Reil!i. ı 
ı ;, bir kitap -

Dt•ııi rln· (F.l;ı·rm) F.cliı·nc lı:! !lO frlnrli - I N:ıfıll ·~ Rl'ilrn - - Evli Bı•tl('n tcrbiy si l<~dirııe Bölgo O. H. P. Nafııı VII (Edirne}. K K K j 

r terlıi.r ~ i )lüuGrü. 

- -1 

ründiizalp (:AL N.) Tııtrnkıın 1892 Hukuk FrııllBtZea Maliye, iktisat, Ahdi gümrUk ta- - Evli, 1 çocıık Güını·iik ve 1 nbisıı.r!ıır V ekilieti O. H-P. Bütı;o Vli (Edirne}. K -H K 
ı 

ı 
gümrük işleri 

rifeleri ve güm- :Mü teşoı1. 

, 
rUk masraflan 

• 

ı Dr. llft>ınik (Fatma) Safranbolu 1903 Tıp Frıınsı1.ca Dalıili hasta- - - Beldir Gııreba hıı.stan'e ·i Poliklinik Şefi. C. H. P. . !. Muavenet V - VII (Edirne). K K 

~ lıldar 

' -~ 

~ığ Ağralr (Fnad) Midilli (Ağrıı) 1879 Mülkiye '~"O Fraıısı1.eıı M:aliy . iktisat - - Evli, ı ~ocnk Divaııı }J uluıııehıı.t Rci i. C. H. P. - II - lll (Istanbul), K K 
IV - VII (Eiiizıi{}. 

lıukıık 

1 

1 

Aykıı (Fa1.ıl .Alım ed) !stanbul ı884 Ecole lihrc des Fı·an ızea, 
Tcrbi)•eye dair, Di-

i\fmılliııı . C. R. P. lll - vu CEiilzıR-). + -H K . Ed hiyat ve vançci Fazı!, Har- - Evli, 4 <:ocıık Haı·iciyo 

eicn en polit i- !ngilizce mnarif 
man sonu, Kırpın-

ı 
quemoralcs 

tı. eytan diyor ki, 
Tarih dersleri. Fa-

ı 

zıl Ahmet. -' 
K' . ·1 ı .. ıog u (Hasan) Harput ı o Harbiye - A kcrlik, ticaret - - Evli, 3 çocuk Tii<·tat ve Ziı·aat <,:i. C. H. P. lktisat VII (Eii:ı1ğ}. K -H K 

1 
vo 1-irant 

' " ı 
-

1 

.'ağı ·ı u l 'alıit) Kenıah ı ı Hu<msi Biraz Aı·ap~a ldnre, banka- - - Evli, 5 ~ocuk Ziraat Batıkası Idare )fecliRi C. H. P. Dahiliye ll (Erzin~an). K -H + 

1 ve Paı-s~ı\ ·ılık, çiftçi Rei~i. 
VI - Vll (Eihığ). 

ll Yal·ın 1lhımn) Geroda ı 99 Li so - Bclctliyt:'eilik 
. Evli, .ı ~ocuk ( ıt·l'l.'tll· Bı· IC'ıliy• Rei.i. C. H. P. Arzuhııl Vl[ (Eiiizığ}. K K (( ı -

- _j_! ~ - -- ; · - - - :.- '- 1 -~ - - - - ~ - ~- ~-
_ j ~ . --- ~1 

~-
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c: Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyıer--ı 

>!>1> - Evli olup olma- ı (Aimaııya Ue &iya 1 c !utihapdan evvel son ınemuri- Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakitfenberi 'O ..o:: dığı ve kaç ço- (1944 ?tluvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mü-İntihap dairesi lsmi Doğdnğu yer )~·s: Tahsili Bildiği d)ller İlıtisası Eserleri nıni rütbeleri yet veya m lek ve nw~guliyeti fırka encümen nıebus olduğu C:::2 cıığıı bul u ndu!;rıı · Umıımlye) leri veraW) · nasebetleritnizin 
Kanunu : ll566 Ke,nunu : 4663 kesilmesine dair) 

-·-~ 
Karar : ı 4.~0 

Erzincan Ç'uğlar (Beh~ t K) Erzincan 1908 Yük. Maden mü- Fransızca, Madeıı mühen- Erelyaştan kopan - Bekiır Ankura Halkı•vi Muaıuı·la t Şefi. C. H. P. - V11 (Erzincan). K K K 
lıcndis mektebi lngilizeo disliği ve ede-

çığ, Atila, Halkev-
leri, Çoban, Ti-

b iyat mur, V. S. . 

Fırat (AbdüiJ1ak) Erzincan 1882 Haı·biye ve - Hukuk ve as- Hukuk ders]('ı·~ - Evli, 2 çocuk 1\lilli llliid :ı faa Vekalcti Mulıa- Cf. H. P. .;\dliye II - VII (Erzincan). K I( K 
hukuk kerlik kemat şubesi müıliirü . 

lt ter (Aziz Saıuih) Kurnçay 1877 Hıı rp Akademisi Pransızca, Al- Askerlik ve şi- - - Evli, 4 çocuk aın~tm Sahil D emirrollan C. H. P. Natıa m- vu (Erzincan). K K K 
ınaııca, Rusca nıendifcrcililı: lCoıniseri. 

Kalfagil (Feyzi) Diyarbakır ] !HO Hukuk - Hukuk - - Evli, 2 çoeuk Elazığ Sulh Ilfıkiın i. C. H. P. Ticaret VII (Erzincan). K K · K -
. 

. ~~ 

Sökmcnsücr (Şükrü) 'Usküp 1891 Hııı·p Akade~nisi ı Fransızca . \skerlik, idar.e - - Evli, 3 çocuk laşc 1\füsteşmı. C. H. P. Dalriliyo VI- VII (Erzincıın) . K I( K 
vo iktisat (Müstakil) 

Erzu.ruııı Akyürek (Aziz) Trabzon ıs 2 :;\Hilkiyo Frausızca, ldaro vo hele- - - ~vli, 3 çocuk lıınir Belediye Hl•isi. C. H. P, lllilli 1\füdafaa ın- VII (Erzurum). K + K 
Almanca, diyecililc 
tngilizco 

Altuğ (Salim) Erzurum 1895 llarbiyo Fransızca, Askerlik - - Evli, 4 çocuk 'Uçiincü Umumi 1\liifettişlik: C. H. P. Münakalilt VI- VII (Erzurum). K + K 
Biraz Rusca 'Kö~- hürosn Şefi. ı 

ıHaı-p Akademisi 

-
Unter, Graf Hais-

v -·vn 
. 

Gl. Demirhan (Pcrtev) ls tanbul 1871 J.'ransızca, Askerlik vo ler, Japon harbin· -- Evli, 2 ocuk Emekli Korgeııeml. C. H. P. Hal'iaiyo (Erzurum). K K K 
Almanca, diplomasi den alınan maddi 

ve manevi dersler, 
İngilizce Meç manevraları, 

İkinci Ordunun 
sonbahar manev-
ralan, askeri ve 
mülki bir çok ma-

kaleler. 

Dinç (Raif) Erzurum 1874 :Melctebi ııüvap .\ı-ap~a, Farsça Hukuk - - Evli, 4 çocuk - C. H. P. Arzuhnl (b. 2, 3 Erzurum), ~ ~ K II (Erzurum), ı ~ V (Zonguldak), .. VI (Rize), 
VII (Erzurum). 

Dumlu (Nafiz) Erzurum 1880 Harbiye - Ziraat - - Evli, 3 çocuk Erzurum Bclcdi.rc Reisi. O. H. P. Meclis hesapları II (Saruhan), K K K 

ı 
III - Vll (Enuruı:n). 

. 
Elgün (Nakiye) Istanbul 1882 Kız muallim - Maarif ve bele- - - Bekar İstanbul UmuııU 1\fcclisi 'Uyesi. C. H. P. 'D ahiliye V- VII (E~uruın). K K K 

ınektebi diyecililı: 

Göle (Müni:r Hüsrev) :nayburt 1890 MiilkiY.e Fransızca İdare - - Evli, 4 çocuk İnhisarlar Umunı Jl!üdiir C. H. P. G. ve İnhisa_rlar n, VI- Vll CEnurum) . K K K 
Muavini. 

ll 1 
1· l ı 

~ ;;- ~--· ---·-- . -~-·-- r• ...l 
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Bazı kanun ve lmra.rlıı.rn. veraikleri reyler i ot . 
ı:> Evli olup olma- ı ı (Almanya ile siya-

1 -o .. Intilınpdan evvel on memuri- Mensup olduğu Men. up olduğu Ne vakittenberi 

*·- dığı n kaç ~o-
(1944 1\luvazenei (Toprak Mah811l· si ve iktisadi mü· 

lntihap dairesi Iaıni Doidui"a yer o .. Tahaili Bildiği diller Jııısn~ı Eeerleri nıru rütbeleri yet veyıı mealek ve meııguliyeti brlı:a eneüınen ınebus olduğu Umumiye) leri vergisi) nasebetlerimizin ı 
cı !! eufu bulundufu Kanunu : 4566 Kanonu : 4553 Icesilmesine dair) 

Karar: 1480 

E-rzurum Koc;nk (Şükrü) Eliiı:ığ 1 85 IIarp .Akademisi Prıın ·ızen. A• ·~ ı·lik \"C· - - Evli, 2 çocuk 'l'a~·ynı·<' C'nıiyeti Rei Muavini. C. H. P. . - V- VII (Erzurum) . K K K 

Ruscıı ta ~nri'rilik 

- -
Gl. oydemir (Zeki) Selil.n.ik 18 3 Harp .Akademisi Fı·ansızcıı , J "kı• ı · lik - - Beki\r Ordu Müfettişliği Kııı·mny C. B. P. Millt Müdafıın V - VII (Erzurum) . K K K 

.AJnınn n Baş.kruu . (Miistakil) 

Eskişehir Abııdlıu (Yavuz) Eskişehir 1905 Jiukuk ve Almnn<>n, H nk k. iktisat Hukuka ait iki Profesör llekar 1 stıınbttl Hukuk Fnkiilt<>~i C. H. P. Riitçe VII (Eskişehir) . K K K 

A.lınnnyn'da Fransızca 
tercüme ve bir Profe:ıörii . telif, muhtelif 

~ broşUler. 

ı ·---· 

ı Aruk u ( l zzet) Dobruca .1888 Yü.ksı>k mü- Fransızca 'ıı( :ı i~IPri, D emiryolu in- - Evli, 1 çocuk lkvlet Ocın iı·_,·ollun lnşııut Rci!< i. C. H. P. Xafın V! • V ll (Eskişehir). K K K 

("Mecidiyc) henclis mektebi d~ır il")·o ll:ıı-ı şaat kitabı 

ı -

,i 

Ay kurt (İzzet lnvi) .Eskişohir ı 80 llususl Fransı7.ca 1\fu:~t·riı·lik ve - Evli, 3 çocuk 
:\Tan ı-if \ 'ekftleti lüılcıııi mahsus C. II. P. :\{aa rif II-V (Afyon K.), J( + K - VI (HakkAri), 

nm ıllinı ı ik Miidül'ii. VII (E sk işehir ) . 

ı - -·----- ~ -- . 

Üzdaı ur (İstnmnt) Badrum 1 79 IIukuk 1-\·ansız<•a, - - - Evli, 4 çocuk A nılmt. (1ıfüstnkil) G. " tnlıisa rlaı · V- VII (Eskişehir). K + 

-~ ı 
Rumeıı 

·---· 

ft 

~a7.ak (Bın i rı) Sn7..ıık köyü 18 2 Mrdr<>. e ve - Ziııı:ıl 11· Iş tutumu ve mu- - Evli, 2 çocuk Zinwt w tirarrt. c. n. r. l ktisnt T • VYJ (E~ki~ehir). K T( 

hu~u.si tirarı•t vaffaki :vPt yolları 

ı 
(He:ıliz basılma-

ı mıştır). 

ı 

1\ 

. 

Gaziant eb Dr .. Vakny (Mcmed1.\. ; Girit 1 93 Tıbhiye l •'ı·nıı sı ~ea , 'l'al •:ılwt Dil1 rfkikl c ı-in - Evli , 2 ~ocuk Tiirk Dil kurunınııda uzııııııı . C. II. P. S . t. :\[ıuwe ıı t V - VII (Gıtziııntcb) . K K K 

Runıeıı . dair n<>şriyat 

• -· ll ., 

• \k.'~<_))" (Ömer Asım) Gaziantcb ıR99 IIukuk l•'raıı ·ı v.ı·n, Türk dili, ı·ı]P- .Evli , 4 ~ocuk ('. ll. 1'. \ "C Il aiki-vi Rvisi , :ını- c. n. P. Ili. )[nhrısl'bnt V- Vli (GııziantPb) . K + K 

ı 
:\[uhf eliC 13 -

tıı ı;ı-ilizco lı ira rnaarir, e eri vn ı·rlır kat. liM· ı•rl<•lıi.":ıl ıııunlliml. 

hukuk 

-
Barla~ Co mil Said) İstanbul 190-~ Hukuk ve Alnııım•n, Tiukuk iki i~:ıt J>us 'l'ürkisf'he - Evli, 2 ~ocuk Etihank Hukuk ::'llii~ıı1·iri. C. Il. P. O. vo 1nlıisarl ıır VII (Ga1.ianteb). K K K 

.A lm:ınyn 'da Fraıt~ıv.••a ,\kti enı·reht 

' -- - --
lk L' ııholut (l\L) Kilis 1907 . •rıp Almıııwa, 'l'rıb:ılıı·t - Bckfır .\n kara Xliıııtıııc· !ıa.;t:ınesi , - i~a- C. TT. P. )fiili .\ [ii du fmı VII (Gaz.iantcb). K K K 

-, -
. F1·nıı ·ıv.ea i.n~ ınütehassısı . 

1 ·- --· 

ı ı 
Kuleli (B<'kiı-) k~adnğ 1900 Hukuk ~ .\1 nıaneıı , lktis:ıt \"H ~ - Evli, 2 ~o<:uk 1-:ınııi .H•t sımdığı avukatı. C. li. P. Iktisat V. Vll (Gıızlanteb). K K K 

Frıın~ı1.ra Mk('ı·lik 

li Dr. )felek (A.) Antakya ı 96 'l'ıbbiy Almanca, Tııhi hlik - Evli, 3 çocuk H atay Ba. vekili. C. J f. P. Duhiliyc \ 1 - VII (Gazianteb). K +. K .. 

i lt 
-

_J ~·--=-- -
Frııns ızen 

'--~ ' 
· ·~~--- -~- - ·- ~ - - -

-- ~' --~- - - ... -;:----;::- - ---= --- - - --· 
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Bazı: kanun ve kararlara verdikleri reyler 

~ 
Evli olup Qlma- l ntihapdan evvel son meınuri- Menııup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi 

(Almanya ile ııiya.-

lotihap dairesi l.smi Doğdu(u y er 
'"O _a lhtıaaaı tııni rütbeleri 

dığı Ytl U~~ yet ...eya meelt'k n m~yeti 
(194-4 Muvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mil-

'~ ·- Talıaili Bildiği diller FMrleri frrka encıii.men nıebus olduğu Umumiye) leri vergisi) na&ebetlerimidn 

o .. ~~ buJunduğu 
ı c ~ 

KanUJıu : 4666 Kanun u : 4.553 k~lme~r dair) 
Karar ·i430 

1 Gemantep Üzdemir (Şefi k) Knhiro ı 8'5 Camiülczher Arabcn, İngi- 'l'icıırrt, ziraat, - - Evli, 4 çoruk 1 n~ııt ıııiit{'ahJıidi - . !ilis allıayı. C. H. P . İktisat VI CSiir d). + -tl 
1 
ı · zco. Fransızca nafııı iı:;leri 

VII (Gaıian;etı) , : ı ı, 

i ,, 

Şahin (Mcmcd) Gaziant eb ı877 Rüştiy ve - Manrif - - Evli, 6 çocuk .~':~·tam ınüdürii . C. H . P . Arzuhal 1 - VII (Gazianteb). K + K 

hususi 
(Miistnkil) 

- '' ' ' ı ı l 
li ,' .. 

ı Giresun Akkaya (Müııir) Istanbul ı 71 :vmtkiyc Frıuuıızca, İdare - - Evli, 3 CQ('Uk Dahiliye ~HL~tc~aı-ı C. H . P. Bütçe H - lU (İ:mıir ) , K ,K K 

n um ca 
IV - Vll (Gi-nısun) . 

' '. . ·: .. . 
Yür.atlı (Fikret) lsta.nhul ıS96 Harbiye - A.~kerlik vo - - Evli , 2 ~ocuk Başvekıllct ski .v:t\'Hi. C. H . P. Zirsat VI -VII (Gi resun) . K + K ~ı 

' 

çift~ ilik \ 
-· ' 

ı • 

O ten (N<X'mi) !stanbul 190 Hukuk Fran ızca Hukuk 
1- tmtiyw: sahibi- Bekiır i,ntsi Bilgiler Oktılu Amme C. H. P . Dnhiliye VIT (Gire('lln). K K K 

1 
nin baldo , -

, (Amme hukuku) 2- İdari mukavele, lı ukukn D<X;cnti. (M iistakil) 
!1- Makalele:r. 

·- - · --- ---- . . . ' 

·1 ı . ahonru (1ımıa.il) Ş bin Karahisar lR!ll Ticaret vo İktisat, ticnrE't Evli, 4 ~ocuk Ticar t. C. H. P. 'J'icarE't ll (Sarki karahisar), K K 

ı 
- - - K 

hukuk ve hıılrnk 

III - l V ( Ş. Karahisar), 
V- Vll (Gir esun) . 

-
·ı • : 1 ' 

1 ayar (Ayet) !stanbul ı903 Galatasaray Ro- İn:ziJi7.C'C 1Jrti,nt , m:ıliyc - - Evli, 1 c;vcuk 'l'icar t V t' luileli Iluıı • ekono- C. H. P. Bütc;o VI! (Giresun). K K K 

ı 
bert kolleji ve Lon· ınisi hürosu nıÜi;Jtri ri. 
dra Üniv.,rsitetri 

Iktisat F. 

li . - --

1 

Dr. oınyürck (H. V.) İstanlnıl J 9 Tıp Fransı zca, 
Laboratuar ve J iıhoratuvar ve Profesör Evli, 3 çocuk IJiı;. tııhah~ti ııı ktcbi l'ıııumi C. H. P . Tir.nl'C't V (Balı kesir), - - -

A lınanca 
dahili' lııı.<rtalık- kılıniğe ait 13 Pınr~z ,.e Stomatoloj i profcsörü. 

VI - Vı'l (Gi resun). 

i 
Jırr miitPhassısı eser 

·-· ı-ı-- r '• 
~ 

li Gl. Sö km en ( tlısan) lstanhnl 1 73 Haı·p .\kndeın isi 
F. Wl'IZ~ıı. AJ- Serancaını harp, 

J<~vli. 2 ~ocuk !zmir Valisi . C. H. P. Kiitüphane U - I1J (l ııtanbul) , +l + K 
A. k ri ik, idare t ran'ın ahvali as- -

ının u~~. Rusca, keriro ve tüyasi-
. IV - VII (Giresun) . 

l • : Rum ca 
ve diplomasi yesi. 

---
ll Ulus (Ahmed) 

C. H. P. 
1 ~~'14• 

Giresun ı897 Orta - Samıri, makine- - - Evli, 3 çocuk Hfıkimiyeti Milliye gazetesinde M:ccliıı hesapları V- VI ( Ankara), ıc +l K 
VII (Giresun) . 

cil ik 
. UBtabaşı. 

.i 

1' 
.. "· (•,' 1. 

Gümiiştıne Ataç (IIasan Fehıni) Giimüşane ı879 Ru~usi - İktisn t ve ma- - - - - C. H . P. Teşkilatı Esasiye ( İs. 2. 3 Gümüsane), K K +! 
1 - VII (Gümüşancı) . 

liye ~ 

! 

Erdoğan (Şevket) Çcrkeş ı883 Hnrlıiyc Pransl7.cn 1daı·c ve as- - - Evli, 6 çocuk l'r!uamelatı zatiye Pi~·ade ')Ubesi C. H. P . fiili Müdafaa tır - VTI CGiimlllıane) . 1 'K' K K 

kcrlik 
Müdürü. 

.. 

Güreli (Recai) :Mana.~hr ' ı .J: Hnrlıi~·ıı Hwnc:ı Askı' ı'lik, idaı-c - ~ Evli, ı çocuk Balıkt>.~ir Vah~i. C. H. P. Dahiliye V lT (Gümü al'\4). K K K 

,\z Prııusızca --
elck ('ahir) !stanbul ı907 F,eyziyc mcktcbi lrıı:i lizec, Bankac·ılık . ma- - - Evli, ı çocuk Siiıncrbıınk ı ·mum Miidiir )fua- C. H. P. Harici ye VI I (Gümilşane). + +! l{ 

~ 
ticaı-et kısını Fraıısııra liye, iktisat vi ni. 1· : 

.• - -
- ~ -- "-

'L . ...: - ~- -
1 ._.ll 
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lı ı ı ı ı ,g. ı ı - ı ı Balı kaa1Dl ve kararlara verd1k1eri reyler 
cı Evli olup olma.-

lntihapdan evvel son memuri- lılenınıp oldulu M6D8Up olduğu Ne vakittenberi 
(~a tse ai:va 

;:f d.ığınlı:aç9()- (19« Muvıaenei (TopraklMahsul· ai .,. lktteadl mit-
İDtilaap cWnııl lsmi Doğduğuyer Tahsili Bildiği diller İhti88ııı F.eerleri llmi riitbeleri . yet veya meslek ve meııguliyeti fırka eneüınen mebus olduğu UmUJDbe) leri 'ftr81ııl) naeebetlerimir.ln 

r:ı!l t'llğu bulunduğu KalıUDU : (1566 .K&Dımu: ~ keııllmesbıe dair) 
][arar : 1'110 

9h4lfMI• Tör (Edip Servet) Adapazan . 1880 Harp .Akademisi Fransızea Askerlik - - Evli, 2 çocuk Balya Karaaydın madenieri C. H.P. Harioiye u. m (İstanbul), K +f K 
şi rketi Umum Müdürü. IV - VII (Gümü$ane). 

B'dıWrt Gölılidan (AH Reıfat) Sındırgı 1895 Lise - Ziraat, halk - - Evli, 4 çocuk Sındrrgı C. H. P. Reisi ve C. H. P. Ziraat VII (HakkAri). K ıc +! 
ruhiyati Umumi Meclis Azası. 

.,., Devrim (Ali Şelhum) tsendenın 1909 Humsi Arapça Ziraat - - Evli, 5 çocuk İskenderun Parti ldare Heye- C. B. P. Ziraat VII (Hatay). K +: ıc 
tinde ha. 

Gl. DtuııJwı (Byııp) Eııldzalra 1882 .Askeri topçu Fr:aııaızea, Alman- Askerlik ve Tol'Cli endaht eet- - Evli, 4 çocuk Askeri fabrikalar Umum Mü- C. B. P . MilU Müdafaa VII (Hatay). K K ıc 
mfihendis mck-

•ca. İn«ill.zce ve Harp sanayii 
veD,erl neye yarar 

dürlü~den emekli. u Rıuca ve aakeri fabrika-
tebi . 181' tarihi 

Dgu (Haeene) İstanbul 1902 K11: Öfretmen & Fransu:ca Maarif Konferanslar - Evli. 1 çocuk Blll)öğretmen ve İstanbul C. H . C . . H. P. Münaka!At V1I (Hatay). ~ K K 
okulu P . VilAyet ldal'C Heyetinde Aza. 

Kunt (Bekir Sıtkı) Antakya 1905 Hukuk - Hukuk ve 2 eser - Evli, 2 çocuk Başmüddeinmumi Muavini. C. B. P. Adiiye VI -VII (Hatay) . K ıc ır 

matbuat 

Sel~ (Hamdi) lskenderun 1906 Hnlrnk Az Fransızca Hukuk Makalele1' - Dul, 2 çocuk Baıımüddeiwnıuni Muavini. C. ll. P. Bütçe VI- Vll (Hatay). K K K 
ve Arapça 

-
Türkmen (Abdülgani) .Antakya 1882 Orta .Az Arap<:a Çiftçilik - - Evli, 8 çocuk lI atay l\Iillet Mı>clisi Reiı:ıi . C. li. P. İktisat vı- vn (Hatay). K + + 

lgeı Beriker (Turhan C.) !dadi, 2 seae Evli, 3 çocnk Ad:ı.na. eski Belediye Reisi ve C. İktisat VI - VII (İçel) . K 
K ır 

Adana 1892 - Ticaret ve - - O. H. P. 
hukuk belediyecil ik H. P. Vilayet Heyeti üyesi. 

Dr. Berker (Muhtar)' .tsıaııbui 1892 Tıbbiye Fransızca Tabiplik Gözlerimizi na.- - Evli, 2 çocuk Oöz mütclıa.."-8181 ve Mersin Li- C. H. P . İktisat VI - V1I (İçel). ıc K K 
(Göz müteha&- sıl konı,yalım man ~rketi İdare Meclisi Reisi. 

sısı) adlı bir eııer 

-
Giiven (Ferid OeW) lstanbııl Türk sözü sahip ve bıışınuiıaı'liri. -+i +1 K 1894 Hukuk ve sa- Fraııınzea Gaıetecıililı: - - Ev li, 3 çocuk C. H. P. - m (Urfa), 

nayii nefise IV (Merııln), . v - vn (İçel) • 

İnankur (Emin) SilHke 1874 Medrese Ara~.1l, Farsea Maarif - - Evli, 6 900uk Mü~afaai huknk reisi. C. H. P . M.ııarif <ls. 2. İçel), ı: K K 
n - VII (İçel). 

r 

Bursa Valisi. I - IV (Konya), K )[ K Koraltan (Refik) Divriki 1889 Hukuk Fl'81l81ZC8, Hukuk ve - - Evli, 4 çocuk C. RP. Dahiliye 
Ar. .Almanca idare VI - VII (İçel). 

1 -· -~- -- r ~ 
-~ -

1-- - 1 - -
~ .. - ·-=·~~ ~-- ,_,...."S>~ ------ - -
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~~ __ .-~J~~~- =J~-- ~~ ~ ~~J ~- ~~- ---~3~-~- ~~~~~~~~~~~rl~ 
li • . r' • · 'go Evli olup olma- tntihapdnn evvel son memuri- Meruıup oldu~ Mensup oldu~· Ne vakittenberi (Almanya lle ~!ya-li ~ ~ dııh ve kd..; ço- IS"' (1944 Muva.zenei (Toprak Mahsul- si ve iktisadi ınli-
, ~.-'--:-~1,...4-ij-·h_a_p_d_a_ires_i_.:_.,l-----''--ls-m-i- Doğdni'u yer _..g ... :0 . Tatı.ili Bildiii dtll•r Ihtıauı EMrieri Ilmi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti fırka encıiimen nıebus olduğu Umumiyel leri vergisi) nasebetlmnıizin 
r: euğu bulunduğu Kanunu : .S66 Kanunu : 4553 ke!!lınesine. dair) 

1 
• ,a.arar : ,.ı,4:JO 

1 ! :'t ---------1----------------l----------l----------l--------- ----------l----------1--------------------l-------- ----------1-------------l-----------l----------ı~~-.~~ı • 
1çel Tugay (l;i efik) 1\fnlaty:.ı 1905 Hukuk Fransı7.ca Hukuk - - Evli 1\fıı.lııl~·a Bclediye lleisi. C. H. P. lktisat \1 I (İçel). K K K 

1 '~~.ı . \ 
1 -----------------ı-----------------l-----------1-------ı-----------l-------,---·l----------l-----------l------------l----------- ı----------------------l-----------ı------------ı---------------l------------ll~---------ı---------~ 

1 n. Türsat ı (Şefik) ls tanbul 1881 Harp Akademisi Almnncıı, 

Fransızea 

Askerlik Evli, 3 çocuk l!:m kli General ve An:ıdolu Si
ırorta şirketi ldaı-e M Pli<i l~cisi. 

C. H. P. Arzuhal V (Denizli), 
Vll (İçel). 

K K K 

1. l ,ı----------------ı----------------l---------- -------------~---l---------- -----------l-----------ı-----------ll---------------·-----------------l----------- 1-----------ı---------------ı-----------ll~~-------ı---------~ 

!sparta Aydar (Kü.ıım) lspaı-ta 1888 Yük ek miihen
dis moktebi 

Fransızca M:ühl'ndis Nııiııı i' ekiileti 'l'efli~ Heyeti 
R.ııisi. 

C. H. P. 
(Müstakil) 

'afıa VII (İsparta). K K 

i----------------l-----------------l---------~--------l----------ı---------------------l-----------ı-----------ı-----------1-------------------~----------ı-----------ı---------------ı----------~--r------~ı----------~· 
Karaağaç (.Mükerrem) Şarki Karahisar ıs 5 Mülkiye 

Özdamar (Hüsnü) !sparta 1875 Arapça 

Maliye 

Ticaret ve 
ziraat 

Divanı l\iulıasebat iızw;ı. 

Evli, 3 çocuk Müitü 

C. H. P. Bütçe II - V li (lspa:ta.) . K K K 

C. H. P. Meclis He.sapları ı - vn (Isparta). K K 

l !----------------ı-----------------ı----------ı-------ı-----------l----------------------ı-----------ı-----------ı-----------ı---------------------ı-----------i---~-----ı---------------ı-~- -------1·-t--------+---------~ 
Turan (Kemal) !spal.'ta 1896 

Tüzemen (Ceınil) !stanbul ı 97 

lsta1ıbul .Ah--yüz (.Ali Ka mi) Mekke 1873 

Arseven ( Celi.U Esad) !stanbul ı 76 

Dr. At-aç (Galip) !stanbul 1 79 
1· 

k ------------
Bayındır (Atıf) Rodos 1883 

Gl. Bele (R.ef t) !stanbul 1 81 

Ciıoooz ("alil lı) !stanbul ı 77 

·- ---- _-· 

Hukuk Fransızca Hukuk, mat-
buat ve ticaıııt 

Hukuk .A,z Fransızca Hıık.-uk 

Dariişı, afaka Franılll':ca. Peqagoji vo 
i~timairat 

Harbi,\·c, lülki
ye ve Sanayii 

nefise 

Tıp 

Mülkiye 

Haı-p Akademisi 

Hukuk j 

lıira.z t ngilizce 

Pı·aıısızca 

Fraıı.~ız~a 

Şehireilik >e 
giizel RanatJnr 

Tababet 
(Dnhiliyc) 

Frmıın1.ca, AJ- !dare, hukuk 
man ca, İngilizce 

Alrnanca, 
Fı'ansızca 

Fransızca 

.Askerlilt 

Matbuat 

1\füteaddit ma
kaleleri vardır. 

16 matbu eser 

Mimariye ait muh
telif eserleri var

dır. 

Tıpta tecrübe usu
lii, Pastörün ha
yatı, Radyoda 

evin saati. 

Bartelıni'den ter
cüme edilmiş bii
yük hukuku idare 

Kalem mecmuası 

Profesör 

Evli, 2 çocuk 

Evli, 2 çocuk l N~•~·-~--:-~-:-.. -:-:--~~ ~~~~O~ !--w-,-:-~-n-(!-~-:-. ~-a-).-)-.~~ı----:-.---~-~-~-(~--4---:-.---~,l~ 
1 

Evli, 4 çocuk 

Evli, 2 çocuk 

Daı-üş.,afaka Müdürü. 

Güzel Sanatlar Akan~ıııisinde 

Profesör. 

Evli, 1 çocuk R.adyo idal'c ind Ne.1ıiyat Bü-
rosu .,efi. 

Evli, 3 ı,:ocuk Ziraat V ckitleti Miistc;ıarr. 

C. II. P. 

C. II. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

Maarif VI -VII (fstanbııl). K 

N ana VII (İstanbul). ]( 

S. ve 1. Muıı.venet VII (tstanbııl). K ı 
Maliye V - Vll (İ atanbııl). K 

1----ı---------1-----ı----~ı-----~--------ı· ı 

Bekir ~Iilli 2\lürl-afaa Y:k-ıili. O. II. P. Ha.ı-iciye U, V! v(lf(i~t:_nbul). K 

--
Evli, 5 ı;ocuk C. H. P . - (İs. ll lstaubııl), -H 

IV - VII (btantıul) . 

·-~ 

_l __ 

K K 

K K [i 

K K 

K K 

+ 

-
+ K 

. ,.._ ... 
~-= 
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- - - ~-c. - -- Bm kanun ve kararlara verdfkleıi refler 1 .. -::ı Evli olup olma-

~~ 
lntihapdıın evvel son memuri- Mensup olduğıı Mensup olduğu Ne vakittenberi (Almanya ile Iliya-ı 

d.ıjın~to-
(1944 Muvaıenei (Toprak Jılahsul- ııi ve lkti.adl mti-

l:atihap daireBi Ismi Doidaia 7• o .. Talıaili Bildifi diller -..ri eri llın7 nitbeleri yet nya meslek n m-.gul iyeti b:rka ....... mebııs olduğu Umumlye) leri verglııl) uaııebetlerimiıdn 
Q!! ınıfu bulundııfu Kanunu : 4566 Kanunu : ~68 bıı1lmeııine dair) 

Karar. 1480 
- 1 

lıfoıAhl Denizmen (.Ahmed H.) İstanbul 1876 Bahri ye İngilizce Babriye ve ti- - - Be kar Donanma Komutam. C. H . P . İktisat ll - VII (İstanbul). K K K 1 
caret 

~ Dr. Diker (Hayrullah) !stanbul 1875 Tıp Fransızca Tababot - - Dul, 2 çocuk Üııh·ersitede Profesör ve Adli C. H. P. Teşkilatı Esasiye VI (Kastamonu), K K 
T ıp [~ leri Müşalıedehane Tabibi. (M iistakil) 

VJI (İstanbul). 

ı Siyasi tarih ve Siyasi Bilgiler Okulu ve Polis ı 

Esmer (.Ahmed Şiikrii) Kıbns 1893 Nevyork Colum- Fransızca, Matbuat bir çok maka-
Hukuk doktora, Evli E. i::liy ıı si Tarib Profesö rü ve 

C. H. P. llaı-i ciye VI - VII (İstanbul) , + +. + 
bia üniversitesi !ngilizce ve diplomasi leler 

profeı9Ör 
mııharrir. ' 

; Göker ( Galib Balıtiyar) İstanbul 1881 Hukuk Fransızca, Maarif, iktisat, Türkiye rica li - Evli, 2 çoct:ık lı;tanbn l Ticaret ve Sanayi odaııı C. H. P. İkt isat Vf - VII (İstanbul), K -H K 
devleti, Gökbay-

.Almanca belediyecil ik rak, Cihan tari- :.Vlüdürleı'inden ve Umumi ::l[eclis 
bine bir nazar. ilzıısı. ı 

-
Gövsa (İbrahim A.) İstanbul ıs 9 Hukuk ve C~ Fransızca Maari:f, mat-

Meşhur adamlar 
Evli, 2 çocuk lfaarif Vekilieti müfettişi. C. H. P . K -H ı ansiklopedisi, 4 - Maarif III (Sivas), K 

nevn Üniversi- buat cilt çocuk ruhu, IV (Sinob), 

ı l 
Çocuk şiirleri, VI- VII (lstanbul). 1 

tesi Pedagoji Ş. Çanakkale izleri 
-. 

f-· 
ve saire.. 

llWliJl \.F ı:ı·il ) bt.anbul l:Si7 liuk uk - llukuk - - Dekar lliıuıi Cemiyetleri ::IIurukıl>ı \C c. n. P . n;:tisat vrr (htanbtıl ). K X K j 

lstan bul Şehir Meclisi azaı;ı. 1 

ı 

GL Karabekir (~) Istanbul 1882 Harp Akademisi Fransızca, .Al- .Askerlik, ma- Bazı eserler - Evli, 3 çocuk Emekli geııeıııl. C. B. P. Teşki l atı Esasiye I (Edirne). + +. +. i 

1 manca., Rnsca arif, içtimaiyat 
II, V - VII (İstanbul) . 

' 

Kararnursal (Ziya) İstanbul 1873 Rli4tiyo ve Fransızca, İdare, maliye François Joscf Evli, 2 çocuk C. H . P. Beyoğlu Yilayet Reisi. C. B . P. H - VII (İstanbul) . K K 
! 

- Teşkilatı Esasiyo K 

Hususi biraz Almanca, ve iktisat 
arazisinin keşfi , 
Türkiye'nin ikti-. İngilizce aadi tarihi, Os-
manlımali tarihi, 
Ekonomik tarih. 

Kortel (Hüsnü) İstanbul 1890 Yüksek (Belçi-
Fransızca Elektrik mü- · - - Evli, 3 ~uk Nnfıa Yekiilcti Müsteşa.ıı. O. H . P. Bütçe ın (Zouıruldak). K K K 

ka'da Liyej tck-
h endisi 

vır <tstanbu)) . 

nik falriiltesi) 

ı 
Menemencioğlu (N.) &ğdad 1892 Hukuk Fransızca Diplomasi - - Bekar linrioiye Y ekalcti Katibi Um u- C. H. P. - V (Gazianteb) , + -H K 

m isi. 
VT - VII (Istanbul) . ı 

1 

Ögel (Şükril .Ali) İstanbul 1886 Harp Akadenris.i Fransızca, .Askerlik - - Evli, 2 ~ocuk Eml'kli luğbay. C. H. P. Milli ).füdafna V - VH (IEtanbul) . K K K 

Rnsca 

--
Öymen (Fakibe) lşkodra 1!l00 

Buı"M Kı:t :\ [uallıın m k:tcbi Tıı- 1 

Darülfünun Fransızca Maarif ve - - E vli rih ve Co~ı·af~'IL ~ruııllimi ve 
C. H. P. Bü~e v - vn (l staııbul). K K K 

1 

~ ... 
coğrafya şubesi ooÇafya 

ı 
Bursa Kız Lisesi }!üdürü. 

1 L arıdal (Vehbi) Hukuk Almanca, Arap- Hukuk, Iktisat tarihi, Ge- - E vli, 2 çocuk Yüksek Ik ti~at w TictLret rnek- C. H. P. Mün:ıka l iit VII ( İ tanbul). K +i K 

ca, Fransızca iktisat 
nel ekonomi - Sos- l bi l ktiSllt Profesörü. (Müstakil ) ı 

~ 
ya! ekonomi. 

- - ---~- -- -- ~ - ~ - - - ·- = ı 

~ 
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Ba.zt kanun ve kararla.ra veidikıeri reyleır 

i Evli olup olma-
!nlilıapdan evvel son memuri- Mensup olduğu Mensup olduğÜ Ne vakittenberi 

(Ahnanya lle siya 
"0 ... dığı n ka.o ı;o-

(19« Mnvazenei (Toprak MaMtıl- al ve iktisadi mil-

lntihap dairesi İsmi ---.. o .. Tahaili Bildiii diller tlıtısnsı ır.erleri Um.i rütbeleri yet veya meslek ve meııguliyeti br ka encümen mebus olduğu .Umnın!ye) leri vera:i&l) naaebetlerlınizin 

O!l cuğu bulunduiu Kanunu : 4566 Kanunu : •663 kesilıneııl.ııe dair) 
' K.atar -~ 1430 

lstanoıd. Tarhan (Ali Rana) İstanbul 1882 Galatasaray li~ Fransızca, f ngi- Posta, telgl'af, - - Evli, 2 çocuk . Posta, Telgı·af ve . Telefon He- C. H.P. - IJJ {Samsun), K K - K 
si, Almanya ve 

li7.ec, Almanca telefon yeti Teftişiye Müdürü. · (Miistakil) ~V- vtl Ctst:tr~ııl). . 
Belçika'da posta 
ve telg:raf mesle-

k! tahsili. --
1 tnkıuen (İsmail Hakkı) İstanbul 1901 Mülkiye Fra.nsızca :Maliye - - Evli, 2 çocuk Maliye \<'kiıleti Tetkik Heyeti C. H. P. Bütçe vt - VII (İstanbul). K +i K 

Reisi. 

' . 
Yalçın (Hüseyin C.) İstanbul 1875 .Mülki ye 

Fransızca., 
Diplomasi ve - - Evli, 1 çocuk ·Mulııırııir . C. H. P. Teşkilatı Esasiye ct •. l-!3 f At.&nbul), +i +1 +i 

ltalyanca., 
içtimaiyat 

V - VT (C:nnlm-ı), 

tngilizce vn Clstanbul). 

'1 Yurdakul (Memed E.) İstanbul Miitkiye ve ·ı-:ski )i[uııul nıclm,ıı. C. R. P. 
tt~. ~ ..,.,.,.n. -

1 

1869 - Edebiyat Türk sazı ve - - - TT {C:::-a.,.ld 1( ın··n.hiAaT\. - -
hukuk ı daha bir çok m (C::phh -ıı--~·"iı;ar), 

' TV - ~TT (fT..-(•' • ' 
eserleri vardır VTI (fstanbul). 

1 
1 

l8mir Armıan (Benal) !zmir 1903 Sorbon Darül- Edebiyat. içti- Basılmış ve ba- Evli, 1 çocuk Belediye w O. H. 1'. VUiıyet C. H. P. lkti.sat V - VII Ct zmir). K K K 
Fransızca, -

iünunu Edehi- nıaiyat vı> belc- sılrıilmuş eser ve tdarc Heyeti a7.tlS1. 

1 yat iakültesi Rum ca diyceilik makalııleri vardn. 
--

Bayar (Celal) Gemlik 1884 Fhısusi Fran!IIZCI\ Bankarılık ' - - Evli, 3 çocuk · 1ttilıat ve Terakki lınıir KU.tibi C. H. P. TeşkilAtı Esasiye (İs. 4 ı::larohan), B +l +i 
Mesulü. 1 (Suuhan). 

II - VJT (İzmir). 

-------
Birsel (Münir) İzmir 1897 Hukuk Fransızca, Hukuk - - Evli C. H . P. lımi.r Viliıyeti !dare C. H. P. Bütçe VII {İzmir). K +i !: 

- a.~ 1 ngilizce Ilcyoti Reisi ve aYukat. (Miistalcil) 

~ 
: 

Bozl..'llrd (Mahmud E .) Kuşadası 1892 Hukuk (lstan-
F'ran~ızcn Hukuk ve - Hukuk doktoru Evli , 3 ~oruk Hukuk tohsili ve çiftçÜik. C. H. P. Tcşkilı1tı Esasiye I - VII (İzmir). - - -

bul ve İ!IViç-
çiftçilik 

re' de) 

Dr. Cura (Hüseyin H.) İzmir 1893 Evli, 3 çocuk 
lımıir Memleket hastanesi Ku-

C. H. P. .Amıbal Vl - vtl {İzmir). K: E: K 
Tıp Fransızca Tababet - - lak, Burun ve Boğaı hast~ık-

lan mütehassı:ı ı. 

Çmar (Esat) Kandiye 1894 Hukuk Fransızca Edebiyat Evli, 3 çocuk lzmir Atatürk Lisesi Edebiyat C. H. P . Maarif VII (İzmir) . K ır :ı: : - -
Öğretmeni. 

' t: . 
' ı 

Epikmen (Sadettin) İzmir 1894 Macar Darülfü- :Vlacarca İktisat ve ma- - - ·· Bekir Alit ve .edevatı luıdidiye fa b- C. H. P . Natıa IV - VII (lmıir). X K K 1] 

nu.nu Malcine mü-
, 

hendis Fakültesi kine mühendisi rikası sahibi. 

Kök en (Rahmi) Bergama 1881 "Hukuk - Hukuk ve - - Evli Zonguldak Maden ~iödürü.. C. H. P. Ziraat (ts. 3 bmir), K K K 
ll - VII Ctzınlr). 

iktisat 

K '' l i 

:M:enteşe (Halil) Mil as 1874 Hukuk Fransızca Çiftçilik - - Dul, ı çocuk Çiftçi. C. H. P. 

~ 
(ls. 1 - 2 Menteııe), +i +i 

ı ; 
(Paris'te) ı 

ı 
IV • VII ( lzmi.r). ' 

-

Onaran (Halid) lzınir İdare Evli, 3 çocuk İzmir Vali Muavini C. H. P. ı 
m (Kars), K ıc -'i 1· 

1881 Hnsusi Fransızca - - IV - V (Burdur), ıc VI (Mardl~), , 
VII (İzmir). '::::::::::-- j .. . ~ . _.__lt.___J 
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-~- - ı- Bazı k&iıun ve kararlara verd.l.kferi reyler :J1 
,~ Evli olup olma-
oQ..c Mensup olduiu .Mens~p olduiu Ne vakittenb ri 

C Alın&n)'a ile si ya-

dığı ve ka~ ç<r !nt i hapdan el'vel memuri- (194' Muv•zenei (Toprak Mahııul· ııi w iktisadi mil· 

batihap daiJ1IIi r mi Doğduğu yer ·~·;: Tahsil i Bildiiri diller. ht ısıısı Eserleri tlıııi rütbe.leri 
son 

f1rka eneümen mehus olrluğu Umıımi'Jre) leri ver,;sl) naeebetlerimisi.n 
~~ euğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti Kanunu: 4566 Kammu: 41ili8 keailme81ne dair) 

Karar : 1430 

t-ir Oran. (Ekrem) İstanbul 1890 Hukuk Fransızca Jukuk - - Evli, 4 çocuk .Avukat. C. H. P. Aciliye VIJ ( İzmir). K +! K 

Dr. rs (Kamran) Rodos 1899 Tıp Fr&Ilsızea ~ nbabet - - Evli 1 çocuk İzmir Halkevi Reisi . C. H . P. - vu (! zmir). K +! K 

aracoğlu (Şükrü) Ödemiş 1887 Mililciye ~e Ce- Fransızca H kuk: vo Medeniyeti ka- - Evli, 3 çocuk Çiftçi lik. C. H. P . - (ts. 4 İzmir), K +i X 
nevre Darülfli nu-

ktisnt dimenin zevali 
II - VII (İzmir). 

nu UlQmu siyasi-
ye vo iktisadiye 

şubesi 

' 
Yun (Şehime) l !Jt&nbul 1898 Üniversite Fen Fransızca Tab i ilimler - - Evli, 2 çocuk lznıir Kız Lisesi 'I' abiiye Öğclr C. H. P. Maarif V[ - VH (İzmir). K I( K 

F akültesi ın eni. 

-. 
Yücel (.Hasan Ali) !stanbul 1897 Darülfiinun ve Fransızca Mııa.t f, ıliJ VO Ruhiyat nlfabesi, - E vli, 3 çocuk Orta 'T'edrisat Umum 1\Iüdürü. C. H . P. - V • VII ( h.ı.ıir). +! .-H ı;:: 

Yilksek muallim 
e< ebiyat 

M ntedoloji, Türk 
mektebi Edebiyat edebiyatı nfunu· 

şubesi neleri ve saire. 

-

~ KM• Demirel (~ref) Akşelıir ı 3 l dndi Almanca 
Sana' i, makine, - - Evli tmıı.l iıtı harbiye Fi~ck fahı-ik ıı- Nafııı IV- VI (Ankara), K K K 
aU. tL arhiye ve 

sındn tı tabaşı. 
vn (Kars). 

mü ıimınnt 

Du n; oğlu (Cevat) Erzn.nım 1892 Almanya'da Fe!- Almanca ve lln.wir Evli, 2 ~ocuk linarif \' ekaleti •rrftiş H eyeti VI. VII (Kars). K + K - - C. H. P. -
' 

sefe fakültesi Fr:ınsı1.ea Reisi. 

- - -
GL Dtuıı.doğan (H.) İ!Jt&nbul 1 2 Mühendishane Almanca, .J ·ri'! ik - - Dul. 1 •:oruk ı-: m ekli general . . C. H. P. Milli Müdafaa VII (Kars) . .K: I( K ı 

topçu mcktebi Fmn ııca 
ı 

AskeJik, idare Karaean (Şerafettin) !stanbul 1 92 Harp Akademi.si Fransızca Fransa ordusun- - Evli , :l çoeıık l' •:ı.~la, T• · lı::nı f n · Td~·foıı l "nıum C. H . P. - VI - VII (Kars). K K K 1 

ı 
da tetkikatına )Iiidürü . 1 

ı ait iki ra~r 1 

Köprü lü (Fuııd ) !stanbul 1890 Hulrok 
Fransızca, 

Edrbiı-at Profesör, dok- F.vli, 2 <:o<·uk J·:rl<'lıiyat Fakültesi l>ckanı . C. H. P. ?ılaari! V - VII (Kars). K -+1 K 
F ars<;a ve •e -

Arapça 
tnrih tor 

Dr. lrtay (Esad) Cıldır 1887 T1p Almanca, Ru~ Tıılınlıf t - - Evli, 6 çocuk Kars ~lemlck<!t hustnncsi Baş- C. H . P. N:ı.f ıa VII (Kars). K K l( 

( Moskova'da) ça, Latince, az tabibi ve Dahiliye miitehassı ı . 

Fr_ıınsızca 

Orhon (Zihni) K ars . 1883 H arbiye - Aıık~rl ik - - Dul, 4 çocuk \' alilikten emekli . C. H. P . Arrohııi (İs. 4 Erzurum), K K K 1 
I ( Erziırum) , 

1 
I - VII (Kare). 

' Özoğuz (Eaad) Hopa 1875 Hnsusi. Fransızca İdare - - Evli, 4 çocuk Ankara Vilıiyet Mektupçu.su. C. B. P . Dahiliye I (Ulzistan), X K +: 1 

Lr\.-
II • IV (Rize), 

ı 
' ~ _ . .-ı. - -

V • VII (Kars). J 
-~ -·- -- - -- o - - ~---· -=- ·- -· .. ~ - . 
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1 
• ,... Bıi.zı kanun ve kararlara. verdilderi reylet 

:ı Evli olup olma- 1 :E. .. __ lntiluı.pdan evvel son ıııemuri- Mensup olduğu Mensup olduğu Ne \'akittenberi (Almanya lle siya-, 

lntihap dairesi Ism i 

Biııkn_va (Abidin) 

Dotduiu yer 

Kastamonu 
(KIIz.,·aka) 

_ dığı n lı:aç 90- (1944 Muvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktiaadl mü-
c3 _; Talıaili ~ildi;i diller lhtısası EMrieri nıni rütbeleri euğu billunduğu yet veyıı meslek ve meşguliyeti fırlı:a eneümen ı:nehus o!Uujru · Umumiye) leri vergisi) na sel.x>tlerlmizin 1 

1888 Uııkuk Hukuk Adalı,tin sesleri 
kitabı 

Evli, 2 çocuk Arliiye )liifcttişi . 

Kanunu : 4500 Kanunu: 4658 kesilmesine dair) l 
lCarat : 1480 

C. H. P. VI - VTI (Kastamonu) . K K 

ı 
1 1------~ , --1---------ı------1----1------ -1-----1-----1 -----1------l------------ı------l------1-------l------ı------l-----~· 

Çiftlik lMyl an, 
Bnğcılnr:ı ı-eh

beı· 

Co.,kaıı (Tahsin) Çcın işkez k 1890 

Çclen ( Haındi) Çerkcş 1892 

Halkıılı Yüksek Fransızca 

ziı·ııat ' 

lfulruk 

· Ziruııt 

1\ fıı 1 i_,·e. Hıık tık 

vo )fathnat 

Dul, 2 ~ocuk 

Evli, 3 çocuk 

Zirnal ::lfüfrttişi l'ııııınıisi. 

Istanbul Kıı~aıı~ Konıisyonu 
Raportörü. 

O. H. P. 

C. H. P. 

Bütçe 

Mııliy 

III (Yozıı:ad), , 
IV - VII (Kastamonu). 

VII (Kastamonu) . 

K K + 

K K K 

l l-------,.---l----'-----------------l------l------l·------l-------------·l--------l------------ ı--------·----1---------l------l---.-r ----------

Fmnsızea 

Çoı·uk (Hilmi ) 

Dı·. Ecevit (Fahri) fs tanbul 

18 Tiulmk 

1 96 Tıp 

Evli, 4 ~ cuk Knstnıııomı Bl'lcfliyc Hıı~knnı. C. H. P. Ticaret 7\fııli~·c v iflar<' -tstııııhul V (Mardin ), . K K K 1 
VI - VII (Kastıınıonu). 

'l'nhalı\'1 (Adli Adli tıp vo muh- Profesör Evli, 1 <;ocuk _ \ nlwnı Hul<ul< l•'al<ült• •s iııde C. H. P. ·Adli:vo __ V_U_(_K_a-st_a_m_o_n_u_) _-- -~---K----l----K----l----K·-~ 
tl]) ,-ı· maı·azi 1<'1if ınal<nlclcr Prol'e ·ör. 

ı-------:-----l---------1-------------------·----ı---n_ıl....:ıi.'_·a_tl ___ --------------1-------l----------ı------ı------1------·- l-·-----ı-____.,:~:.._---l=:]l ll ~i 
rhay (Ziya) t 18 O Miilki.vc - .l\fnli.1·c - - E\·li , 1 ~ocuk Di,·nııı :'llıılw~rl ıııt iızıı,ı. C. H. P. Di. J\:[ulııısehat VII (Kastamonu). K + 

sta ııhnl 

1-----~----~------------------- -----------1------------1---------- ----------------------ı------------ı----------- ı ---------------- -------ı----------

Saltuğ (Rı7.a) J'östcnco 1 '75 Askı-ri <'rzacı - 'F:rzıırı 1irııı·~t, - - Bekfır 1'i6ın•t odası ı ·ei-i ve l ıt •lı•rliye C. H. P. S. t. ::l[uaven t T - VII (Kastamonu). +1 K 
mrklphj iktisat azıLSL. f 

ı----------------l-----------------1--------1--------- ----------11-------ı--------- ------l----------1---------l --------------ı-------ı-----------·l-------------11----------~~--------l----------~ 
Darülfüııun, hik- 1 

'!'amaç (Nuri) Kastamonu 1 92 nıct, kiıııra 
1
·c tıp Fı·nnsızea Kinı .nıgl'ı-lik - - E\•li, 4 çocuk Lis ıııüdlirii . C. H. P . Di. JI.Tnbasebat V- VII (Kast~onu ). K K K 

fakültesi eczacı nı (·r~ıı(' ılık 

~-----------l------------------l------------1--------l ---ş-· u_b'_''_iı_ıd_cı_ı ___ l------------l ·------------ ı -------------l-----------1-----------l-------------------------l------------ı------------l ----------------1------------1--i7-__ ~-----l------------
l 'l'aşkiTnn (Tezer) Kafkasya 1903 

Ko.yseri Baysal (Faik) J>izren 1 86 

Knlaç (Alııned Hilnri) Kıı.vsori 1 88 

ÜııivPrsit(• (Bcl('

lıiyııt. fııkiiltes i ) 

llukuk 

F' nı.ıısızca, 

l ıııri lizce, 
nz .\lmanca 

Fr~ıısızca 

)faaı·i r, 
Fl'l~<'fıı 

ITukıık ve 
i\Iali,ve 

Mülki_,·r, Darül- Fı·:msızca !dııı·e ve 

Liseler i~in Man
tık, Yurt hihdsi , 
Stuart Mill'in ha
yatı ve makaleler. 

Bütçe ve Muhase
be! umunıiye ka
nununun izahı 

adlı bir eser 

Kayserillin mev
kii iktisadisi 

F.vli, 2 çocuk 

Evli, 2 çocuk 

Evli, 5 çocuk 

Aııkııra Kız Lisesi }'t·l,<'fc 
Öğretmeni. 

lllaliye Y ekiıleti )fi~>h·~an. 

Erelyeş gazete~i ,alı ılıi. 

C. Il P. 
(1\Iüstaki.l) 

C. H. P. 

C. H. P. 

:Maarü 

Biit~e 

Dahiliye 

vrr (Kastamonu). 

V- VU (Kayseri}. 

(İs. 4 Kay~Pri) , 
I- 'VII (KayEeri). 

K 

K 

K 

K 

+ K 

K 

ı ·-

ınuııUimini aliye Mailmat 
ı-·----------~---ı---------ı------1-------ı------- l--------·l---------- l-------ll---------l---~-----ll---------------ı---------ı--------l-------------l ·------~-----------l--------~· 

Ö1.~oy (Reşjd) !stanbul l 4 \"ükSt•k ticaret - Hukuk - - Evli, 4 to<'ıık Şılnıyi Dl'vlı'l Drııv i rl:ıircs i C. H. P. Adliy nr- VII (Kayseri). K K K 

[ vo hııkıık Reisi . 1' ı 

~----------7"---I-Ş-atı-r -(-1.-It-ı-·ta_r_a_K_e_m_al_)+--L-(a_y_s-e)-·i--I---1-9-0--1---U-u_k_ul_, __ , - IlıLkuk - -1 Evli, 4 ı:oc=- -C'-. . --ll-.-P-.-\'-il-it-.Y-'l ·-1,-ln-r,-· -ll-c-~·-cti-. +---0. -H-.-P-.--!--D-1-. --I-u-ho_8<'_b_a_t-l ---v-ı-ı -(1i.a-_-Y-~--ri-l .--I---K---i--;--K----I-----K-----'II[,• 

- . 1 Rl'isi. 

~--~--------------~------~~-------------~----------~--- -- ----~-------·· ----~----------~------- ------~----;------~--------~~------------~--------- ------ --- --~--~---~- ------~----------- ~,-----~-"-~-;·-~~~ ----------~----~------~~ -~lL--~~-~~-~--~ ~--------~~~--~~~ ~ -
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Bası kanun ve kararlara verdikleri reyler 

~ 
" 

Evli olup olına- lntihapdan evvel son memuri- Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi (Almanya ile si:va-

"' dıit .... kat~ (1944 Muvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mU-

lntihap dairesi lemi DOfduta 7er ~~ Tahlili Bildifi diller !htliUI ır..rım 1lmi rütbeleri yet n7a melltlı: n m"~7eti br ka encıiimen mebus olduğu Umuıniye) leri vergisi) nasebetlerimizin 
ı::ı.: 

euğıı bulunduğu Kanunu : 4566 Kanunu : 4553 kesilmesine dair) 
Karar: 1430 

K ayseri Taner (Muhittin) İstanbul 1898 İsviçre'de Mühen- .Almanca, El ktrik mü- - - E vli, 3 çocuk Bursa Belediye E lektrik işleri C. H. P. N~ıa VII (Kayseri). K K K 
dis mektebi Elek-

Fransızca Pıcndisi Müdürü. (Müstakil) . trik teloıik Ş . 

Taşçıoğlu (Ömer) Kaysed 1877 İd adi - icaret - . - Evli, 2 çocuk Kaysed İlyönkurul ve Daim\ C. H. P . Maliye VI - VII (Kayseri). -H + K 
encümen azası. 

İstanbul 1875 Harbiye Fransızca ~skcrlik, Dul Sivas Valisi. C. H. P. Milli Müdafaa 
l l 

Toker (Nazmi) - - VI - VII (Kayseri). K K K . 1 idare 
i ·' -

ü "blü (Suat Hayri) Şam 1903 Hukuk 
Fransızca, 

Hukuk - Evli, 1 çocuk Avukat. C. H. P . VI - VII (Kayseri). -H K K 
1 

İngilizce - -
biraz Almanca -

1 

ı 
ı 

KırkuJrtıli Akın (Zühtü) Lülcbıırgaz 1900 Orta - iftçi ve - - Evli, 4 çocuk Lüleburgaz C. H. P. Başkanı C. H. P. Ziraat V- VII (Kırklareli). K K K ' 

ı nıakine ve Umumi l\fcclis iızası. 

'· 
. 

Korgl. Doğan (Kemal) 'üsküp 1879 Harbi,ve - Askerlik - - Evli, 2 ~ocuk Emekli korgeneraL C. H. P . Milll '\füdııfaıı VI (Ağrı), K K K i 

' VII (Kırklareli). 

1 -
' 

!ı lanrif Fenni terbiye ta- Evli, 3 çocuk ~[aarif Vekalcti :\füsteşarı. C. H. P. III- V (Erzurum), Kaıısu (Na.fi Atuf) }[ekke 1890 lllü!kiye Fransızca - - K K K 1 

ri hi ve bazı eser- VI (Giresun), 
1 ler VII (Kırklareli) . 

- i 
Ödül (Şevket) Lüleburgaz 18 5 Hususi - Çiftçi ve - - Evli, 3 ~ocuk .Edirne l\!üdd iuınuml muaviui. C. H. P. Ticaret H - VII (Kırklareli). K K K 

hukuk 
j 

' 

ı 
Dr. Unıay (Fuad) 1885 Tıp FrAııs ızrn T;ıh:ılw t 

Amerika'da Evli. 4 ~ocuk Bolu :Merkez tııbibi . C. H. P. I ('Rol u). ; 
Kırklareli Türkler ve - Teşkilatı Esıı..~iyc -fi + K II -VII (Kırk lareli). 

gördükle ı·i 
-

1 

K1rşehir Çobanoğlu (F uad) Edi me 1898 Yüksek Teknik Almanca, Fran- Kinı)a l:muıni kjnıya - Evli Baş\·ekfi.let U. l\Iü. H. l\liitc. C. H . P. İktisat VTI (Kırşehir). K K K 
okulu (AJmanya sızca, İngilizce, 

ıuın.1·i i ders kitabı (Müstakil) i 
vo Amerika'da) İspanyol ca i 

1 

Selcr (Faik) Kayseri 1869 Jandarma su- Arapça Jandarma - - Evli, 3 çocuk Kayseri B lcdiyo Reisi. C. H. P. ~fünakalat VII (Kırşehir). K K - K 
bay mektebi -

Almanca, Fran- 1 

To,. t (Şevket) İstanbul 1899 Almanya'da Yük- Mühendis - - l~vli, 2 ı:ocuk Ba. vekiilct :\[u. Il. Teknik )fü.~. C. H . P. Ticaret VII (Kırşehir). K K K 
sek MUhendis sızca, İngilizce, (Makine) CUüstakil) mektebi Rusça 

- Tur n (İbrahim) Hncıbektaş 

~ 
Rüştiye Çiftçilik, - - Evli, 2 ~ocuk Hacıbektaş G. Il. P . Jdar · He- C. H. P. Z iraat VII (Kırşehir). K K +i -

Bclediyccilik yeti Reisi. 

Koootıi Akca (Ragıb) İzmit Hulnık - Hukuk - - Evli, 2 çocuk Avukat. C. H. P. S. l. Muavenet II - VII (Kocaeli). K 
- ı_ 

K J K 

1-
7 

~ - - - - -
1 ' 
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Bazi laı.ııun ve kararıira verdikleri reyler r i 

1 

ı:ı ; 
~ Evli olur olma-:ı 

tntihapdan evvel Mensup olduğu (Almanya ilc Eiya-"O,.ı:ı 
dığı ve kaç ço- son mcmuri- Mensup oldu~'11 Ne vakittenberi (1944 Muvazenei (Toprak lıtahEul->!ıQ -- si ve iktisadi mU-İntihap dairesi Ismi Doğdugu yer o .. Talı.aili Bildiği diller Ibtıauı tlıni rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti tır ka e ncümen nıebus olduğu Umumlye) leri vergisi) nasebetl~rimizln c: !! cuğu bulunduğu Kanunu: ~66 Kanunu : 4!i53 k~ilme1ine dair) 

Karar : 1430 

Kocaeli Ar tel (Sublıi) İstanbul 1 68 Hukuk - Adiiye ve idare - - Evli, ::ı r,ocnk l ~tnnhul t "ıııunıi .\I elhi Pıwli- O. H. P. .AdliyG VI- VlT ('Kocaeli). K K IC 
1 ııwni d:ıiıni ıizası. 

1 

GL Baku (:Mürsel) ET"zurunı 1R 2 Harp Akademisi Almanca, Askerlik - - Evli, 8 çocuk 
Fransızca 

Enı!'kli g!'llCI'OI. C. I-L P. Milli l.ücln faa Vli (Kocaeli). K K K 

1 

lk Bürge (Fazı! Ş.) at:ılca 1 99 Tıp Almanca, Tnhnbet Mulıt.elif tıhbi - Ev li, ı çocuk Emni~- t lnıuın :\Tüd iil'iliğü C. H. P . 7.iraat VII (Kocaeli) . K K +! 
Pransızca, etütler Başlı kimi. 
lngi li?.ce 

ı 
ı -

Tedrisatı iptidai 
ı . Dikırıen (.Ali) Batuın ı 75 Dariişşıı.fnka Frıınsızcn llfanı·if yo kanunu liıyi- - Be kar .:\Iücııscsııtı ilmiye :\liidiir C. H. P. G. vclnhi arlar ch. 4 İzmit ) . K -H K hasına karşı mü- Muavini. IV - Vll (Kocae)j). 

talialar 

' ' F enmen (Refik) Prcvezo 1882 
Lozan Fen ve Li-

Fı-an . l?.C8 Mühendis Fizik ve riyaziya- Evli, 5 çocuk Ankaı·a Belediye i Otölıiiıı işleri O. H. P. M:iinakaiV.t +! K - VII (Kocaeli). K ycj teknik fakül-
az Almanca (Elektrik) 

t.a ait 20 kadar 
Müdürü. _(11f:ü.stakil) 

telel"i eser 
- --------

Pek (Sedad) K aramürsel 1 97 Hukuk - ITukuk 

·1 
- - Evli Avukat, İzmit llalkovi Heisi. C. H. P. Di. Muhnsebat Vli (Kocaeli ). ır K K 

ı 
-

Tolon (İbrahim) :F:ı·cğli ıs o Hnrbi_yo Fmnsı zca Askerlik 100 söz içinde 1 - EYli, ı ~ocuk Istanbul · Hullı:cvi Müfl'llişi. C. H. P. Anuhal Il, Ili, VI - VII (Ko- K K K 
( Kıwııdeııi z) (.Jandarm:ı) 

meslek hizmeti vo 
ca li). memurini zabıta 

Yargı (. ııliilı) 1 tıı.nbul Hu.lnık Hukuk Nizaıııatı zabıta Beltar 
A\'ukat, l ııtll.llbul Adli,w ..\leslek 

C. H. P. Adliyo K K 18 9 - - Poli ' mektebi i\fuallinı i vo ın - VII (Kocaeli) . K ı ve 
ı 

lst~nbu l Belediye Merli'i iııası. 

1 
Yiğit' (lbrahim S.) İstanbul ı o Hilk.iyo Frnnsızca ld aı·o - - Evli, 2 çocuk :.\1 ıı tıısnnı f. c. n. P. Hnrieiye (İs, 4 Saruhan), K 

I ISanıhan), 
K K 

II - VII (Kocaeli ). 

Konya Bilgin (Vehbi) Konya 1901 JTnkuk Tiiı·:ı z .\lınımrıı IIııkıık , maarif - - E'·li, 2 çocuk 'fımıyiz. mahkemesi B:ı,ıııiicldei- C. H. P. Milli Iüdafaa Vl- VII (Konya). -H + + 
umumi muaviııi. . 

Bina! (Muhsin . \.dil) Kon:•a ı905 Üniversite Tabii- Fı-ansızra Maarif Liseleı· i~in Bi- - Evli, 2 ~ocuk lstnnbul J\Iam·if .i\I iidiirü. c. n. P. l\1'aarif VlT (Konya). K 

r 
+ K yo şubesi ve Fran- (,Jcoloji) yolo.ii 

~'da 

GL che oy (Ali Fııad) 1 tanbul ] 2 JTaı-p :\ kndemisi Fı~ınsızra, Askel'lik ve - - Beldir )fütekait g ncı-al O. H. P. - l - lT (AnkaTa.). K 
- ı 

+i K 

l 
.\ lınanca diplomasi 

A•>k'D ,;illi KohWm• lli•kimi l 

IV - VU ('Kon:ı-a). 

('umralı ( cdad) Konya ı904 IIukuk Fı·aıısızca Hulmk Şerhli illit Ko- - Evli C. H. P. Ziraat VII (Konya) . K + K runma Kanunu ve 
(Çuml'll ) Anadolu Selçuki 

tarihi ------ -· -~ 
~" -~ -~~ - - --- --· - --· - --- -~ 
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ı ,§ E vli olup olma-
~..e dığı ve kaç ço- !ntihapdan evvel son memuri-

.Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi · ı (Almanya lle ~iya-

Ismi Doğduğu yer 'if·;:: Tah. ili Bildiği diller lhtısası Eserleri tlıni rütbeleri fırka en<'Ümen mebus olduğu 
(1944 Muvazeneı (Toprak ~ahsul- si ve Iktisadi mü-

l ntihap dairesi =:.E r,ı:ğu bul ıınduğu yet veya meslek ve meşguliyeti 
Umumiye) leri vergiıri) nasebetlerimizin 

Kanunu : 4566 Kanunu : 4553 kesilmesine dair) 
Karar : 1430 -

Konya Dikmen "(Ahmed H.) Ünye 1893 Yüksek Halkalı .Almanca B ~ılık, icnni Bağcılık, nıey- ilfüderris Bekfır Ziı·ııııt Cmum ;\fürlliıii. C. H. P. İktisat Ili -VII (Konya). K l( K 
Ziraat mektebi 

r~cnr ve ağaçları ve Almanya'da 

' Konya 1889 Hulnık Biraz Fran.sızca Tit kuk, idare - Evli, 2 çO<'uk 
ı · oı ı.nı Bel{•rliye rrisi, C'. TL P. 

C. H . P . Dalıiliyo Ergun (Şevki) - ilyöııkıırııl üyesi ,-e bıılhvi 
Vl - VII (Konya). K +i K 

Bıışlmııı. 

ö er (Ali il{nzaffer) 1 ·tan bul 1889 Mülkiye ve Paris Fransızca, Ta ·ih, maarif Matbu ve gayri- Profesör Evli Edebiyat fakültesi r!'is \"e C. H. P . IIarieiye IV- VII (Konya). -H K +. 
Ulu mu i yasiye Almanca VO ıliplom:ı.sı matbu eserleri profesörü. 

vardır . 
. 

Gökmcu (Fatin) .Aks eki 187 Medrese ve Da- .Arapra, Faı ~n 1\h t'nıatik ve Heyet ve riyıızi- P.rofesöl' Bvli, 2 r;ocuk Rasathane il! iiılii ı1.i. c. n. P. Nafıa Vri (Konya). K + + 
rlllfUnun Fen Fa- yeye ait muhteli•f 

kilitesi vo Fraıısır.ea a trcııoıni Aserler 

-
Dr. Im1ak ( adi) Seydişehir 190-1 Borlin Üniver- .Almanca ~Inn rif 15 i ibni ve 5 i po- - Evli, 2 çocuk Avukat ve Ra ro ı·cisi. C. H. P. S. 1. Mıınvenet VII (Konya). K K K 

püler olarak 20 
s itesi ( ir.yoloji) eser. 

-

1 

Fransızca, 

1 

lı:ruknk 
Katiller vo cina-

Evli, 5 çocuk llstnnbnl Ün~vcı-ı:ıitesi ııdc profesör. 

ı Karnı:cülle (Hullri) Hadım 1889 Hukuk yeUer, Garp ve - C. H. P . Adliyo VII (Konya) . K -H K 
ı (Konya) 

Arapça, İsiilm hukuku mu-
A7. "F'ırı~r:ı kayesesl. 

--- - - ·----- ------
' 

1 ı Evli, 2 çocuk Giresun tdadisi 1\liidiirü ve ;\ra- ı ı 1 Ok y (Kazım) Giresun 1892 Jı!ülkiye Frans ı zca Ma rif, idar , - - C. H. P. lktiııat IT - IJI (Giresun), -H K K 

ı 
~ıaliye arif müdür vekili. IV- Yil {Konya). 

h- On t (Naim Hazim) Konya 1889 Medrese .Arapı;a, Farsça dı •hi .vat - - Evli , 3 çocuk :.Uüdcni~, ıııııalliın . C. H. P. Ticaret Il - Vll (Konya). K +! K 

ı 
1 

ı 
ıluy (Tevfik Fikret) Konya 1890 Hnk:ıık - lıı l;ı ık - - 'Evli, 5 ~ocuk Karaman tstinııf mahkemesi C. H. P. - II - VII (Konya) . +. K + ı 

' fızası. 

1R99 
Posta, Tclgra f ve 

HuJ..--ulı: boşöliye Bckfır 
1znıiı· ( 'ıımhuı · i.n't ınüılrleiunın-

1'üı-el (Al i Rıza) eliıni.k İstanbul ve Pa- .Fransızca Ttık nk - ıniliği bnı;ınıuıı\•i ııi. 
C. H. P. - V - VII (Konya). K K K 

ris Hukuk Fakül- ve llsani yesi 
teleri 

9 ~ ın. ı ·önt-
Osmanlı tababeti 

Evli, 2 çocuk ".\lıilıi l ınütcknit binb:ış ı. \'crl'ın ı Dr. Ulndağ ( suıan Ş.) Bursa 1 'l'ıhbiye Fransızca VI' tarihi, 65 asırlık - C. H. P. S. 1. Mnaveııet V - VII (Konya). K +! K 
ll' ı. tarih Türk tababeti, ıııii<·ıırl,• l e Cı•ıni~·eti E.'-üJl D is-Bursa, Uludağ ve-

saire. panst'ri BIL~hckiıııi. ' -

Kütakya Atalay (Besi ın) şak ıs 2 Da ı·ülrııuall i- Frnnsızcn, Tıı "h \(1 clil 
Öğüt, Bektaşilik 

Evli )fııarif :\lüdiirü . C. H. P. ve edebiyatı, Türk - 'l'if'tiJ"Ct r (Kütahya), K + K 
mini aliye Amıx:a, FIU'Sçn büyükleri. Maraş II - IV 1 Aksaray), 

l 
tarihi, onk ve V - VII (Kütahya). 

e 

ı-
saire. 

ı 
-------

ı ) Dr. Delilbaşı (Ali .) Jstınıhul Tıbbi ye Franıru:ca Tıp 
Çocuk hıfzıssıh- - . Evli, 1 ·ocuk Atlli.vt• Vt• 1 hı lıili ,, · ı· \ ' ekıiirtleri C. H. P. H. 1. )ftut\"Plll!t VI- \'II (Kütahya) . 
hası, Fransııca- + + K 

! 
Türkce dil kıta- Jı,•kinıi . Polis Bıı~h rk imi . 

1 
vuıu ve diğer :.ı 

ı l! C!l:c,•. 

i ' ~..., -- --- -- -- .-- - - - - ·- - ,_ - - -'-·~-- - ___ , . -
;;;;..._ 
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ı Bazı kanun ve kaıvl&ra verdikleri nyler -ı 
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ll .ij ~ 
Evli olup olma-

lntihapdan evvel son memuri- Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi ( Almaıı;ya ile ll:va 

lntilıB.p dairesi ls mi 
)beJ~ 

thtısa.sı 1lmi rü theleri 
dığı ve kaç ço-

fırka 
(1944 Muvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mü-

Doğduğu yer o - Talısili Il i ldiı;i diller Eserleri yet veya meslek ve meşguliyeti en cü men mebus olduğu Umumlya) leri ve~sl) naeebetlerimlzin 
c .': rTJğu bulunduğu Kanunu : 4566 Kanunu : 4558 kesilmesiııe dair) 

Karar: 1480 

lliitahya E rkmen (Mulılis) Bursa 1891 Halkalı ?.iraat Fransızca, Zootekni ve süt- - Müderris Evli, 2 çocuk Ziraat mü tcşat1. C. H. P. Tc~liitı Esasiyo I1J (Bursa), K K K 
mektcbi ve Al- Almanca etilük 

IV - VII (Kütahya), 

nıaıı.ı·a 'da 

Ertem (Sad ri) İstanbul 1898 narülfünun Ede-
Fransızca Muhaı'l-ir Muhtelif 19 eser - - i\.falhuat Umnnı .i\'lüdür Müııaviri. C. H. P. Dalıiliye VI - VII (Kütahya). 

biyilt ve Felsefe 

ı 
- - -

şubesi 
-

JCutman (Saliihaddiıı) Goyvo 1904 Yüksek Bl'zacı Pransızca Eczacılık - - Evli C. H. r. Kütah~·a Viliiyct İdare C. H . P . Ticaret VII (Kiltahya). K +. K 
mcktcbi ı fp~·~ti Reisi. 

Pekcan (Ham id) !stanbul 1903 Mülkiye l~rnnsızca Bankacılık, ik- Senneyenin şir- - Bekar Ziı·ıuıt Baııl;a;;ı l'ınuın :Müdür C. H. P . Bütçe VII (Kütahya). K K K 

ı tisat, Maliye 
ketlerdeki hareket- Muavini. (Müstakil) leri, Sennaye ha-

reketleri: 

ı Peker (Receb) İstanbul 188 lııkıla p dersleri Evli, 5 çocuk Türkiye Bü)iik Mlllııt )lcclisi C. H. P . 1ı1ünakaliit ll - VII (Kütahya) . ır JlBl'Jl Akııd<'ınisi Fransızca, Askerlik ve - K K 
Almanca idare Katibi Umumisi. 

-----
Tiridoğlu (AHI ettin) Uşak 1903 Paris Universi- Fransızca Huh.-uk Finans ilmi, Hukuk lisan- Evli, 3 ~ocuk KJddar·cU C. IT. P. llyönk"Urııl C. H. P. Bütçe IV (KUtahya'dan red), K K K 

tcsi H11kuk Fa- J ezden tercüme si yesi Barı-kanı. . V ~Maraş), vr. vı (Kütahya). 
kiiltcsi . 

Uşaklı (Ömer B .) Uşak 1904 l\Iiilkiye l•'ransızca İdare Deniz sarho~lan, 
Yayla dumaııı, 

- EYli, 1 ~ocuk }Iii lldye llfiifettişi . C. H . P. Dahiliye VII (Kütahya). K +. K 

ı 
Sakız ınermerleri 

-
Uzgören (Vedit) İstanbul 1896 Harbiye 

Fransızca, 
Askerlik vo - - - Başvekidet Hususi kalem Mü- C. H . P. - V - VTJ (Kütahya). K + K 

ı (Kısmen) 
Alnı anca, 

diplomasi dürü. 
!ngilizce 

~~· Barkan (Emrul lah) De ro e 1878 Miilkiyo 
Fransızca, 

Hukuk ve dil - - Evli, 2 çocuk Baş,•ckiilet Muameli'tt Uınum C. H. P. V - VII (Kütahya). + K K 
Almanca, Müdürü. 

Dalıili ye 

Arapça --
' 

Baydar (Nıısuhi) İstanbul 1894 Yüksek til'aret Frruısızca Edebiyat, ikti- Telif ve tercü- - Evli, 3 çocuk Ulus gazetesi daimi nı ııharl'iri. C. H. P. - VI - VII (Malatya). K K K 

ı 
sat, ticaret, me suretiyle 20 (Miistakil) 
bankacılık kadar eser 

Öker . (Muttalip) Sivas 1893 Mülkiye Fransızca İda ro - - Evli, 2 çocuk !daı"Ci umuıniyei viliıynt müdü- C. H. P . - ITI - VII (Malatya). K K K 
ı-ii ve Ankara Vali vekili. 

. 
. 

' 
Dr. Özelçi (Cafer ) Malatya 1896 Tıp Fransızca Tababet - - Evli, 3 çocuk Malatya eski Beledi;>e Reisi. C. H . P . Di. Muhasebat VII (Malatya). ır K K 

ı 
-

Özpazarbaşı (Memed Ş. ) Malatya 1883 Orta - Ticaret - - Evli, 5 çocuk Malatya Ticaret ve Sanayi odası C. H. P. Nafıa VI - VII (Malatya). K ıc ır 

'16 
Reisi. 

~-~-,r- -~--~ .. ~ ~-- -== .~-
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E vli olup olma-
lııtilıııpclan evvel mcmuri- · Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi 

(Almanya ile siya-
'O ..c dığı Te kaç go-

son (1944 Muvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mfl-
~ ·- tlmi rütbeleri 

lntihap dairesi ls mi Doidui'o yv o .. Tahaili Bildii] diller lhtiP&I Elerleri yet veya meıılelı:: ve meşguliyeti br h eneiimeıı ınebus olduğu Uinumiye) leri vergi si ) nasebetler,imizin 
o !! euğu bulunduğu Kanunu : 4566 Kanunu : 4553 kesilmesine dair ) 

Karar : 14-'lO 

Malatya Pektaş ( 1ihr i) B ursa ı 95 Anıel'ikan Kız Fransızca, )faarif Vilyam Ramjdan - Evli, 2 çocuk Holıc.rt K ı>l(•.iıl ı• l ıı ıt ili zc Mu- C. H . P. Di . Mulıası>ha! V - Vlf (Malatya). K + K 

kolej i ! ngi1izce 
!Rrcüınc , Anııdo-

a lli ııı i . lu'nun tarihi coğ-
rafyası ' 

Sağn·oğlu (llfilet) K emah ı 90 Riiştiye ''C - Ç'i ftçilik, - - Dul, 3 çocuk Gü nll'ük ve 1ıılıisıı rl ı.ı.r Vekaleti C. H. P. G. vo t n lıiıınrl n r (l s. 2 E rzur um), K K K 

Jıususi ltl a ı·cc ilik ' l' etkik ,.c ınnrukalır He~·eti ilznsı. 
II (E rzurum) , 
VII (Mıı l atya) . 

Sayın (K mal) i\fıı l ııtya ı893 !d ndi - l,' iftçi - - Evli, 7 çocuk Lalnlyn Belediye Mcclis iıı d e ve C. H . P. Ziı·aat VH (Malatya). K +. K 
C. II. P. İdare Hc~·et i n de fıza. 

ı 

ı 

Tnncr ( O:ıman) Malatya 1896 Orta - 'l'iı•nı ·ct - - Evli, 3 çocuk ?\Iulatyu C. ll. P . Ba~kan ı. C. H. P. G. ve Tıılıi<ınrl:ı ı · V - V ll (Malatya). K K K 

ı 
~ -

ı '!'e elli ('l'ev.fik) Malatya ı893 Orta 'f iı ·:ırct - - Evli. 3 çocuk Mıılal.nı Bdeı l iyc Reisi. C. H. P. D i. )ftıhMı•b:ıt VI (J'Iitli s), K -H K 
1 

- Vfl (Malatya) . 

ı 
l ı 

.• --------

Zalm ( Iab rnud N.) l\[alntya h '3 Harp .Aka leıni . i Fransi7.ca, .AskNiik , har i- Taro:ı.ınii tefıızuli - Bvli , 4 c;ocuk Enı Pkli .' · aı ·lıa ,v. C. H . P . J\Iuli,vc ll - VII (Malatrn). K K K 

ve Frıınsa 'da Ahnancıı ta vı: ka<lastro (Ba:ıı l ınomış ) . ı 
ha ı·iwcıhk -

ı Maııisa. Arttınkal (A. R.) l•'ilibe ı 3 Ha ı-p Akademisi 
Fransızca, .Askerlik ı B vli , 3 ~ocuk Kıı lıml u ~; ıı lt • kli K ıı ıııııtaııı. C. H . P. Vl - VII (Mani sa). K + K 

Kurgl. - - -
Bııl!(arca, 

ı l vo R usca - ' 

1 

Barıır (Hikmet ) ! stanbul ı 91 . C:ıılıı ta~81'ay ve Fransızca, Di pluııı a i Yen i Türk Dev- - Evli Hiya :-ıe t i < ' uııılıur K fıtilıi ( 'nın · C. H. P. Harici~rc lV- VII (Manisa) . K K K 

Sorb n ııo lııg i lizce, Maari f letiıı in ha rici mis i. 

Farsen ııiyıısi_y:nti 

Edgüer (Rıdvan Nıı.fu) Usturumca ı 91 Hukuk 
Fransız<'a Jl [aa ı ·i f Kü~ük Türk ta- - Edi,~ ~o..,uk )l ıı ;mf \' ı • k iılı· ti .\1 ii sk~ıırı. C. H . P. Maaı·if VI - VI! (Manisa). + -H K 

r i hi, Ki\'rL~ ş 'h l'i 

Er~ in ( ·man} :'ı fıınisa ı llarp Akad m isi Fransızca .A,kc· ı · l ik - - Evli, 4 çocıık Zimat. C. IT. P. Nnfıa 1 ll - VII (ManiEa) . K +i K 

E ı-te m (1 nıııil} Turgutlu 190 O rta ve husı.ısi - Maliye, -
Tiraret 

- Evli , 3 r,ocuk l t. ııı i ı · 'ri c ıı ı ·t'l lıu ı-xas ı Koııı isP ı · i . C. H. P . D i. ll fulıasebııt VII (Manisa). K K K 

1 -
Hu t ipoğlu (!)'cvket R ) [ n(•m n ı !) .Halka h Ziraat Alnıan<'a, J kt isııt \ 0 Bir knı,: · eri Dol.."tor, P rofe- Evli, 2 ı:O('uk ı ·muıııi Jl u rııkıı hc li<·.,·c( i ii yesi. C. H. P. - VJ (A fyon K.) , K ~ K 

mektebi, Bel'lin 
Fı·ıın ı v.cıı ziraa t varılır. SÖ I' 

VII (Manisa). 
1 

vo Lcipı:ig tl ni-

ll t versiteleri ı 
-· -~ - -~---

-~ ---~ -- - - - :_ 
~ 

. 
- - -
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Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyier-

1 :. Evli olup olma· :ı lntihııpdan evvel nıemuri- Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi 1 ( Alınanya ile eiya. 
'C ...ı dıiı n kaç ço-

son (1944 Muvaıenei 
•t:ıD ·- Bilditi diller Thtauı FAerleri nnıi rütb~leri yet veya meslek ve me,guliyeti tn-ka 

(Toprak Mahsul- ~~ e Iktisadi mU-
İntihap daire;si ls mi Doğduru yer o .. Talı.aili enciimen melıus olduğu Umıımlye) leri vergisi) nasebetlerimizin o !! enğu bulunduğu Kanunu : 4666 Kanunu : 4568 kesilmesine dair) 

Karar: 1480 -
ı : Manisa Dr. Kaatc:ılar (S. E .) İzmir ] 9 Oene,·c Tıp Fa- Fransızca I. Sınıf dahiliye Dok tora ve ih- - Be kar lznıiı· Viliı~·eti l nııımi .\feclis c. rr. P. S. t. l\'[uııvenet Vtr (Manisa) . K ' +. K 

küllesi m üteJın.qsısı tisas tezleri fıznsı. 

1 

ı Kaı·aosııııın (K ani) Mani·a ı 74 Orta Rum ca Çirtı;i lik - - Evli Ziı·aat. C. H. P. Ziraat l ll - I (Manisa). ~ ' K K 
1 

ı 

ı 
MU lkivc ve BrUk-

P ran ı zca, 1 ktisııt İktisada ait Evli, ı c:ocuk lkti~t Yekfılcti l\lii '1<·::·.1 1'1 . C. H. P . Bütçe V - VII (Manisa ) . 
Kurdoğlu (F aik ) Kayseri ı892 scl tJ niver$itesi - K K K 

ı 
(Siyasi ve ikti- tngilizco ba.ı ı eserler 

1 
sadi kısmı) 

Halkıılı YUk. Zi- . \lrnanea, Zi raa tı nııı ıımi ~·<' Toprak Müderris Evli, 2 c;ocuk Ziraat mütelıııs:sı> ı. C. H. P . 
Il (Saruhan), 

ı (hey ( Yaşar) Manisa ıs !> rnat mektebi ve 
Ziraat Ili (Manisa), K K K 

Pransızca IV (Aksaray), 
Almıınya'da V- VII (1\faııisa) . 

1 -- -
1 Nevchiitc Ti. Mek. Die rew-yorker ı 
1 aı·han (H a ldun) l s tanbul ı907 Londra İ k. Fa. Almanca, İngiliz- tktisa t, l\f ıd i ye. 

Smrsen spckula-' - E,·!i 1'i<·arct Yekfıl cti Haı·;ı Eko. C. H. P. Ticaret VIT (Manisa). +. + K . 
Hamburg İk. Dok- ce, Fransı zca , az 

Bankacı lık nıüşaviri. (Milstakil) 
1 

loru ve Hukuk. ! talyanca tıan 
-------- --- ı . 

ı 
-, Belçika adiiye teş-

Us! u (Fcyzullalı ) Mııni~a ı905 • Hııkuk l•'ransı7.<'a ITnkuk k:iliitı, Romanya ve - EY li 'l'cnı., ·i~ ll l ahhıne. i 'J' ieııret C. H. P. Adli ye V)J (Manisa). K + K 
ı 

islam hukukla nn- flııiresi naportörii . (l\Iüstakil) 
da ve Kanunu me-

denide vcsayet. 

Mara.ş Dr. Bayizit (Keıtıali ) Tstmıbul 1!>03 ·rıbhiro Fı·an ızea Tıp - - Evli, 1 çocuk An ta l.va !'l ı tına ıniicadcle<i labu- C. H. P. S. t. 1\fııavenct I - VI (Antalya), K -H K 
ı ·at ıı varı şı• fi v IT alk e, i reisi. YU (Maraş). 

--· 

li Kapla u {Rasilı) Akseki ıs 3 Ca ın i iil czher . \.rabca lçtinıııiyııt ve - - Evli, 3 çocuk _\ıı t a l ya Meclisi munı i fizası . C. H. P. Dııhiliyo IV (1\Tuş)' K 1{ K 
hukuk V - VH (Maraş ). 

-
'l'anknt {H asan R.eşid ) Elbi~tan 1 !)3 Miilldye Almanca, Fr::m- İdaro - - Evli, 3 QOCuk llliiJkiye m iifetti .~i. C. H. P. afıa VII (Mara$). -H + +' 

~ızra, Artıbca 
1 - ı 

•rıınpınar (Ahmed H.) İstanbul 190ı Edebiyat fakül- Fnııısızr.a Edebiyat Bekar 
Güı,el . 'anatlar Ekadenı isi ııde ve 

C. H. P. Meclis hesaplan 
t - - Istanbul Ünüv ı-siteııiı ı d t I'ro- VJJ (Maras). K -+1 K 

tesi fosör. 

·' 

Yayc1oğlu (Abdullah) Andiı·in ı 905 !dııdi - Çifte: i - - Evli :\ ıı dirin . II. P . 1daw Heyeti C. H. P. Ziraııt III • VTJ (Mardin) . K K K 
Rci.· i ve l\1 •clisi Umumi iızası. 

1 . 
~ 

JlarıUn Alpaya ( l r.fan Ferid) İstanbul 1 4 Topçu harbiyesi Fr:ın sJZca Askerlik ve - - Evli, ı çocuk Avukat. C. H. P. - VI - VII (l'ıfardin). K +i K 
vo Hukuk Fakül- hukuk 

t~si . -
GL Di.izgören (Seyfi) İ tanlml ı o n anı . \ ka ]eınisi Fransızca, Askerlik ı:(iim - - Evli, 3 çocuk (lünıı·ük nııılıafıtza C: t• ı wl Ko- C. H. P. G. ve lob isa.rlıır V - VII (Mar din) . K + K 

Az RuscH ı·iik i ~lcri nı u tanı . 

Er~ in ('Edi b) !ı;tanbu1 ı Sfi Hukuk - Hukuk ve Kanunlarıınız, - Evli , 2 ı:ocuk Şuıoayi Dovl t aza 'ı C. II. P. Dahinya j V- Vll ( fa...ıin ) . +f J{ K jandarınaıun 
idarıı adli vazifesi 

~ ı _..,. -~ -~ - ~-~·- ~~- -~ 
_....,.. ·=- - --=- --· i ·- ·c-.---~~~ .c=-:-.::::--.. -. 

-~ = 
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-~ ,; ~- ~~C-_ • .,_ - - -· Bazı kanun ve kararlara verdikleri reyler 

-. t~llilm\ :. Evli olup olma- (Alman711 ile siya 
ı l}) j ı:l lntihapdan evvel son memuri- ~ensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi 

:&~ dıit ,.. bt oo- (1944 Muvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mü-
lntihap •ôairesi Ismi Doidulu yu Tahaili Bfldifi diller IhtıAG ıı:..rleri llml rütbeleri 

euğu bulundniu 
yet veya mealtk n meıııruliyeti br b encümen mebus olduğu Umumiye) leri vergisi) naııebetlerimizin 

A!! Kanuno : 4566 Kanonu : 4553 kesilmesine dair) l 
!{aral' : 1430 

Mardin Erten (Rıza) :Mersin 1887 Halkalı ziraat Fransızca Nebatat ve em- Ziraata ait mü- Müderı:ıis Evli, 1 çocuk Ziraat Umunı Müdürü. C. H. P. Bütçe II - VII (Mardin). K B: B: 
ve Fransa'da razı nebatiye teaddit eserler .. 

) 
Meııemencioğlu (H.) !stanbul 1891 Hukuk Fransızca Hukuk, idare - - Evli, 3 çocuk AıUiye V ekilieti Müsteşarı. C. H. P. Teşkilatı Esasiye VI- VII (Mardin). -H K K 

-
Dr. Uras ~Aziz) Mardin 1901 Tıp Ara ben, Tababet Mardin hakkın- · - Evli, 3 çocuk Ma ı-d in Askeri hastanesi do k- C. H. P. Milli 1ılüdafaa VII (Mardin). K K B: . Fransızca da iki buro ür toru ve eski belediye reist 

1 - -
t.llkiiınen (Ltltfi) Maraş 1905 Halkab Yüksek Almanca, 

Ziraat (Bağ ve 4 orijinal ilmi . - Evli, 2 çocuk Y. Z. E. Bağ ve bahçe nebatları C. H . P. Ziraat VII (Mardin). K K K 
ziraat ve Alınan-

Fransızca 
ba.h~e nebatlan etiit ve muhtelif ziraat ve ıslah En. 1\lüdüıii. (Müstakil) 

i ya'da ıslahı) raporlar 
-

' Muğla Orgl. Çalışlar (İ.) Yanya 1882 Harp Akademisi 
Fransızca, 

.Askerlik !stiklal harhi - Evli, 4 ~ouuk Ordu müfettişi. C. H. P. Teşkilatı Esasiye II (Aydın), B: K K 
.Almanca, 

hatırası 
VI· VII (Muğla). ı 

ı _ Rum ca 

ı Güney (Sndullah) ! stanbul 188-l Harp Akademisi Fransızca .Askerlik de- - - Bekfır .tktisat Vekal~ti Deni1. Ticaret C. H. P. Milli lltürlafaa V- VII (Muğla). K K K ı 
1 

niz işleri ::IIüsteşnrı. 

~ı 
1 

Karamuğla (Cemal) :Muğla 1896 Yüksek orman Biraz Fransızca Ormaneılık, - - Evli, 2 çocuk C. II. P. 1iyöııkunılda ve viliı- C. H. P. Di. )[ulıascbat VI- VII (Muğla). K -+1 K 

1 

- mek--tebi idare yct daimi cncünıcnde aza. 

-
1 

i 

1 

Kitabcı (Hüsnü) Selanik 18 6 Hukuk Fransızca Huku!t ve ikti- - - Evli Tiicrar. C. H. P. Biitço IV (İzmir), K -+1 K 

1 

sat 
V - VII (Muğla) . 

-
Mente,~oğlu (F. 0.) Köyceğiz 1904 Orta ve husuı:.i FranSlzca Çift~ilil_{, mat- Son mektep vo - Evli umhııı·i.reL gıızctcsi yıızı i~lcı·i C. H. P. l\Jııl iyo VII (Muğla). K K K 

(Muvla) buat Bahar şnı-kısı ::If üdürü. . 
1 K.ılıcoğlu 

Batıl itikatlarn. 
Dul, 7 ı;ocuk (l!ür iikiı·) sahip ve ba~nıu- C. H. P. ll1'1 {Hakkı) Ni ş 1872 Topçu harbiye i - Askl'ı·lik, din iliinı harp, Softa- - - III (Kocaeli), -H + +i 

w iı:tinıai~·nt 
!ara son (e,·:ıp harriri. IV - VII (Muş). 

ve sairo 
ı 

Kotan (Kilmil) MU§ 1886 Orta - !rlaro - - Evli, 2 çocuk Muş Halkevi Ueisi ve Daimi C. H. P. Ar:mluıl VII (Muş). K B: K ı . Eııcümcn azası. 
J ' 

c 
Niğde Bodrnmlu (Avram G.i Bodııım 1874 İda di 

Almanca, Arapca, 
Tarih vo Lisa- !) kadar escs-ri Bckiı.r Profesörlükten emekli. O. H. P. Di. 1\'[uhasebat VII (Niğde). K K K ı 

İbranice, Rumca, -
Fransızca, İngiliz- n iyat vardır (?ı1üstakil) ı ce, 1 talyanca, ts- . 

panyolca. -
Dolunay (Rifat) Çankın 1904 Orta - • Belediyecilik - - Evli, 1 çocuk Çankın Belediye Ueisi. C. H. P. Ziraat VII (!\fiğde). K K -K 

~ :Ucngi (Halid) Bor 1884 Orta - Maliye, beledi- - Evli, 7 çocuk Belediye Reisi. C. H. P. 'afın II - VII ( iğde). K -+1 K 

IL 
ye, ziraat meyva- ı cılık ve ticaret _. 

- - - - - ~ - --
1 .--.. _-::;_ = 
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1- :. Ba.z:t kanun ve kararlara. verdikleri reyler . :ı Evli olııp olma-

ı 
ı 

"O_. - Intihapdau evvel son memuri- 1\Iensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi (Almanya ilc siya-i )e. ·- dığı n kaç ~o- (1944 Muvazenci (Topr k Mahsul· I ntihap dairesi lam i Doiduju yer o .. Tahlili Bildiği diller tlıtıso. ı I!'Aerleri flmi Mitbeleri yet veya meslek ve meııguliyeti br ka encümen mebus olıluj,!u 
si ve iktisadi mU-

o~ cuğu bulunduğu Umumiye) leri vergisi) ' nasebetlerlmiıı:in 1 
Kanunu : 45Q6 Kanunu :• 4558 kesilmesine dair) . ı Kara.r : 1430 

Niğde Soylu (Faik) Niğde 1 ı 74 Riişti_ve ve hu- Fransızca :Maliye - - Evli, l çocuk !zmir Dertnda rı . C. H. P. Di. 1\Iuhas b:ıt H (Kütahya), K 

~ ~ 
+ susi m- Vli (Nlğde). 

- - -
Dr. Tnlııy (Raslın F.) Trablwgarp 18 8 Tıp Fran ızca Taba9et Makaleler - Bvli, ı çocuk Ticaı·et. C. H. P. tırtisat IV (Bursa) . K +: K 1'• 

ve Poriii'te (Ccrrahlık) V - VII (Niğde). 

- ~ 

'fe peyran _(Hazi m) "iğde ı 64 Rususi .Ara hca, Fat'Sca. İdare Basılmış ve ba- - Dul, 3 çocuk Flski 'rı·ııbıon VaJi.,i. C. H. P. - IT (Niğde), + 1+ + sılnca}< bazı eser YI - Yll (Niğde). Fransızca vo tercümeler ; - ·---- - -
Ulusqy (Hüseyin) iğde ı903 1\Iualliın rnek- - Maarif - - Evli, 4 ~ocıık Niğde 23 nisan okulu B~ğ- C. H. P. Ticaret VII (Niğde). K +! K 

te bi rctm ni. 

O ı-du. Akyazr (Şevket) Ordu 1885 Yüksek bahri- .A.lmanca, MakinE\ miihcn- Adli tıp ve muh- - Evli, 2 çocuk Ordu C. H. P . Vilayet İdare C. H. P . İktisat lll, IV ve VII (Ordu). K K K 
ye mcktebi İngilizce di si telif makaleler Heyeti Reisi. -

. ~ 1 -
Çamaş (İsmail) Ordu 

ı 
1872 Müliciye 

ı Fransızca İdare, ziraat - - Evli, 4 çocuk Zonguldak ICaymakaıuı, fın-

ı 
C. H. P. Arzuhal 

1 

(İs., 4 Trabzon), 

ı K K + '\ ' 

dıkçılık. ll- VU (Ordu). 

' . j 

· ı ı 
- ------ - -

Dr. Demir (Vehbi) Bursa ı885 Tıbbiye FransıZca Tıılıabet - - Evli, 2 çocıuk Demiryolla rı S ılıhat işleri C. H. P. M: ünalral at VI - YTI (Ordu). +! 
1 

~ 
. K 

JIIÖ.dürü. 

--
Dr. Sezeı· (Zeki ~Icsut) İstanbul ] 4 Tıp F'ı·nnsızca Tabıtbct - - Evli, 2 çocuk ::!erbest doktoı· ve flalk ul'i R isi. C. H. P. S. İ. Muavonet VII (Ordu). K K K 

ı Şarlan (Hamdi) Rize ı 93 Hokuk - Hukuk - - Evli, 3 çocuk ı\ nıkat. C. JI. P. Arzuhal VI - Vll (Ordu). K K +i 

1 ~ 

1 

'l'arcaıı ( elim ırrı) Moı·a Yeuiş hir 1874 1\Iühcııdishaue Fransızca 1\faıırif Bir ı:ok Evli, 2 çocuk ~\faarif Vckfıl ti Bıışmiifettişi. C. H. P. Maarif V· Vll (Ordu). + K K 
(Redcn terbi- (92 tane) . 

1 . yesi) 
' 1 c 

1;' 

Yalınan (Tinmdi)" Ünye ı879 Dariilmuallimi- - 1\faııri.f - - Dul, ı c;ocuk Burı>a. :\faıırif nıüdiiı· ii. C. H. P. G. l nhisarlal' I (Canlk), . K K K r ~ 

ni iıliye U - VII (Ordu). 

-
Yarımbıyık (}f.) Trabzon ı89l ldndi ve kı men .Az Fransızca Ticaret ve be- - - Evli , 2 çocuk Trabzon Be!Pdi,,·c fldsi. C. H. P. Ticaret VII (Ordu). K K K 

hnlruk lcdiyccilik 

"' 

~ ' 

Rize Balta (Tah ·in Bekir) Pazar 1902 ! tanbul ve Ber. 
Fransızca, Alınan- Hukuk, iktisat Bekar .Ankımı. Hukuk Fakültesi Profe- C. H. P. Bütçe Yil (Rize). 

lin HuJ.."Uk Fa- - - K K ca, İngilizce, İtal-
ve siyasi ilimler sörii. V S. B. kulu öğretmeni. \b :, __ külteleri yanca, IJii.tince, 

ı ı l ., - - .,... - - - j 

' .. 



'· 

lsıni T ntihap dJı i resi Doğduğu yer Bildiği diller Tabsili 

1 ı Evli olup olma- 1 . . 
dı ı ntıhapdan evvel son memurı-

ve >a o- . . ğı ç ç_ vet veya meslek ve meşgulıyetı 
rıığn bul ıındngu · 

lhtısnsı Eserleri Ilmi riitbeleri 

Rite Beıru (Hasan Cavid) Tiopa 187, Orta Ticaret Evli, 7 çocuk Ticaı· t: 

Mensup olduğu 
fnka 

O. H. P. 

-
Mensup olduğu 

encü.men 

lkti at 

Ne vakittenberi 
mebus c.lduğu 

II • IV (Rize), 
V (Çoruh), 

VI- VII (Rize). 

Bazı kiiiun ve ka.rarlara verdikleri reyier i 
ı (Almanya ile siya 

(1944 lıiuvazenei l (Toprak 1\fahsul- ai ve ikti,9adi mU-
Umumlye) leri vergisi) nasebetlerirnizi n 

Kanunu : 4566 Kanunu : 4553 kesilmesine tl.ıir) 
Karar: 1430 

K + K 

· ·~--------------ı--------------~----------ı-------~--------·l-----------r--------ı-----------~---------ı----------~-------------------l-------~-l--· ---------1-------------l-------~-r--~------~----------l l 

r------------------I-D_r_._D_i-le_ncr __ e_(_S_a_im __ lU __ i_)l---!-s-ta_u_b_u_l~~I---1-8-80---I-----T-ıb-b-iy-e----II---FT-~-a-ns_;_:_~=-·--ı >Um,; Wprih I------_.-------I---O-;d_r:_f_~_r~_.;_·s---I--E-v_u_._2_ç_o_eı-ık--I----------Pr--o_f_cs_ö_r. _________ I---C-----IL P. I ____ A __ d-liy-e-----l ---v-i_-_ıE_vr_~ __ '(R_m_;~_~ı_. __ I-------------I~----~-------I------K-~-----I I ' 
İstanbul Darlilnıu- ----j 

K ü (Kemtılcttin) Erırnrum 1901 

" 
s· 'IDen (Fnad) , ls tanbul 1899 

Zı h (Ali) Rize 1888 

J 
Samsım BillK'l (Cemil) Şam 1879 

allimini ve Paris .Fran ızca Edel)iyat, siyasi ve Şür ve makalcle- - Bekar Anııc1oln ııjansı neşriyat ve C. H. P. 
Ulumu siyasiye içtimai ilimler, ik- rini ihtiva e(ien tstihbarat Müdürü. 

mektebi tisat, matbuat. bir kitap 

İ tanbul ve Ro
ma Hukuk Fa

kültesi 

Hukuk 

Hukuk 

FTansızca, 

İtalyanca 

Fransızca 

Hııkuk 

Hulıu k, ticaret 

Devletler hu
kuku 

Hukuk doktoru 

Ordinaryus 
Profesör 

Bekax 

Evli, 3 çocuk 

Evli, 2 c;ocuk 

Aııknra 'umhuriyet Miiddei
umumisi. 

Ti ·art. 

!stanbul Ünivo.ı.-sitesi Rektörü. 

C. H. P. 
(Müstakil) 

C. H. P. 

C. H. P. 

G. Inhisai'lar 

.Ueclis llesapları 
tetkilo 

llarici~·c 

VI - VII (Rize). 

V (Erzurum), 
VI - VII (Rize). 

II -IV (Rize), 
V (Çoruh), 

VI - V ll (Rize). 

VII (Samsun). 

1 

K K K 

K + K 

K K K 

K K Devletler huku
kuna ait 10 

kitnp 
:-----------------ı----------------ı-----------ı-------l-----------~---------ı----------1·------~---ı-----------ll-----------i----------------------~----------··----------- ----------------,-----------.------------ı-----------1 

ç r (Hüsnü) ll o pa 1892 Mülkiye Fransızca Maliye \'C idare 

1888 1

--1--1---

Mülkiy'e Fransızca, İrlare 
Rum ca 

D (Ziihtii) İzm.ir 

Evli, 3 çocuk İnlı.isarlar ıımm J\Iüdürü. C. H. P. T~kilfitr E ıısiyc 

Evli, 3 çoouk Erzurum Valisi. C. IL P. Meclis hcsaplaı·ı 

V (İzmir), 
VI- VII (Samsun). 

III (Konya), 
IV- VII (Samsun). 

K 

K K ı 
j---~-----------I·------~~L-----I-----------I-------~-----------~----------I----------I----------I-----------I-----------·I-----------------------~---------I---------I------------ı--------ı----------~--------~1 
ı Aıniral Engin (Fııhri) Istanbul 1888 

Er ııy (Snbiha) Bergama 

..ı.._ ...... 

1900 

ı 
Fıı·nt (Noşit) • K maliye ı 9Ş 

Balıti ye ve 1ıı
giltere'de 

Yi.ik · k daı·lil

.ınuaUiınat 

Harbiye 

Jnıı;ilizce, 
Almımea 

Bahriye >e de
niz tir•areti 

Erlcltiyat 

Bir çok nınka
leler 

Evli, 2 çocuk 

n kar 

D ııizhnnk :Mii~aYiri. 

Eı·eıtköy Kız Lise ·i ~I üdürü ve 
Etlebiyat Öğı·o.11 nı eni . 

.Askerl ik ve - - Evli, 1 çocuk Emekli ubıı.y ve am mu Halk-

O. H. P. Harici ye V- VII (Samsun). K K K 

1 

l----------l·---------l------------l---_ ------,-l---------1---------ı 
C. H. P. 

(llüstakU) 

C. H. P. 

G. ve !nhisarlnr V (Balıkesir), K K K 1 
VI. VII (Samsun). • , 1 

VI. VII (Samsun). K K K 

• :~--------------ı~-------------l----------------l----------~--~-------1------· ---1-----------ı-----~----ı----------r-------------------1-----------l-----------1------------ı-----------ı-----------ı-------~--1 I 
~iftd evi Bnşkıını. ı 

t

l Ez - {fh!13n) L.tnnbnl 1 i5 Mülkiye ve - ıtkıik - - Evli, G ~ocuk T ıııyiz Mahkcm i Biı·inei Rei. i. C. H. P. Arzuhal VII ( am un). + +i + 1 

Hulruk 

-~-
t. ...... -

c. n. P. 

·-

G. vo inlıi ·nrlal' 

. ' 

VII (Samıruu). 

. ~-. -. 

'------------------ıı---'~~--~~-----l-----~----i--------r-----------l---~-------l---~-------1-----~~---l------------r-----------l------------------------1-----------1 · ı -ı ---------l------------1-~---· ----l----------l----------' ll ÖztTT7.1!U ( ıtil) ranla 1907 Orta ve FransızcA nıınk:ıcıhk - - El'li, 2 (,'()'ll k ıım llll c. rr. P. Idare Tley ti 
H lm~usi iizası v Hıılkcvi R isi. 

' . 
K ., 

._ 
' - .-. -· .. ~ -- .ı· :.,'!.... .... :==~-~ 
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"' 

r )~ Evli olup olma-
Bazı kanun ve ka.ıvla.m verdikleri reyler 1 

1 

Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi (Almanya lle &iya 
'O - dığı ve kaç ço- lntihııpdan evvel son memuri- (1944 Muvaunei (Toprak Mah.W- al ve i~di ınü-

!ntihap dairesi lsmi Doğduğu yer ·~ 1: Tahsili Bildiği diller lhtısası Eserleri !lmi riitboleri fırka enciimen mebus olduğu Umwniye) leri vercisi) naııebetlerimlzin ;:ı!! euğu bulunduğu ret veya meslek ve me t,'llliyeti Kanunu : 4566 Kanunu : 4568 kesll.mesine dair) 
Karar: USO 

1 

Saınsun Yörüker ÇM:emed Ali) Keşan ı 94 l\Iiilkiye Fransızca Bclediyccilik ve - - Evli !stanbul mumi Meclisi rıde iiza. C. H. P. Bütçe V- VTI (Samsun). K K K 
idare 

1 

86'1Jhan Arıkoğlu (Drunar) Adana 1889 nusu i Almanca Ticaret ve - - Evli, 8 çocuk Ziraat, ticaret. C. H. P. Zirıuıt l-IV (Adana). K K K 
ziraat V· VU (Seyhan). 

1~ 
ı 

Çam (Salahattin) !stanbul 1 85 Galata aray Fransızca MaliyE', ban- - - Evli 1: nanltıısı 'ınum :l\Iüuürü. C. H. P. Ticaı'Ct VI-Vll (Seyhan). +i +i K ı 

lisesi k acılık 
1 

ı Çelik (Kemal) Kozan 1905 Hukuk - Hukuk - - E,•Ji , 5 çocuk Anı kat . Tl. P .. yhan ' ' i!Uyet C. H. P. Adiiye VII (Seyhan). +i + K 
Idare u~yc ti , J3elediy(' Ye daimi 

ı ('n<'ünı en iiıa ı . J - -
1 Gl. Eldeniz (Nnci) :\[ana tır 1875 IIarbiy ve Al- ~Um anca, .Askerlik Endaht, Fennt es- - Evli, 1 çocuk Kolordu komutanı. C. II. P. IIariciye III- IV (Ccbelibereket), K -tl K 

manya'da Fransızca 
liha, Japon - Rus .. V- VIl (Seyhan). 
har bi, Sevk ve 
idare, Tapsara 

-
ı !şcen (Şemsa) İstanbul 1902 Fen fakültesi l'ransızcıı Maarif - - Dul, 2 çocuk Seyhan Vilayeti Meclisi Umumi C. II. P. G. !nlıisarlar VI· VII (Seyhan). K K K 

ı tabiiyat şuhesi ilzası 

ı 
1 Oral ( av id) Adana 1904 Almanya'da Yük- ,\lmaooa, Ziraat ve - - Evli, 2 çocuk eyhan C. ll. P. !dare Heyeti ve C. II. P. Dahiliye V. VI ( iğd ). K -H K 

sek ziraat mek-
Fransızca gazetecilik Belediye üy i. • VII (Seyhan). 

tebi ve Siyasi bil-

ı 
giler yüksek rnek-

te bi . 
Dr. Satır (Kemal) .A.dnnıı 1911 1'ıp Aı Frans ı zca Tababet - - Evli, 2 çocuk C. ll. P. ViliLyet !dare Heyeti ve ÇJ. H. P. S. !. M:uavenet VII (Se~•han) . -H -H K ı ~~ 

~ 
Halkevi Reisi. 

l,: 
ı 1': 

Uran (Hilmi) Bodrum 1884 Mülkiye Fransızca, !dar o - - Evli, 2 çocuk C. H. P • .Adana ınıntakası Mü- C. II. P. - (İs .. 4 Menteşe), K + K ı , , Ruınca 
- fettişi. Ili- IV (Adana), 

V- VII (Seyhan). 

Yegena (.Ali Münif) Adana 1874 Mülkiye Fı·ansızca, !dare Evli, 3 çoouk .Adana Belediye Reisi. C. II. P. Teşkili'ıtt Esasiye 
(İs., 1 Adana), 

K +i K - - lll (Mersin), 
!ngilizce IV (Adana), 

V-VII (Seyhan). 

Siird Ressam Dağ (Şevket) !stanbul 1875 Sanayii nefise - Maari!, resim - - Evli, 2 çocuk !stanbul Kız ve Erkek Uuallim C. H. P. Meclis hesaplan V (Konya), +i K -
(Yüksek) mııktebi Resim Muallimi. VI· VII (Siird). 

-
Esen (Ali Rıza) 1bradı 1880 Yüksek Baytar Fransızca Baytarlık - - Evli, 3 çoouk Ziraat Vekaleti muııı Daytar O. H. P. Ziraat V (Kırşehir), K ...., K 

-~ 
mektebi 

~ 
Müfettişi. 

VI· VTI (Silrd). 

Tuncay (Safiet) 1884 Mülkiye Fransızca Hukuk Hukuk nazariye. - Şftrayi Devlet Deavi Dairesi C. H. P. Dahiliye VII (Silrd). K K K 
leri. konferanslar Reisi. 1 ı ·~ ·-

- -- - ,_ - -· 
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Evli olup olma-
lntihapdan evvel memuri- Mensup olduğu Mensup olduğu e vakittenberi (Almoo" Ho ""'l "'.,c dığı_ n lı:aç 9<>-

son (194.4 Muvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mU-
ltlıı> · -

lntihap dairesi 1 mi Doidutıı 1• o ... Tabili Bildiii diller lhtıaaaı Benleri !Imi rütbeleri yet veya meslek ve meşguliyeti lirka encümen ınebus olduğu Umumiyel leri vergisi) nasebetlerimizin 
C!! cuğu bulunduğu Kanunu : 4666 Kanunu : 4558 kesilmesino dair) 

Karar : 1480 

ı Siird 'rürkay ( ehı:et) Ödemiş 1903 Tiuknk A7. F'ı·an ızca llııknk - - Evli, 3 çocuk lzıııiı· Sulh Utıkuk Jlfıkimi . C. H. P. Milli ~füdafaa VII (Siird). K K K ı 

ll 

~ 
ll 

1 
Sinob Atay (Ceınil) Kastamonu 1892 IIukuk Fransızca, Jlıılmk - - Evli, 2 çocuk Kastamonu Ağır Ceza Mahkc- C. H. P. Adliyo VI- VII (Sinob). K -+i 

Biraz El'lneniuc mesi ilzası. 

1nceday:ı ( vdet K.) in o b 1894 Harp Akademisi Fıımsızca Askerlik Türk İstikiiii har- - Be kar C. H. P. Genel yönetim kurulu C. H. P. Milli l\füdafaa V- VII (ı::;inob) . K K -+i 
bi tarihi, Tiirk fs- üyesi. 

1 

tiklii.l mücadelesi , 
1• konferanslan 

ı 

Dr. Kökdemiı· (B.) Siuob ı892 Tıp ,.o Birleşik !ngilizce, Tabahı• t ( Dahi h Yeni ijiyen - Evli, 4 çocuk ~ ılıhat \· ekiileti n •is :\luavini. C. H. P. S. t 1\f un ,·en et vır (Sinoh). K K K 

Amerika 'da Frıı.mıızca lıustalıklıı.r) 

Hi ği. ı 
-

ı o ıcoğlu (liulüsi) Boyabat ı894 llahiyat - Z iı·:ıat ve - - Evli , 4 çocuk Ticaret vo ziraat C. H. P. Mecl iı:; hc~apları IV- VII (Sinolı). K K K 
ı 

1 ti ı ·a ı·ct 1 ' ------------- ı -
Scvük (!smail Habib) Edl'l'mit 1 !)2 IIukuk Fı·an.ız<'a, Etlı·h i~·at 12 eseri vaı·dır - Be kar Uulatasru·ay Lisesi Edebiyat Öğ- C. H. P. :\Ian rif VII (Sinob) . + K K 

Fııı·s~ıı ı·ctıııcni. 
ı 

----------

ı 
Si va Başak (! smail Hakkı) DiV'I·iği ı 1 Ortn losmen 

Az Fı·:ınsızca, Jlfanı·il', hesap 
Evli, 2 ~ocuk lst:ııılıul B\'lrıli,,· r ~liifdti~i. c. n. P. VII (Sivas) . K + +i 1 ,_ - N alın 

. hııkuk 
Emwni<'e, F'ıırs - işleri lodcdi~·e- 1 

~a. Arapça · ei lik 
ı 

-

'1 

. 
Bl da ()Iitat Şükrü) ·selanik ı 74 !dadi ve encv- Fı·ıı ıı sızca, - - - Evli, ı ~ocuk - C. H . P. Dahiliye (h .. 1 Scrcz, 2 Drama, I{ K K ı 

3 Burdur). 
ro'do F en lahsili !tıılyıınea V - VII (Sivas) . 

1 

'll lll•mirıığ (.A. ~. ) Di,,riği 100 Yüksek mü- Fransızca, Mü lıı· ıHlis - - Evli, 5 <;ocuk ln şıı at nıütaııhhitli ii:i. C. H . P. Nafra r - VIT (Sivas) . K +1 -
~f hcndi · Araben (lll';'o1<t1) 

1 

i; ı 

1 

---- ! 

E;, nlıt>l (.Atıf) İstanbul 185 Harbiye Fransız<'n, .Askı'l'l ik ve Süvarinin meydan - Bckilr Yarış ve ıslah e ıwiiııı t•ni umu- C. H. P . Ziraat Vf - v ır (Sivas). K -+i K 

Rum ca znnl ı•k ııi 
muharebesinde is- mi 1\ iıt ilı i. tihdaını adında ı l 1 

bir kitap ' 

Gii naltay (Şemsettin) Kemaliye ı 2 Darülmuallimini Fransızca, Mannr ve Zulmetten nura, Müdcrris Evli, 4 çocuk :\liillcıTİH . C. H. P. - (ls. , a Ertuğrul), K K K 
aliye ve Sorben Arabea, Fıırsciı lılaı·o Hurııfattan haki- ll - VII (Sivas). ı 

Üniversitesinden kate ve daha bir 
serti fikah çok ... - --

Işık (Hilonet) Sivas ı 9 Lise ve nıunl-

ı 
Fransızca ~{ aı·ı( ve 

ı 
- - Evli, 5 ı;o~uk Sinıs Bclc<li,,·c ii~· r~i. C. H. P . ~ V (En;o~o) K K K 

liın m ktebi belcdi.' cc ilik 
~- - VII (Sivas). 

' - -
1 1 ı ı . ı ı 

ı 
ll .i ·-· -• ------"- -- - - . -- - - - -

- · " - :-::=::-~- -- ~~-
- -- - - ., - --- - -
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Bazı kanuıl ve ka.ra.rlara. vıirdiıderi reyler ' ,e;;, 

::; Evli olup olmıı, ı . . Mrnsup olduğu (Almanya ihı siya-' 
~.ı:; dı ~ k lntıhapdan CV\"CI • on memurı- :u nsup olduğu e vakittenberi (1944 Muvazenci 1 {Topruk Mahsul• 

lntihap doircsi ls mi 
)bi) ·e"" 

Bildiği diller Ihtisası Eserleri llıni rütbeleri gr ve aç ço- 1 k gul" . si ve iktisadi mü- ı 

Doğduğu yer o ... Tahsil i - b 1 1 - •;et v<.>ya mes e ve nıe:ı ıyetı fıı·ka encümcn mebus olduğu Umumlye) leri vergisi) nnsebetlerimizin 1 
C::-3 t'ı,gu u unc ugu · · Kanunu : 4li66 K nunu : 4553 keııilmcsiııo dair) 

Kasıı.r: uao 
Sivll8 Kitapçı (Kamil) Sivas 1877 Li so Feansızca, :Niatbuat - - Evli, 4 ~ocuk Vilayet Daimi Encümen azası. C. II. P. M. Kiitiipı.tnt.>si VII ( ivas). K + K 

Farsça ı 
S adak (Nr<>nıcttin) İsparta 1890 J.,iyon lJarülfü- Fransızca, !çtirnaiyat ve llrnt teı·biyci ct- Müderris Evli, 2 çocuk Dariiliiinıın içtimaiyat pl·oiesörii C. H. P. Jiariciyo III- VH {Sivas). K + J( 

n unu 1Umanca 

ı 
matbuat fal, iı;tiınaiyat 

ı ' -
'irer (Reşat Şcmsettin) Si'"as · 1903 t'ııiveı·sito Ede- Almanca, :.Vf aa rif Pedagoji dersleri, - Evli Yüksek öğretim umnııı müdürii. C. H. P. M aat· if VII (Sivas). K K l{ 

hiyat fııkiiltesi Fransızca Almanya mııarifi 

--- --, 
U b-ın· (Jsrnail l\femed) Hafik 1895 İlk - Ziı·aat - - Evli, 5 çocuk Çiftçi. C. H. P. Zinınt ıv-nı (Sivas). + K K 

_·· ı 

Divam Muhasebat lkinci Daire f 
ı 

Yurdakul (Abidjn) Sivas 1878 İdaeli Fı·ansızca Maliye - - Evli, ·~ ~ocuk C. H. P. Di. i\(uhaııebat VU (Sivas). K -H K 

. ı .. ı AlmılJlca. Fran-

. Reisi. •. 
Tckiı·dağ .\pıık (R:ıhmi ) Dahııc ki 1SS7 1 fn rp .\~kc l'li~;: lOiwcl:ı askeri El"li, 4 ~ocuk C. H. P . Umumi fdn•c fTı>yeti C. H. P. Milli l\für1n fnn 

ı 
. \lmclcmısı .lıı ir - V - VTI (Tekirdağ). K 4- K 

sızca, g ızcc, eser sahibidir. azası. 

t::= 
Rusca ı 

Ataç (Emin) 1902 ::\fuallim rnek- Az Fransızca Maarif - - Evli, 3 !:OCuk Kütahya Maarif )lüdürii. C. H. P. Maliy VU (Tekirdağ). K K J( 

te bi 

' 
.. 

l Oztrak (Fayık) Malkara 1882 

ı 
:\Hilkiyo Fr·ansızca fclare - - Evli, 5 ~ocuk Dahiliye Heyeti 'rcfti~iye Umum C. H. P. '!'eşkilatı r:sn~iye . r (Ccbelllı<ırekct), .K: K K 

Müdürü. n - vn ('l'okirdııi:l. 

-- ---':-----

Pek cl (Ekrem) 'fekirdağ 1885 Eczııcr ıııektebi l·'ı·aıı . ızca Erzacılık - - Dul, 2 ~ocuk Tt'kirdağ Belediye Reisi. C. H. P. G. ve tnhisarlar V-VT (Yozgad), K K K ! VII (Tc•ki rclağ). 

__ j 

Trak ( azmi) Malkara 1887 Or1a Çiftı;ilik, ti- - - Evli Vilayet Umumi 1\·[,•disi li.zası. C. Il. P . O. ve 1ııhiııarlnr VI- Vll (Tekirdağ). +i K + 
cnıct 

Uybııdm (Ccmil) İstanbul 1880 rraı·p J\ kacleınisi Fransızca • \skerlik ve 

ı 
- -

ı 
Evli, 4 çocuk ('atalca ınıntakası komutanı . 

ı 
C. H. P. Dahiliye II-VII (Tekirdağ). K 1 K K 

idare 

Tok<ıd Çelikkol (Sabri) Tolmd 

ı 
1883 Harp okulu Az Fı·aııHızca ve Askeı·lik vo - - E\rli, 2 ~ocuk C. H. P. Ankara Kaza İdare C. H. P. 1\filli )[üılnfaa VTI (Tokad). K 

1. 

K K ı 

Almanca sanııyi Heyetinde ar.a. 

Fen fakültesi ? 
Develi (Muarnmer) Istanbul 1897 Almanca, l\faarif - - Du.!, ı ~ocuk Tokad Orta okul 'l'erbiyc Ö1~- C. H. P. Aı:ınılıal VI- VII (Tokad). K K K 

ve d i ı:; to. bab ti 
Pransızca tliş t>ıhalwti retmen i. 

şubesi l 
Eriş.ken (Re ai) İzmir ı 2 Ilukuk - Hukuk - - Evlj 2 ~ocuk Avukat. C. H. P. Teşkilatı Bsaııiye IV- VIJ (Tokııd). K K K 

~= 
1 

- ---- - .. - ~- -- . 
~- ı - .. - ____ ;_ --



/ ı -408 -
~~- - ~-~} ·-~ ---~-- - Bii:Z'I kanun ve kararlara. verdikıeri. reyler ::=J 

ı l 
ıtiiı Rvli olup olma-
ı:: l\frnsup olduğu :Mensup olduğu Ne vakittenberi 1 (Almanya ile s.iya 
":l..c dığı ve kaç ço- In ti hııpcl<ı n evvel son mcmuri- (1!144 Muvazenci l (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mü-

!ntihııp dair ı t·mi 
>~O.,... 

Tabsil i Bildi"i diller liıtısası E erieri llmi rütbcleri fırka encümcn rocbus olduğu Umumiye) leri vergisi) nasebetlerimizin 
Doğduğu yer o .. 

c.uğu bulunduğu r••t veya moslek ve mcşguliyeti 

li ~= Kanunu : 4566 Kanunu : 4553 kesilmesbie dair) 
Karar: 1430 

ı 
TokaiJ I\l'l;'ıılir ( Hıılid ı'azmiı lbradı 1897 l\li.ilkiye Fra.ruıızca, :Ma li)ı· Ye - Profesör Evli , ı <;oeuk 'l'i<::ı.ı·et Vekfdcti Müsteşarı. C. II. P. Düt<;o VI- VII (Tokad). K K K 

lngilizce ildis:ıt 

~ 
~ 

Ko1ıılı l (\,mal) ."iiı·d 1906 Orta - rr :ı·aı• tlt - - Evli, 2 çocıık Tokad C. JL P . l\[el'kez ilc;<' C. H. P. Maliye VI- VII (Tokad). K K K 

1 
Başkanı. 

ı 

l'ek~ l ·( ı lıılib) ] !lO ·:\fülkiye Fransızca, l r!al'c Nüfus Umum Müdürü. C. H. P. Dahiliye V- VII (I'okad). I( K K 
ı Clüuıiilcine - - E1rli 

1 
Bulgarca 

-. 

PıırtlY (;. 'ıhtın) • elilııik JS ı Jluknk I' C .Paris Fı·aıısızoa llukuk - - Evli, 2 çocuk Avukat, l\1.ulıtclit hakem mah- C. H. P. Jiııı·iciye IV- VII (Tokad). K K K 

l TT u ku k fakültesi ı kerneleri Türk Ajaru. 
1 -. ,. l''il (l<dik A.) Dingazi 1903 Jlususi Fransızca Matb\ıat, ıııaa- 15 eseri vardır - Evli, 1 ı;ocuk !stıınbul ViliiyN ve Belediyesi C. H. P. Bütçe VII (Tokad). K K K 

rif, brlrlliyccilik Daimi Encümen azası. 
1 

Trab zo-n. Ab ozoğlu ( alise) ~'rabzon 1904 Mualliı:ıı rnek- Biı-az Fraruıızca ]\{aari! - - Evli, 2 çocuk Tmbzou Lçkul«' Kız mektebi C. H. P. Dahiliye VI- VII (Trabzon). +. K K 
te bi Riya7.i:V<> Munllimi. 

ı 1 
' 

' 
A••tm (M. Sül'eyya) Elbista.u 1908 

Ilukuk ve Frau-
Fransızca IIuku)' · iktisat ' E,rJi, 2 ~ocuk C. H. P. Diitı;e VII (Trabzon). K + K 

a'da Brcnoble - - 'l'icaı·ct Y,•klılcti dış 'l'iearct 

1 Hu'k"Uk fakültesi 
Daiı·esi Reisi. (Müstakil) 

1 ''''t· 
(;\l itııt) Aydın ı 9" Mühendis Fransızca .• inıenıl ifı'r·. i~- - - Evli, 4 çocuk Eı·cğ- li - J\ar:ı.clcrc Demiryolu C. H. P. l\füMkı\lfıt II- III (Aydın), K ' K K 

m ktehi tikşal', rtliıl, in-
in~aat işlı•tnıP M.ürliirü . 

V- VII (Trabzon). 
\'C . şnaı 

ı B"")'·" (!'•ik Al•m,d) 
Trabzon J, 94 IIukuk Fransızca llukllk - - Evli, 4 çocuk '!'rabzon Borsa Reisi. Avukat .. C. H. P. Adiiye VI- VII (Trabzon). K K K ı 

. ~ Bı>1tepe ~Tlnlil i had) Trnlızon 18 ~ Oı·ta ve Frerler Fransızca Edelıiyat 
Sihanu ilham, Ayi-

Be kar Düyunu uıııuıııiy<' Komiserl ik c. n. P. Maıı.ı·if III (Gümüşane). K K nei devrıın, Mil.hi- -
tap, Tıırtarin de kıı.lcnıi Miitlüı·ü. 

IV- VII (Trabz9n). 

~· 
taraseon tercümesi 

Uııy !(Sırrı) Çeşnıe J 89 Mülkiye Fransızca, l\[~Je ve - - Evli, 3 ~ocuk Maliye Knkit i~lcri l\Iüuürü. C. H. P. - V- VII (Trabzon). K +, K 
Rum ca ı ısat 

-
Eyiboğlu ( Dııniş) '!'rabzon ı 93 Husus i - 'l'i>4!aret - -

. 
Evli, 2 çocuk 'l'ic:ı.rct. C. H. P. G. ve 1ıılıisarlar III - VII (Trabzon). K K K 

. 1 

1 lök l ('l't!Jll()l) 1'rııbzon ı 9ı ldadi - 1'~ n ret - - Evli Trabzon Bcl ccüyc Reisi . C. H . P. !ktisat VI (Edirne), K +. K 
VII (Trabzon). 

--
Karallı·niz (Raif) Vakfıkcbir ıs9- Hukuk - n ·u k - - Evli, 2 çocuk Avukat. C. H. P. lktisııt IV- VII (Trabzon). K K K 

i ·, 
J - ı - --

-~ 
J i - ., -- ~ - .. -- - -~ -- ~ ·-" -



İntihap dairesi leıni 

Trabzo'll Saka (Hasan) Trabzon 

:. 
:s ., .... 
>CıG·-
0 .. 
Q!! 

1885 

Tauili Bildiği diller !btısaııı 

Mülkiye ve Ecol 
des Sciences Po- Fransızca İktisat ve 

EMrieri 

409- T 

1lıni rütbeleri 

Profesör 

--
Evi i olup olma-

İntihapdan evvel son n emuri-
dığı Te kaç ço- -"· 
cıığu bulunduğu yet veya meslek ve ııı~ ~yeti 

Evli, 2 çocuk laşe nezareti Heyeti T tişiye 
Müdürü. 

~---

Mensup olduğu 
fxrb 

C. H. P. 

-· 

.M • ı.ı.~up olduğn 

encümen 
Ne vakittenberi 
mebus olduğu 

(I P. , 4 Trabzon). 
I- U (Trabzon). 

r 

Bazı kanun ve kararlara. verdikleri reyler 1 

(Almanya ile siya
(1944 Muvazenei (Toprak Mahsul- si vo iktisadi mü-

Umumiye) leri vergisi) nasebetlerimir;in 
Kanunu : 4566 Kanonu : (653 kesilmcsino dair) 

Karar: 1430 

+ + K 
litique maliye 

·~----------------l-----------------1----------l-------- l---~~~~-l--------~-ı ·-----------l------------------------l-----------l --------------~~---l------------l-----------l ---~-----------l-----------~-----------l----------~ 
Yavuz (Lutfi) Siird ı906 

Sılan (Necmeddi.n S.) Edirne ı896 

İdadi 

Hukuk Az Fransızca, 
.Almanca 

Belediye_ciHk 

Hukuk, idare 
matbuat 

Evli 

Evli, 3 çocuk 

Siird Bel~diye 11 i. 

Sümerbank İdare Me 
11
si lizaııı 

avukat. 

C. H. P. Ticaret 

C. H.P. 

Vlf (Tı·abzon). 

VI (Bingöl), 
VII (Tunceli) . 

K 

K 

K K 

K K 
Muhtelif gazete 
ve mecmualnrdıı 

neşriyat 
ı----------------·l---------------- ----------l--------ı------------ ı-----------l-----------l--~~··~-------------l---------- ı·------------~~~--ı----------l----~-----ı --------------l------------1----------l---------~· 

Üçöz (Hasan) Boğazlıyan ı906 Lise 

Urfa Berker (Klıım) İstanbul 1887 Fransızca, 

Almanca 

Beleqiyecilik, 
maarif 

Hukuk ?ıt!eslekl mulıte

li:f makaleler 

Evli, 2 çocuk 

E \'li 

Boğazlıyan Beledi:ıe Reisi. C. H. P. VJI (Tunceli). K K K 
ı 

C. H. P. Adiiye VII (Urla). K K K 
!stanbul ve Pa
ris Hukuk Fa

külteleri 
i----------------1----------------l----------- l--------l---~-----l-----------l----------- ıı--~--------

Temyiz Mahkemesi Ticaret 
Dairesi Reis. 

---------1----------l-------------------ı----------'l-----------ı-------------r·---------ı-+-l ______ .r-------~ 
Coşaı· (Hüseyin S.) İstanbul ı893 Lise ve hususi Fransızca İktisat, maliye Evli, 3 çocuk Paris Türk Ticarct Ataşesi. C. H. P. lktisat VI- VII (Urfa). K + K 

r---------------ı----------------ı----------1-------l-----------l-------------·-------

Soyer (Razi) İzmir 188ı Yüksek mühen- Fransızca Şimendiler in- - Evli, ı çocuk Demiryollar ve Lim nn lar İnşaat C. H. P. Nafıa vı-vn (Urfa). K +. K 
dis mektebi Ş)latı Dairesi Reiıi . 

l r~---------------ı------------------ı------------l--------------------1------------ı------------ı------------l------------l------------r--------------------------------l------------l---------------1-----------1-----------· ı---------~ 

Tecer (Ahmet Kutsi) Kudüs 

Tekeli (Esad) Sanısun 

190ı 

ı896 

Halkalı ziTBat, 
Yüksek uıuallim 
mektebi ve Da. 
rülfünun Felsefe 

şubeg 

Mülkiye 

Fransızca, 
.Az İngilizce 

Fransızca 

Edebiyat, felse
fe ve halk bilgisi 

Maliye 

Evli, 1 çocuk 

Evli, 2 çocuk 

Maarif Vekilieti Talinı ,.c Terbi
ye Heyetinde iıza . 

C. H. P. 

Maliye Vekilieti ~J ü., t rşarı ve 
iyasnl Bilgı'ler Okulunda C. H. P . 

G. ve İnhisarlar 

:Maliye 

V[ (Seyhan), 
VII (Urfa) • 

YU ( Urtn). 

-H + K 

K K K 
(Müstakil) 

ı----· --------------,r-----------------ı-----------1--------l------------ı------------I-----------I------------I------------I------------I--------Pr~of=es=ö=· r~._-------l--~--------l------------l----------------l-----------l-+---------l·----------~ 
Yetkin (Suut Kemal) Urfa ı903 Rennes Üniversi

tesi Edebiyat 
Fakültesi 

Fransızca Maarif, 
Edebiyat 

Edebt meslekler, 
Estetik dersleri, 

Manadoloji 

Evli, ı çocuk Dil,, 1'arih · Coğrafya Fakülte· 
sinde Profesör. 

C. H. P. 
(~füstakil) 

1\faarif VII (Urfa). K K K 

l~---------------l-----------------l-----------l------- ı------------ı----------l-----------ı-----------r----------l------------ı-------------·--------ı-----------l-----------l --------------1----------ı-----------l----------~ 
Van .Arvaıı (İbrahim) Başkale ı884 

Berker (Nihad) Mora 1875 
(Y enişehir) 

Boya (Münib) Van ı872 

Lise 

Hukuk 

Rüştiye ve 
hususi 

Fransızca, 

.Arapca, Fanıca 

Kürtce, Erıne

nico 

ldaro ve 
zirant 

Hukuk 

İdare 

Muhtelif gazeteler
oda edebi ve hukuki 
makale ve şiirler 
ve Feryat namiyle 
şiir mecmuası. 

Evli, 2 çocuk Miilkiye kaymııkamı. C. H. P. .Maliye 

Evli, 2 çocuk Temiz Mahkemesi C. ;Başmü<l- C. H. P. .Arztıhal 

deiumumi~i . 

Evli, 6 çocuk Ilakkari Mutasarrıfı . C. H. P. Arzuhal 

(1 HakkAriden seçilmiş 
iııe de gelmedikinden 

istifa etmiştir), 
II (Van), 

lll-IV (Hakkari), 
V- VII (Van) . 

V,II (Van) . 

(ls., 3 Hakkari, 4 Van). 
ll- VII (Van). 

K 

K 

X: 

-H 

K X: 

1 
t K K 

~---------------1-----------------l----------~-------~-----------~-----------~--~--------r--------~l-----------ı------------r--------------------~------------ı------------ı---------------l-----------ı------------l----------~ 

Yoııgod .Alpak (Mahmut) Yozgad 1 96 

1 .Arat (Celal) İstanbul ı 85 

IL 

ldadi ve hususi 

Harbiye 
Fransızca, 1 tal

tyanca, .Almanca, 
.Ara pea 

Ziraat 

Askerlik Ye 

diplomasi 

Evli, 4 çocuk 

Evli, ı çocuk 

Yozgad Hn.lkevi R isi Ye Mec
lisi Umumi ii zası . 

IIieaz maslahatgüzarı. 

C. H. P. 

C. H. P. 

Zirant \'"'I (Yozgad). 

G. ve fnhisarlar V- VII (Yozgad). 

-

K K K 

K K 

·-

-+ı 

_lL. 
1 
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~ - - Ba.zı: kanun ve kararlara. verdikleri reyler 
-

:s lntihapdan evvel son memuri- (Almaııya llo siya 

1 
ıeı. Evli olup oJ.ma.. Mensup olduğu Mensup olduğu Ne vakittenberi :> (19« Muvazenei (Toprak Mahsul- si ve iktisadi mü-

ll !ntilıap dairesi ls mi Doğduttı yar ;g,:g Tahlili F.erlari llm.i rütbeleri 
dığı n~~ yet veya meah•k n me~~guliyeti 

mlı:a encümen mebus olduğu Umumi ye) leri vergisi) nasebetlı:rimizin 
o .. cuğu bulunduğu Kanunu : 4666 Kanunu : 4668 kesilmesine dair) 
Q:Z Karar: 1480 -1• Yazgad 

. C. H. P. Genel sekreterlik Bü-
Arkant (Ziya) İstanbul ı897 Lise, ı st>ne - Belediye - Evli, 2 çocuk 

ro&1l Başkatibi ve Ankara Be-
C. H. P . Ticaret VI- VII (Yozgad) . ][ K K 

1 
hukuk 

' 
lediye üyesi. 

1 !~oz (Srrrı) Yazgad ·] 79 İdadi ve Mülkiye- Fransızca ld ırc - - Evli, 3 çocuk Darende Kaymakamı. C. H . P . Bütçe I (Yozgad), -H + 

~ den ehliyetnameli II (Bozok) , 
1 III- VII (Yozgad) . 

Ka lıo#lu (Yusuf D.) Yazgad C. Il P . Vilayet İdare C. H. P. Di. Muhasebat K ır Sorgun 1 9 nususi hukuk - li nt ..... - Evli, 4 çocuk VII (Yozgad). K 

1 
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KONYA 
Onat ( :'\:ı iııı ll:ı ;.iı ıı) 



KONYA 
Sıl :ıy 1'1',., ri k l ·'ıkl'· · t ı 

KÜTAHYA 
1 )ı· . Delilbası r .\ li ~iil ı:ı' 

KÜTAHYA 
P ekca.n ( ı l:ıııı id ) 

KONYA 
Türe! ı . \ lı li ız:ı ı 

KÜTAHYA 
Erkmen ı ~lıılıl i~) 

KÜTAHYA 
Peker ( J{ı•ı•elı J 

KONYA KÜTAHYA 
1 lı· . Uludağ· ı ı ı ,ııı:ı ıı 0. ı Atalay 1 ll Psi nı ) 

KÜTAHYA KÜTAHYA 
Ertem l ~:ı<lr i ı K utnn:n ı ~· ı l,'ılıııd d iıı ) 

KÜTAHYA KÜTAHYA 
Tiridoğlu (. \l iıcttin ) Uşaklı (Omer B. ) 



KÜTAHYA 
Uzg·ören ( \' t•di t ı 

MALATYA 
llr·. Özelgi ( l':rfl'l' ) 

MALATYA 
Sayın (Kem al ) 

MALATYA 
Barkan ( i':ıırr·rrl lnlı ) 

MALATYA 
Özpazarba~ı (.\ 1. ~ · ) 

MALATYA 
Taner ( O. ıııaa ) 

MALATYA 
Baydar 1 \' n>rrlr i ) 

MALATYA 
Pekt,1.~ ,\l ihri ) 

MALATYA 
Temelli ('!'c d ik ) 

MALATYA 
Öker 1 \l ırllnlip l 

MALATYA 
Sağ·ıroğ·J u 1 ll ir 1 1'1 ) 

MALATYA 
Zabcr L\ l ahrııırd :\ . 1 



MANİSA 

1\rgl. Artunkal (.\ . 1\ . \ 

MANİSA 
Ertem 1 j ,1ıı:ıi! ı 

MANİSA 
Kurdog·Iu \ J ·':ı ik 

MANİSA 
Bayur ( ll il;ııı"ı ) 

MANİSA 

Edgüer ( H ıd1·:ız \:ıl'i l.) 

MA!HSA MANİSA 
H<ttipog·Iu ~ ~,.,ı, .. ı 1\ .ı ııı· . Ka:ıtçılar ( ~ . J·: .ı 

MANİSA MANİSA 
Özey ( Y ıı~:ıı· ı Sarhan ( lfnl<lllııJ 

MANİSA 
Erçin ( tls ıı ı :ırı ) 

MANİSA 
Karaosman ( 1\ iııı i) 

MANİSA 
Uslu ( 1 -'l'yziill:ılı ) 



MARAŞ MARAŞ MARAŞ MARAŞ 

lk Bayizit (Kcıuali ) Kaplan ( l{asih ) Tankut (J iasan l{ ~~i u ) 'l:ınpınaı· r . \ lıııı, • l 11. \ 

MARAŞ MARDİN MARDİN MARDİN 
Yaycıoğ·lu (. \ b,lııldah ) Alpaya (lrraıı Feı·i ıl ) (;.J. Düzgören (Seyfi ) Ergin ( Jo: dilı ) 

MARDİN MARDİN MARDİN MARDİN 
Erten ( Hı za) Menemencioğlu ( ll. ı Dr. Uras ( .\ ziz ) Ülkümen ( l ,lıt ri) 



MUG LA 
(Ir;!· i. Çalı~Jar ( i 

MU ULA 
Ment eşeoğ·Ju 1 1·' . 1 ı. l 

NİGDE 
Dolunay ( ll it':ııı 

MUG LA 
Güney 1 :-;:ıdııll:ılı 

MUŞ 

Krlıcoglu \ ll ak k 1) 

NİGDE 

Meııgi 1 ll :ıl ı. l 

MUGLA TıTüuLA 
K:ıramuğ·Ja i ( 'ı ·ı ":ıl ı Kitabcı 1 ll ii,llii J 

MUŞ NlCDE 
Kotan ( 1\ :ııııil , Bodrumiu (. \ na11ı ı; .) 

NtGDE NİGDE 
Soylu 1 l • ':ı ik) IJ ı·. Tr.l ay ( H:ı siııı 1·'.) 



NİGDE NiGDE ORDü 
Tepeyran ( J-I n%iın ) Ulusoy 1 ll ii sc:y iıı ) Akyazı (!:;)c\·kc:l ) 

ORDU ORDU ORDU 
DI'. Demir ı \ ·,·lılıi ı 1>1' . Sezer (Zc:ki :\lc:sul ) Şarlan (! lanııli ) 

ORDU ORDU RİZE 

Yıılma.n ( Hnınıli ) Yarınıbıyık .\l ıı;ııııııı< ·l' B:ılt;ı (' l ':ılısiıı l! t·kil' ) 

ORDU 
Çama~ ( l ;.ıııail ) 

OkDü 
Tarcan ( Scl iıı ı Sını ) 

RİZE 
Belii! ı ll n"ııı l 'n\·id, 



RİZE 

!J r. Dilemre ı !" ;t ı ııı .\ li ) 

SAMSUN 
Bilsel ( l '<·ıııil ı 

SAMSUN 
Erbay (Sabiha ) 

RİZE 

Kaınıi. 1 1\ı • ııı<ıll'lliii J 

SAMSUN 
Çakır ( ll iisnii) 

SAMSUN 

RİZE 

Sirmen l ·'ııaıl ) 

SAMSUN 
Durukan ( Z iilı tii ) 

SAMSUN 
Fırat ( ~ a~ ı l J 

RİZE 

Zırh 1.\ li) 

SAMSUN 
. \ ıııiı·al Engin ( l ·';ılıri ) 

SAMSUN 
Öztuzcu ( :\ai 1 



SAMSUN 
Yörüker (.\ lı • ıı,. ·l .\ li 1 

SEYHAN 
1:!. Eldeniz ( '\ ;wi) 

SEYHAN 
U ran ( ll illlıi ) 

SEYHAN 
Arıkoğ·l u 1 ll a11ını- ) 

SEYHAN 
İ~cen 1 ~ı ·ııı~a 1 

SEYHAN 
Yeg·ena ( .\ li 1\l iiııiı'J 

SEYHAN 
Ç :ını l ~:ıl;"ılı:ıll i ıı ) 

SEYHAN 
Oral ((';ı,·iıl i 

SİİRD 

Dağ ( l lt·~snıı ı !)t•Yi;<'t) 

SEYHAN 
Çelik ı 1\ •·ııı;ıl .ı 

SEYHAN 
D r. Sn.trr 1 h<'ııı;ı lı 

SİİRD 
Esen (. \ li l t ıza ) 

'i 



SİİRD 
Tunc:ı.y ( Sn rrct ) 

SİNOB 
Jll' . Kökdemir ( ll. ) 

SİVAS 
Bleda (.\litn t Şiikrü ) 

SİİRD 

Türkay ( DPiı~l'l ) 

SIN OB 
Orucoğ·Ju !Hulusi) 

SİVAS 
Deınirağ (A. N. ) 

SİNOB SlNOB 
Atay (Ccnıi l ) İncedayı (Cevdet K. ) 

SlNOB SİVAS 
Sevük ( l ~nı;ıil Halıilı ) B~k ( I sınail Hakkı ) 

SİVAS SİVAS 
Esenbel ( Atıf) Günaltay (Şemsettin ) 



SİVAS 

I~ık ( ll ikıııı · t l 

SİVAS 
Uğıır ( l sııınil ::\l t•ıııı·d ) 

TEKİRDAG 
Ata.ç (Emin ) 

SİVAS 
Kitapçı ( 1\ iıı" i ı ı 

SİVAS 
Yurdakul ( . \ lıirliıı ) 

TEKİRDAG 

Öztra.k (1-'ayık ) 

SİVAS 

Sad .ık 1 .\t • cııı ı · t tiu ) 

SİVA~ 

TEKİRDAG

Pekel i l ·:lm·ıu J 

SİVAS 

S irer \ 1< .. ~at ~· ) 

TEKİRDAG 

Apak ( H~hıni ) 

TEKİRDAG 

Trak ( \' azııı i) 



li
·~.~.~.'.,'.~;".; . . 'q,. .•. ' 8 .. •-tl\o "f,ı"l-. • ~ ~.~~\. 
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TEKİRDAG TOKAD TOKAD 
Uybadm ((' ı· ı ıı il J Çelikkol ı S :ı lor i ) Develi ( .\l ıı:ı ı ıı ı ııvr \ 

TOKAD TOKAD TOKAD 
Ke~mir ı ll ;ıli ıl .\' :ı~ıııi J Kovalı ( l'ı • ııı; ıi J Pekel ( l : ;ı l ih ) 

TOKAD TRABZON TRABZON 
Sevengil ( l{ <'i'ik . \ lııııd ) Abanozoglu ı ~ :ıli'l' ) Anamur ( .\L Sii ı ·· · ~ ·ya) 

TO KAD 
Eri ~ken ( i{vsai ) 

TOKAD 
Poroy ( :\(ı z ıııı ) 

TRABZON 
Aydın ( Mit:ı t 1 



TRABZON TRABZON 
;Bıırutcu ( ı ~ a ik . \ hıııl'l ) Boztepe (ll :ılil :\ ilı:ıd ) 

TRABZON TRABZON 
Göksel (' I 'Pıııcl) Karadeniz ( !:aif ) 

TUNCELİ TUNCELİ 

Sılıın ( \' t'<'llll'ıl ıl iıı ~. ) Üçöz ( ll u~:ııı ) 

TRABZON 
D ay ( S ıı ... ı ) 

TRABZON 
Saka ( ll;ısaıı) 

URFA 
Berker ( 1\ ;izı nı ) 

TRABZON 
Eyiboğ·lu ( l> ;ıııi~ ) 

TRABZON 
Y fl.VUZ ( l .iıt fi ) 

URFA 
Coşar ( ll i i sı·yin S;ıı ıı i ) 



URFA 
Soy er ( Razi ) 

VAN 
Arvas ( i lıl';ılıiııı ) 

YüZGAD 
Arat ı · , .ı:ı l' 

URFA 
Tecer ı. \ lı ı ıı!'l 1\ıı lsi ı 

VAN 
Berker (i\ilıad ) 

YüZGAD 
Arkant ( Ziyıı ) 

URFA 
Tekeli ( l·:snd ) 

VAN 
Boya (.\ l üııilı) 

YüZGAD 
!çöz (Srr rı ) 

URFA 
Y etkin \ :-;11111 1\vııı:ıl ) 

YüZGAD 
Allıog·Iu ı \l ;ı lı ıııııı ı 

YüZGAD 
Karslıoğ·lu (Yıısıır D.) 



YOZGAD 
Korkmaz ( S:ılim ) 

ZONGULDAK 
Gürel ( ı\ hıııd ) 

YOZGAD ZONGULDAK ZONGULDAK 
Sungur (. \ hıııc d ) Devrin 1 :-;ı iııa" ) Erişirgil ( Emin ) 

ZONGULDAK ZONGULDAK ZONGULDAK 
Karabacak t llas:ııı) Kuyucak ( ll ;lzııı ı . \ tıi) Özençi ( Y ıısu[ l': iy:l ) 

ZONGULDAK 
Tansan ( Şci'cf ) 

ZONGULDAK 
Türkmen (Halil) 

ZONGULDAK 
Vardar (Hif:ıt ) 



3. s~yın ü~elerin so.yadlarına ~öre tasniflep 

A (64) 

Abadan (Yavuz) Eskişehir 

Abanozoğlu ' (Salise) Trabzon 
Ada! (Hasan Şüktii) Bolu 

Ağakay (Dr. Memed Ali) Gazianteb 
Ağaoğullan (Memet Edip) Edirne 

Ağralı (Fuad) Elazığ 

Akça ( Ragıb) Kocaeli 

AlTdoğan (Hasan) Çorum 
AkglSl (Eyüb Sabri) Çorum 
Akgiiç ( Atıf) Buıia 
Akın (Zühtii) Kırldareli 

Akkaya (Münir) Giresun 

lı kpınar (Muzafler) Balıkesir 

.'\ksoley (Mebl'Ul'e) Ankara 

.~boy (Nıunan) .Antalya 

Aksoy ( ömıır Asım) Gaziantf'b 
A.ktın (Nıı.fiz) Amasya 

Akyazı (Şevket) Ordu 
Akyiirek (Aziz) Erzurı:uıi 
Akyiiz (Ali Kimi) İstanbul 

Alataş (Dr. Hulfuıi) Aydın 

Allıoğlu (Ma.hmut) Yazgad 
Alpaya ( İrfan Ferid) Uardin 
Alper (Dr.. Cemal) Çorum 
Alpman (Gl. Refet) Aydın 

Alptoğan (Korgl. Abdullah ) Bolu 

Altnğ (Salim) Erzurum 
Anamur (M. Süreyya) Trabzon 
Anılmı., (Gl. Nihat) .Ankara 

Apak (Rahmi) Tekirdağ 

Arat. (CelM) Yozgad 
Arıkoğlu ( Damıı.ı·) Seyhan 

linman (Benal) !zmir 
.\rkan (Dr. Akif) Ça.ııkın 

Al-kant (Ziya) Yozgad 
Al'Bill ( Sndı1ıı Tahsiıı) Çanakkale 

Arseven (Celal Endı) tstanbul 
Artel (Subhi) Kocaeli 
Arttınkal (Korgl. .Ali R.ııa) Mani!a . 
Arııkan (İDet) E~ 



. ' 
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ArvM (İbrahim) Van 
Asal (Faik) Denizli 
At119 (Hasan Fehmi) Gümüşane 

At119 (Dr. Galip) !stanbul 
At119 (Emin) Tekirdağ 

Atalay (Naim) Çorum 
Atalay (Besim) Kütahya 
Atay (Falih Rdln) Ankara 
Atay (Cemil) Sinob 
Atlı (GL A.şir) Bursa 
Ay dar (Kazım) İsparta 
Aydın (Mitat) Trabzon 

Aykl19 ( Fazıl Ahmed) El&.zı~ 
Aykurt (!zzet lnvi) Eskişehir 

B (43) 

Bakft (Gl. Mürs.el) Kocaeli 
Balkan (Fuad) Edirne 

Balta ( Tı.ıhsin Bekir) Rize 
. Baltacıoğlu ( İsmail Haklo) .Afyon Karahisar 

Banguoğlu (Talısin) Bingöl 
Barkan (Emrullah) Malatya 

BarlM (Cemil Said) Guianteb 
Barutcu (Faik Ahmed) Trabzon 
Başak (İsmail Hakkı) Sivas 
Başkaya (Yusuf) Denizli 

Batu 1 Salahattin) Çanakkale 
Bayar (Celal) İmıir 

Baydar (Na..<nıhi) Malatya 
Bayındır (Atıf) !stanbul 

Bayizit (Dr. KemaJj) Marı14 

Baykan (Belkis) Alıkara 

Bayrak (Halid) Ağrı 

Baysal (Faik) Kayseri 

Baytm (Arif) Ankara 
Bayur (Hikmet) Manisa 

Bekata (Hıfzı Ofuz) AM: ara 
Belıit (Rüştü) Diyarbakır 

Bel e (Gl. Refet) lstan.bnl 
Belül (Hasan Cavld) Rize 
Beriker (Turhan Cemal} tçeJ 
B erk er (Dr. Mulı.tar) · İçel 

Berker (K&.zım) Urfa 
Berker (Nibad) Van 
Berlmıaıı (Dr. Hamdi) Denizli 
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Bilgin (Vehbi) Konya 
Bilsel (Cem.il) Samsun 
Binal (Muhsin Adil) Konya 
Binkaya (Abidin) Kastamonu 

Birsel (Münir) lzın.ir 
Bleda (Mitat _ Şükrü) . Sivas 
Bodrumlu (Avram Galinti) Niğde · 

Boya (Münib) Van 
Bozkurt (Mahmud Esad) lzm.ir 
Boztepe (Halil Nihad) Trabzon 
Börekci (Ra.şit) Ankara 

Bulayırlı (Rusuhi) Çanakkale 
Burcu (Osman Nizayi) Balıkesir 
Hürge (Dr. Fazı! Şerefeddin) Kocaeli 

o (8) 

Canbolat (Dr. Muzaffer) Gazian te b 
· Canıtes (Rcfet) Bursa 
Cantekin (Dr. Mustafa) · Çorum 
Cebesoy (GL Ali Fuad) Konya 

Cimcoz (Sıı.lah) İstanbul 
Coşar (Hüseyin Sami) Urfa 
Co.şkan (Ta.hsin) Kastamonu 
C ura (Dr. Hüseyin Hulki) lzıııir 

o (18) 

Çağıl (Münir) Çorum 
Çaflar (Behçet Kemal) · · Erzincan 

Çakır (Hüsnü) Samsun 
Çalışlar (Orgeneral l.zzeddin) Muğla 

Ça.m { Sıı.lahattin.) Seyhan 

ÇIUD&f (İsmail) Ordu 
Çambel (Hasan Cemi!) Bolu 
Çanklı {Hacim) Balıkesir 

Çel en (Ha.mdi) Kastamonu 
Çelik (Kemal) Seyhan 

V elikkol (Sabri) Tokad 
Çe rçel (~aydar) .Afyon Karahisar 
Çetinkaya (Ali) .AI:yon Karahisa~ 
Çobano~u (Fuad) Kırşehir 

Çmar (Esat) lzm.ir 
Çorut (Hilmi) Kııııta.monu 

Çubukeu (Arü) Ankara 
Çuııırah (Sedad) Konya 
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D (31) 

Dağ (Ressam Şevket ) ürd 
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan) .Antalya 
Daldal (Fevzi) Ankara 
Day; (Sırrı) Trabzon 
Delilbaşı (Dr. Ali Siiha) Kütahya 
Demir (Memed) Balıkesir 

Demir (Dr. Vehbi) Ordu 
Demir ağ (Abdurrııh.ına.n Naci) Sivas 
DemiraY. (Ekrem) Edirne 
Demirel ( Eşref) Kars 
Demirhan (GL Pertev) Erzurum 
Denizmen (Ahmed Hamdi) İstanbul 

Develi (Muammer) To)l:ad 
Devrim (Ali Şelhum) Hatay 
Devrin ( Şinasi) Zonguldak 
Diker (Dr. Hayrullah) !stanbul 
Dikmen (Ali) Kocaeli 
Dikmen (Ahmed Ham.di) Konya 
Oilemre (Dr. Saim. .Ali~ Rize 

Dilmen (lbrahiın Necmi) Burdur 
Dinç (Raif) Erzurum 
Doğan (Korgl. Kemal) Kırklareli 

Dolunay (Rifat) Niğde 

Damlu (Nafis) Erzurum 
Dursunoğlu (Cevat) K8.111 

ll uru (Aziz) Bursa 
D urudoğan (Gl. Hasan) Karıı 

D urukan (Gl. Eyup) Ha tar 
D urukan (Zühtü) Samsuıı 

Oü.şünael (Feridun Fikri) Bingöl 
llüzgören (Gl. Seyfi) Mardin 

E (SS) 

Ecevit ( Or. Fahri) Kastamonu 
Edgüer ( Rıdv!Ul Nam) .Manisa 
Eker ( İ smet) Çorum 
Eldenil (Gl. Naci) Seyhan 
"El.giin (:-.fakiye) Erzurum 
En&in (Amirat Fahri) Samsun 
E ngineri ( Şekip) Burdur 
B pikmen (Sadettin) !zmir 
Erbay (Sabiha) Samsun 
Erçin (Osman) :\Ianisa 
Erdoğan ( 'evket) GümÜf&llo 
Erem ~ Ali Rın) Çoıııh 



-~1-
Ergeneli (Hilmi) O anakkale 
l!;rgin (Edib) Mardin 
E rgun (.Şevki) Konya 
E rhan (Ahmed Miinir) Bursa 
Eriş (Muammer) Ankara 
Erişirgil (Emin) Zonguldak: 
Erişken (Resai) To ka d 

Erlı:hı (Behiç) Çankın 

Erkmen (Muhli.a) Kütahya 
Ertan (Muhtar) Bitlis 
Ertem (Sadri) Kütahya 
Ertem. (İsmail) Manisa 
Erten (Rıza) Mardin 
Esen (Ahmed) Bilecik: 
Esen (Ali Rıza) Sürd 
Esenbel ( Atıf) Sivas 
Esendal (Memduh Şevket) Bilecik 
Esmer (Ahmed Şükrii) İstanbul 
Etçioğlu (Pertev) Balıkesir 

Eyiboğlu (D &Diş) Trabzon 
Ezgü ( İhsan) Samsun 

F (S) 

l<'enmeıı. (H.efik) Koeaeli 
Fırat ( Abdüllıtık) Erzincan 
Fırat (.N84it) Samsun 

G (22) 

Oef1Cker {Mustafa Fehmi ) Bursa 
Germen (Dr. Mazhar) Aydın 

Oöker (Galib Baht.iyar) İn tanbul 
Göker (Ali Muzafi"Cr) Konya 
Gökmen (Fatin) Konya 

Göksel (Temel) Trabzon 
Oöksi.dm (Ali ~t) Hakkari 

Göktepe (Nuri) Aydın 

Göle (Münir H'Wirev) Erzurum 
Göneno (Mebrure) Afyon Karalris&r 
Oöva ( İbrahim Aliettin) !stanbul 

Gülek ( Kasım) Bilecik 
Günaltay (Şemsettin) Sivas 
Gündüzalp (Mahmut Nedim.) Edirne 
Güney (Sadullah) Muğla 

Güntekiıı (Reşat Nuri) Çanaldıale 

Günver (H~dar) Deııiıdi 



-UA-
Giiraıı (Dr. Refik) Bursa 
Gürel (Ahmet) Zonguldak 
Güreli (Recai) Gümüşane 

Güven (Ferid CeW) !çel 
Güvendiren (Fatin) Bunıa 

B (2) 

Hamal (Ferit) İstanbul 
Hatipotlu ( Şevket Rafit) Manisa 

I (S) 

Ilgu ( Haııene) Hatay 
Irmak (Dr. Sadi) Konya 
Iflk (Hikmet) Sivas 

t (7) 

lçöz ( Sırn) Yozgad 
İlter (Aziz Samih) Erzincan 
lnan ( Atıf) Çankın 

İnankur (Emin) İçel 
lncedayı (Cevdet Kerim) Sinob 

lnönil ( İsmet) Ankara 

~ (Şeıııaa) - Seyhan 

; . X(~) 

Kaatcılar (Dr. Silada Emin) Manisa 
Kahraman (Dr, Galip) .Antalya 

K~ (Ahmed Hilmi) Kayseri 

Kaleli (Bekir) Gazianteb 
Kalfııgil (Feyzi) Erzincan 
Kam§ll (Atıf) Çanakkale 
Kamil (Kemalettin) .Rize 

Kansu (Mazhar Müfid) Çoruh 
K ansu (Nafi Atuf) Kırklareli 

Kaplan (Rasih) Marat 
Karaağa.g ( l\1ükerrem) İsparta 
Karab$CIIlı: (Hasan) Zonguldak 
Karabekir (Gl. Kizım) İstanbul 

Karacan ( Şer&fettin) Kara 
Karadeni& (Raif) Trabzon 
Karagiille (Hıılki) Konya 
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Karamuila (Cemal) Mutla 
Kararnursal (Ziya) İstanbul 

Karan (Hayrettin) Balıkesir 

Karaosman (Kani) Manisa 
Karslıotlu (Yusuf Duygu) Yozgad 
Kayaal'p (Nuri) . Çorum 
Kayaotlu (Mihal) Ankara 
Keşınlr (Halid Namıi) Tokad 
Kılıçotlu (Hakkı) Muş 

Kiıfiotlu (Hasan) ElAzığ 

Kitabeı (Hüsnü) Muğla 

Kitap91 (Kamil) Sivas 
Koçak ( Şükrü) Erzurum 
Konuk (Dr. Sadi) B nma 
Koraltan (Refik) İçel 
Korkmas (Salim) Yowad 
Kortel (Hüsnü) !stanbul 
Ko tan (Kamn) Muş 

Kovah (Cemal) Tokad 

Kökdemir (Dr. Balı.addin ) Sinob 
Köken (Rahmi) İzmir 

Köprüiii (Fuad) Kars 
Kunt (Bekir Sıtkı) Hatay 
Kural (Dr. Hiisamı>tt in ) Antalya 
Kurd<>tlu (Faik) Manisa 
Kutman ( Salahaddin) Kütahya 
Kuyueıık ( Razım Atıf) Zonguldak 
Küçük& (Naili) Denizli 
Küc:ükler ( Hıılftsi ) " Balıkesir 

L (2) 

Levend (Agah Sırrı ) Aydın 

L~vent (Dr. Rıza) A.ydın 

X (9) 

l\felek (Dr. Abdurrahman) Gaziantab 
'Memik (Dr. Fatma) Edirne 
Menemencioğlu (Numan) İstanbul 

Menemenciotlu (Hasan) Mardin 
l\{endeıw (Adnan) Ay dm 
Mengi (Halld) Nitde 

Menteoe (Halil) !zmir 
fenteı,e<>tlu (Feridun Osman) Muğla 

Mıhçıoğlu (Halil Nacl) Ankara 



---o (1') 

Ocıı.k (Osman) Diyarbıılm: 

O kay (Kazun) Konya. 
Oktay (Dr. Esad) Kanı 

Onaran (Halid) İzmir 

On at (Hikmet) Balılı:e§ir 

On at (Naim Bizim) Konya 
Onay (Talat) Çankın 

Oral (Cavid) Seyhıuı 

Oran (Ekrem) tzmir 

Orbay (Ziya) Kastamonu 
Orhon (Zihni) Kars 
Omeoğlu (Hultsi) ı:! in o b 
Osııı.a . (Bülent) Bitlls 
Osten (Necmi) Giresun 

ö (22) 

Ödül ( Şevket) Kırklareli 

Ögel ( Şükrü .!Ji) fstanbul 
Öker (Muttalip) Malatya 

.Ökmen (Mümtaz) Ankara 
Öngören (Dr. İbrahim Tali) Diyarbakır 

ÖrgeeVI'ell (Süreyy&) H alıkesir 
ÖT!I (Dr. KAmran) İzmir 

Öymen ( Hıfıırralıman ~) Bolu 
()ymen (Fakihe) fstanbul 
Öıalp (GL K&zun) Balıkesir 

Özçağlar (Cemi!) Bolu 
Ö,zdamar ( hta.ıııat) Eııkişehiı· 

Ozdamar (Hüsnü) Tsparta 
Ö;~:demir (Şefik) Gazia.nteb 
Özel~ (Dr. Cafer) Malatya 

Özen çi (Yusuf Ziya) Zonguldak 
Özey ( Yaşar) Manisa. 
()ıoğuJ: CEsad) KB.l'8 

Özpaza.rbıışı (Memed Şevket) Malatya 
Öuıoy (Re.'jid) Ka yı; eri 
Öztrak (Fayı.k) Tekirdağ 

Öztuzcu (Nail) SMn!!Un 

p (9J 

Parıı ( M'nhiıtin Baba.) Bu~ 

Pasin ( Rıfkı Refik) Ağrı 

Pek (Sedad) Kocaeli 



-at-
Pekeaa (Himıid) Kütahya 
Pekel (Ekrem) •rekirdai 
Pekel (Galib) Tokad ... 
Peker (Receb) Kütahya 
Pektq (Mihri) Malatyfl 
PorÔy ( Nazım) Tokad 

. :a (1) 

Rendı; (MusWa Al>dülhalik) Çankın 

.. s (87) 

Sahuneu (fsmail) Giresun 
S adak· (Ncemettin) Siva.s 
Ra ğıroğlu (Sabit) 'F.llizıf 

~roğlu (IUlet) Malatya. 
S ab (HIIMll) Trabzon 

Saltuğ (Rıza) Kastamonu 
Saraootlıı ( Şükril) fzmir 
Sarhan (Haldun) Manisa 
Sarıdal ( Vehbi) lstanbııl 
Satır (Dr. Kemal) Seyhan 

Sayar (Ayet) Gil'e811Il 
Saym (Kemal) Malatya. 
Sau.k (Emin) Eııkişehir 

Sel ek (Cabir) Gümilşane 

S eler (Faik) Kırşehir 

Selçuk (Hamdi) . Hatay 
Solgil (Dr. Ahmed Hlmid) Afyon K.arMıiMT 
Scvengil (Refik Ahmet) Tokad 

Seviik ( 161tlail Ha.bib) Sinob 
evüktekin (Gl. Kiazım) Diyarbakır 

Sezer (Dr. Zeki Meımt) Ordu 

Sıl an ( ooıncddin Sahir) Tunceli 
S day CT~vfik Fik:ret) Konya 
Simer (Dr. M. Talit) Bursa 

iren (Celal Sait) Bolu 
Rirer ( Reşat ŞeıMeıtin) Sivss 

Sirmen (Fuad) Rize 
Somyürelı: (Dr. Hasan Vwf) Giresun 
Soydemir (Gl. Zeki) Erzurnm. 
So yer (Rıui) Urfa 

Soylu (Faik) Nitde 
Söbnen (Tay:fur) . ntalya 

~ölrmen ( Gl. tlıııan ) Giresun 

Sökınenaa. (Şi\kra) ~ni.n1!41\ 
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S um er (Nurullah Esat) .Antalya 
Suner (Dr. Muhlis) Bilecik 

, . Sııngur (Ahmed) Yozgad 

ş (4} 

Şahin (llfemed) · Gazia.nteb 
Ş ar lan (Ham.di) Ordu 
Şatır (Mustafa Kemal) Kayseri 
Şedele (Kemal) Diyarbakır 

T (41) 

Ta! ay (Dr. Rasim Ferid) Niğde 

Tamaç (Nuri) Kastamonu 
Taner (Muhittin) Kayseri 
•ran er (Osman) Malatya 
Tıuıkut (Hasan R-eşid) · Maraş 

Tanpınar (Ahmet Hamdi) Mar~ 

Tansan ( Şeref) Zonguldak 
· Tarcan (Selim Sırrı) Ordu 
Tarhan (Zeki) Anıasya 

Tarhan (Ali Rana) l s tanbul 
Taşçıo~u - (Ömer) Kayseri 
Taşkapılı (Ali) Afyon Karııhlııar 
Taşkıraıı. (Tczer) Kastamonu 
Tecer (Ahmet Kutsi) Urfa 

Tekeli 
.. 

(Esad) Urfa 
Temelli ' (Tevfik) .. Malatya 
Tepeyraiı (llizlm) Niğde 

Tınaz (Gl. Naci) Bursa 
Tiridoğlu (Alaettin) Küta}ıya 

Tiritoğlu ( Falırettin) Balıkesir 

Tokad (Emin .Aslan) Denizli 
Toker (N azmi) Kayseri 
Tokgöz (Dr. Server KAmil ) Denizli 
Tolon {lbrahim) Kocaeli 
Torgut (Şevket) Kırşehir 

Tör (Edip Servet) Gümüşane 
Trak (N azmi) Tekirdağ 

Tu~ (Hüsamettin) Ağn 

Tugay ( Şefik) tçeı 
Tuncıa (Dr. Cemal) Antalya 
Tuneay (Saffet) Sürd 
Turan (Kemal) İsparta 
1'ııran ( İbrahim) Kırşehir 

Türel (Ali Rıza) . Konya 



- ·4B _._ 
Türkay (Behçet) Siird 
'1'ürker (Berç) Afyon 'Karahisar 

l'ürkmen (AI.ıdülgani) Hatay 
'rürkmen (Halil) Zonguldak 
Türsan (GL Şefik) !çel 
Tüzem.en (Cemil) tsparta 
Tiizün. ( Atıf) Çoruh 

u (17,) 

Uğur (İsmail Memed) Sivas 
Uludağ (Dr. Osman Şevki) Konya 
Uluğ (Şeref) Diyarbakır 

Ulua (Ahmed) Giresuıi 

UllliOY, (Hüseyin) Niğde 

U mill (Dr. Fuad) Kırklareli 

Uran . (Hilmi) Seyhan 
Uraıı (Esııd) Amasya 

Uras (Dr. Aziz) Mardin 
Us ( Asım) Çoruh 
üslu Ll"eyzullah) M~nisa . 

Uşak.lı (ümer Bedrettin) Kütahya 
Uybadın (Cemi!) 1'ek1rdai 
Uz (Dr. Behçet) Denizli 

Uzay (Yahya Sezai) Balıkelir 

Uzgören (Vedit) Kütahya 
U zunç&rfılı (İsmail Hakkı) Balıkesir 

tt (5) 

Üçöz (Hasan) Tunceli 
Ülgen (Dr. Zihni) Bolu 

Olkmen {İsmail Hakkı) · .İstanbul 
Ülkümen (Lfttfi) Mardin 
Ürgüblil 1Suat Hayri) Kaşııeri 

V (1) 

Vardar (Rifat) Zonguldak 

y (20) 

Yalçın ( l!ısan) ElBzığ 

Yalçın (Hüsoyin C&hit) !stanbul 

Yalınan (Hamdi) Ordu 



Tal"fiı (Se.lAh) K~ i 
Yanm.bıiık ( ~Iuammer) Otdu 
Ya vur. ( f,iltfl) Trabzon 
Yaycıoğlu (4-bdullah) Maraş 

Yeğena (Ali Münif) Seyhan . 
Yeşilyurt (Dr. Ahmed Ruhi) Burdur 
Yetkin (Suut Kemal) Urfa 
Yiğit (İbrahim Si\reyya) Kocaeli 
Yiğitoğlu (Ali Kemal) .Amasya 
Yörük (Ziya) .Ankara 
Yöriiker (Memea All) Samsun 
Yunus ( Şehime) İ.zınfr 

Yurdakul (Mehmet Emin) !stanbul 
Yutdakul (Abidin) Sivas 
Yurdkoru (Suad) .Afyon Ka.rahiu.r 
Yücel (Hasan Ali) İ.zınfr 
Yüzatlı (Fikret) Giresun 

i z (i) 
Zabcı (Mahmud Nedim ) Malatya 
Zırh ( All ) Ri ce 

----.>-*-<·----
4. Sayın üyelerin doğum tarihlerine göre tasnitleri 

Tepeyran (HAılm) 

Artl'l (Suphi) 

Gerçeker (MustafA Fehmi) 
)!urda.kul (Mehmet Emin) 

1BU4o~ (1) 

1818~r (1) 

Kotıaeli 

1869 dc~mltulo.r ( 9) 

Bursa 
u tanbul 

~<' l e ı· (Foik) 



Gl. Demirhan (Pertev) 

Kılıçoğlu (Hakkı} 

Çamaş (laınail) 

Dr. <.lüran (Fefik) 
Güvendiren (Fatin) 
Ul. ~ökmen (lh.ean) 

K.aıum (Mıı.zha.r Müfid) 
Çıığıl (Münir) 
Dinç (B.ai!) 
Jnankur (Emin) 
!!enteşe (llalil) 
Karaosman (KAni) 

Baytın (Arif) 
Burcu (Osııwı Niyazi) 
Kayaalp .(Nmıi) 

Dr. Ongöl'ell (tbrahim Tali) 
Ozdamar (H:Ilmü) 
Dr. Diker (.B.ayrullah) 
Yalçın (Hüseyin Cahit) 
Ozoğuz (.liiıad) 

A~n KarahiBar 

111'11 ~mlvlM (J) 

Erzurum 

Muş 

Ordu 

Qo ruh 
Çorum 
EI'Zllrtım 

!çel 
twıir 
Manisa 

Akkaya (Münir) 

Boya (Milnib) 

Akyüz (Ali Khıi) 
Kıı.ramuraal (Ziya) 

Bodrurolu .(AVJ.'8JU Galanti) 
Soylu (lilaik) 
Tarcan ( elim Sım) 
Yeğcna (.Ali Münif) 
Bleda (Mit&t Şükrü) 

1.8'16 ~mltlllw (16) 

A.ı.ık.ara 

Balıkes u· 
Çartım 

Diyarbakı ı · 

1spJJ:rtıa 

lırt.anbul 
lstanbul 
Kars 

~altuğ (Rıza) 

'l'oker (Namıi) 

Uiknıen (Ali) 
l•lzgii ( 11ısan) 
GL Eldeniz (Nacl) 
Ressam Dağ (Şevket) 
llerker (Ni:h:ad) 
Ozençi (Yııwt Ziy.a) 

Giresun 

Van 

l stımbul 
!stanbul 

Kastamonu 
Xayııeri 

Kocaeli 
a.mstın 

eylı.ıın 

Sürd 
Van 
Zongulduk 

.. 



AkgÖl (l!lyüp Sabri) 
Arseven ( Cel8J Esad) 

Gl. Alpman (Refet) 
Eker (İsmet) 
Gl. Sevüktekin Kiazım) 
nter (Aziz Samih) 
Şahin (Mehmet) 

Çetinkaya (Ali) 
Gl. Anrlmış (Nihat) 
Korgl. Alptoğan (Abdullah) 
Erkin (Behig) 
Dr. Cantelcin (Mustafa) 

.. ~1 

.Aktı n (N afiz) 
· Dr. Kural (Hüsamettin) 
Uzay (Yahya Sezai) 
Çambel (Hasan Cemil) 
Başkaya (Yusuf) 
Ağralı (Fuad) 
Özdnmar (İstamat) 

Demir (Memed) 
Canıtez (Refet) 
Erhan (Ahmed Münir) 
Kişioğlu (Hasan) 
Duınlu (Nafiz) 
Aykurt (İzzet Ulvi) 
Tör (Edip Servet) 
Orbay (Ziya) 

- ·~--
1876 dolumıul4r (9) 

Çorum 
J:ııanbnl 

ncnizmen (Alımed Hamdi) 

187'1 dopmlular (9) 

Ay dm 
Çorum 
Diynrbakrr 
Erzincan 
Gazianteb 

Cimcoz (Salah) 
Hamal (Ferit) 
Kitapçı (KAmil) 
Karabacak (Hasan) 

1878 do#fımlular (10) 

Afyon Karahisar Gökmen (Fatin) 
Ankara Rnrkm (Emrullah) 
Bolu Belül (Hasan Cavit) 
Çankırı Yurdakul (Abidin) 
Çorum Vardar (Rifat) 

1879 doğumlular (13) 

Amasya 
Antalya 
Balıkesir 

Bolu 
Denizli 
ElAzığ 

Eskişehir 

Ataç (Hasan Fehmi) 
Dr. Ataç (Galip) 
Korgl. Doğan (Kemal) 
Yalman (Hamdi) 
Bilsel (Cemil) 
tçöz (SDTt) 

1880 dopmlular (16) 

Balıkesir 

Bursa 
Bursa 
Blıiıtğ 

Erzurum 
Eskişehir 

Gümüşane 

· Kastanıonu 

'!'olon (İbrahim) 
Yiğit (İbrahim Süreyya) 
Rrçin (Osman) 
Gl. Düzgören (Seyfi) 
Dr. Dilemre (Saim Ali) 
Esen (Ali Rıza) 
Uybadııı (Cemil) 

lst.anbul 

!stanbul 
İstanbul 
Sivas 
Zonguldak 

Konya 
Malatya 
Rize 
Sivas 
Zonguldak 

Gümüşane 

lstanbul 
Kırklareli 

Ordu 
Samsun 
Yo1.gad 

Kocaeli 
Kocaeli 
Man.isa 
Mardin 
Rize 
Sürd 
Tekirdağ 



Qarıklı (Hacim) 
nı. Atlı (A.şir) 
Renda (Mustafa Abdülhalik) 
Dr. Tokgöz (Server Kamil) 
Sağıroğlu (Sabit) 
Gl. Türsan (Şefik) 

Uras (Esad) 
Dr. Alataş (RuHisi) 
m. Özalp (Kazım) 
r.ı. Tınaz (Naci) 
Kamçrl (Atıf) 

H{'kit (Rüştü ) 

Fırat (Abdülhak) 
Akyütek (Aziz) 
Elgiin (Nakiye) 
Saıak (Emin) 
Ol. Durukan (E yup) 
'T'iirknı<'n (Abdülgani) 

Dnl,lal (Fevzi) 
F.sendal (M cınduh Şevket) 
KiiQüka (Naili) 
Gl. Soydemir (Zeki) 
F.rf]Qğan (Şevket) 

Bayındır (Atıf) 

Demirel (Eşref) 

İnönü (İsmet) 
Erem (Ali Rıza) 
Thı (Asım) 

Aykaç (Fazrl Ahmed) 
Oiireli (Recai) 
Bayar (Celal) 
Özsoy (Reşid) 

- 421 -
1881 doğ~~r (13) 

Balıkesir Gl. Bele (Refet) 
Bursa Göker (Galib Bahtiyar) 
('ankrrı Kökeu (Rahmi) 
Denizli Onaran (Halid) 
Elazığ Başak (Jsmail Hakkı) 
tçel Soyer (Razi) 

1883 doğumlular (24) 

Amasya Gl. Karabekir (KAzım) 
Aydın Tarhan (Ali Rana) 
Bnlık<'sir Gl. Durudoğan (Hasan) 
Bursa nı. Bakft (Mürsel) 
Çanakkale Fenmen (Refik) 
Diyarbakır m. Cebesoy (Ali Fuad) 
Brzincun Atalay (Besi m) 
J•:rzurum Orgl. Çalışlar (İzzeddin) 
Erzurum · Günaltay (Şemsettin) 
Eski~ehir Öztra.k (Fayık) 
llata.v Erişken (Resai) 
H:ılıı ,v Boztepe (Halil Nibad) 

1883 doğumlulM ( 14} 

Ankara Orhon (Zihni) 
Bilecik Özpazarbaşı (Memed Şevket) 
Denizli 7.abcı (1\Iahmud Nedim) 
Erzurum Korgl. Artunkal (Ali Rıza) 
Oümüşane Kaplan (Rasib) 
fstanbul Çelikkol (Sabri) 
Kars Türkmen (Halil) 

1884 doğtımlular (14) 

.\ ııkara 

('o ruh 
Çorııb 

l':laıt~ 
fl.iimüşııne 

!zmir 
Kayseri 

Alpaya (İrfan Ji'erid) 
ffüney (Sadullah) 
Mengi (Halid) 
Uran (Hilmi) 
'T'tıncn.y (Saffet) 
Pm·oy (NAzım) 
.\ ıTns (İbrahim) 

!stanbul 
!stanbul 
İzmir 
İzmir 
Sivas 
Urfa 

İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

Sivas 
Tl.' kirdağ 
Tokad 
Trabzon 

Kars 
Malatya 
~falatya 

Manisa 
Maraş 

Tok ad 
Zonguldak 

Mardin 
Muğla 

Niğle 

eyhan 
Siird 
'T'okad 
Yan 



Dr. Tunııa (cemal) 
Pars (Muhittin Baha) 
Tüziin (Atıf) 

Günver (Haydar) 
Koçak (Şükrli') 
Özdemir (Şefı'"k) 
Kara~aç (Mükerrem) 
Ödül (Şevket) 
Dr. Umay (Fuad) 

Baltacıoğlu (İımıail Hakkı) 
Öğel (Şükrü A..li) 
Sandal (Vehbi) 

Dr. Germen (Mazba.r) 
Dr. Suner (Mublis) 
Ergeneli (Hilmi) 
Balkan (Fuad) 
SarSICoğlu (Şükrü) 

Dr. Okta.y (Esad) 
Taşçıoğlu (ömer) 

Örgee-v:ren (Stireyya) 
Uzunçarşılı (İsmail Ha.kln) 
Ona.y (TalAt) 
Akdoğan (Hasan) 
Arukan (lzzet) 
Aydar · (KAzım) 

Dinkaya (Abidin) 

'l'ugaç (llü.saruettin) 
öktepe (Nuri) 

---188!1 do6umlul!D' (17) 

Antalya 
Bul'8& 
Ç',oıııh 

Denizli 
Erzıırwn. 

Gaziımteb 

tsparta 
Kırklareli 

Kıııklareli 

Engin (Edip) 
Akyazı (Şevket) 

Dr. Demir (Vehbi) 
Çam (Salahattin) 
Esenbel (Atıf) 
Pekel (Ekrem) 
Saka (Hasan) 
Arat (CelAl) 

1886 doğıımltt~.lc.r ( 6) 

Afyon K. 
lııtanbul 

tırtanbul 

Baysal (Faik) 
Kita.bcı (Hilmtı) 

Kotan (Kamil) 

1887 doğlıınlu.lM (13) 

Aydın 

Bilecik 
Çanakkale 
Edirne 
İzmir 
Karıı 

Kayseri 

Akca (Ra.gıb) 

Dr. Delilbaşı (Ali Siiha) 
Erten (Rıza) 

Apak (Rahmi) 
Trak (Nazmi) 
Berker (Kaı.ım) 

18 doğ'lmılula.r (U) 

BalıkESir 

Balıkesir 

Çankın 

Çorum 
Eskişehir 

lspa.rtn 
ııııt&ınonu 

Ç',o ruk (Hilmi) 
Kala.ç (Ahmed Hilmi) 
Peker (Receb) 
Dr. Talay (Haııim Ferid) 
Zıı·h (Ali} 
Durukan (Zühtü) 
Amiral Engin (Fa.hri) 

1889 doğımıl1du r ( 19) 

Aği' ı 

Ay dm 
Dilınen (llırahlnı N mi) 
Bulnyırlı (Rrumhi) 

:llatdin 
Ordıı 

Ordu 
. eyhan 
ivaıı 

Teldrd'at 
Trabzon 
Yozgad 

Kaysari 
~Iuğln 

:\{uş 

Kocaeli 
Kütahya 
:'lfardin 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Urfa 

Kastamom1 
Kıı.yst> ri 

Kütahya 
Niğde 

Rize 
!'lnnı ı:nın 

arnsım 

Burdur 
Ç'nııakknle 



Dr. Arkan (Akif) 
Asal (Faik) 
Dr. Somyürek (Hasan Vasıf) 
Koraltan (Refik) 
Oövsa (lbrahim Aliiettin) 
Yargı (SaUih) 
Ergun (Şevki) 

Göker (Ali Muzaffer) 

Pıısin ( Hıfkı Refik) 
Aksoy (Numan) 
Karım (Hayı·ettin) 

Kü~ülder (Hulft.si) 
Onat (Hikmet) 
Demiray (Ekrem) 
flille (Münir Hüsrev) 
Kortel (Hüsnü) 
Oı·an (Ekrem) 
Köprülü (Fuad) 

(,'erçel (Haydar) 
Ağaoğulları (Mehmet Edip) 
Sökmensüer (Şükrü) 
Sııbuncn (İsmail) 
Erkmen (Muhlis) 
Bayur (Hikmet) 

Bayı·ıık (Halid) 
Söknıen (Tayfur) 
Akpınar (Muzaffer) 
Etı;ioğlu (Pertev) 
Düşünsel (Feridun Fikri) 
Dı·. Ülgen (Zihni) 
Dı·. Yeşilyurt (Ahmed Ruhi) 
l>r'. Simeı· ('1\f. ',l'aliit) 
<: iintekin (Reşat Nuri) 
Dı·. Berkman (Hamd.i) 
l'hıt (Şeref) 
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Çankırı 

· Doniı~li 
ı::ı·esun 

tç:el 
1-tnnbııl 

~<.ocaeli 

Konya 
Konyıı 

Karagülle (Hulki) 
Onat (Naim Hazim) 
Dı·. tnudağ (Osman Şevki) 

. Ozey (Yaşar) 
Ankoğlu (Damar) 
Day (SITrı) 
Karshoğlu (Yusuf Duygu) 

18.90 doğumlııla1· ( 20) 

Ağrı Coııkan (Tahsin) 
Antalya ŞatiT (Mustafa Kemal) 
Balıkesir Kansu (Nafi Atuf) 
Balıkesir Sılay (Tevfik Fikret) 
Balıkesir Sağıroğ'lu (Hiilet) 
Edirne Ertem (İsmail) 
Erzurıım Dem.irağ (Abdurrahman Naci) 
l~ianbul Sadak (Necmedd.in) 
İzmir Pek el (Galip) 
Kars Tansan (Şeref) 

1891 doğ1ıtnlular (11) 

Afyon Karahisar 
Edirne 
Erzincan 
Giresun 
Kütahya 
J\1aııisa 

Ed~rüer (Rıdvan Nafiz) 
Menemencioğlu (Hasan) 
Yanınbıyık (Muammer) 
Göksel (Temel) 
Erişirgil (Emin) 

1892 doğumlular (26} 

Ağrı 

Antalya 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bingöl 
Bolu 
Bul'dur 
Btu'S/.1. 

Çanakkal 
Denizli 
Diyıırbnkır 

Gündüzalp (Mahmut Nedim) 
Berilı:er (Turhan Cemal) 
Dr. Berker CMuhtar) 
:M:enemencioğlu (Numan) 
Bozkurd (Mahmud Esad) 
Dursunoğlu (Cevat) 
K.aı·acan (Şerafettin) 

Çelen (Hanıdi) 
Tamaç (Nuri) 
Okay (Kimn) 
Kurdoğln (Faik) 

Konya 
Konya 
Konya 
1\'lanisa 
Seyhan 
'l'ı·abzon 

Yoıgad 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

Konya 
Malatya 
;,'[an isa 
~ivo.cı 

Sivas 
Tokaı.l 

Zonguldak 

Manisa 
l\Iard.in 
Ordu 
Trabzon 
Zonguldak 

Edirne 
İçel 
İçel 
istanbul 
İzmir 
Kars 
Kars 
Kast.ıımonu 

Knstnmonn 
Konya 
>fanisıı 



Çakır (Hüsnü) 
Atay (Cemil} 

Atay (Fatih Rıfkı) 
Kayaoğlu (Mihal) 
Dr. Kahraman (Galip) 
Dr. Levent (Rıza) 

Tiritoğlu (Fahrettin) 
Esen (Ahmed) 
Tokad (Emin Aslan) 
Dr. Uz (Behçet) 
Dr. Ağakay (Memed Ali) 
Esmer (Ahmed Şükrü) 

Tarhan (Zeki) 
Levend (Agah Sım) 
Dr. Konuk (Sadi) 
Güven (Ferid Celal) 
Çmar (Esat) 
Epikınen (Sadettin) 
Baydar (Nasuhi) 

Taşkapılı (Ali) 
Ökmen (Mümtaz) 
Duru (Aziz) 
İnan (Atıf) 
Altuğ (Salim) 
Göksidan (Ali Reşat) 

Dr. Melek (Abdurrahman) 
Yüzatlı (Fikret) 
Turan (Kemal) 
Dr. Ecevit (Fahri) 
Turan (İbrahim) 
Uzgören (Vedit) 
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Saınııun 

Sin o b 
Dr. Kökdemir (Bahattin) 
Sevük (İsmail Habib) 

1893 doğumlular {20) 

Ankara Dr. Cııra (Hüseyin Hulki) 
Ankaru Dikınen (Ahmed Hamdi) 
Antalya Öker (Muttalip) 
J\ydın Sayın (Kemal}, 
Balıkesir Temel (Tevfik) 
Bilecik Tankut (Hasan Reşid) 
Denizli Şıırlan (Hamdi) 
Denizli Eyiboğlu (Daniş) 

Gazian te b Coşar .(Hüseyin Sami) 
İstanbul Gürel (Ahmed) 

1894 doğumlular (13} 

Amasya 
Aydın 

Bursa 
İçel 
İzmir 
İzmir 
Malatya 

Dr. Sezer (Zeki Mesut) 
Yörüker (Memed Ali) 
İncedayı (Cevdet Kerim) 
Orucoğlu (Hulilsi) 
Barutcu (Faik Ahmed) 
Sungur (Ahmed) 

1895 doğumlular {11} 

.Afyon Karahiaa.r 
Ankara 
Bursa 
Çankın 

Erzurum 
Hakkari 

Pektaş (Mihri) 
Fırat (Naşit) 

Uğur (İsmail Memed) 
Aydın (Mitat) 
Karadeniz (Raif) 

1896 d~ğumlular (12) 

Gaziantcb 
riresun 
İsparta 
Kastanıonu 

Kırşehir 

Kütahya 

Dr. Özeiçi (Cafer) 
Taner (Osman) 
Karamuğla (Cemal) 
Sılan (Necmeddin Sahir) 
Tekeli (Esad) 
Allıoğlu (Mahmut) 

Sin o b 
Si no b 

lımir 
Konya 
Malatya 
Malatya 
Malat.ya 
Marıuı 
Ordu 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Ordu 
Samsun 
Si no b 
Sin o b 
Trabzon 
Yozgad 

Malatya 
Samsun 
Sivas 
Trabzon 
Trabzon 

Malatya 
Malatya 
Muğla 

Tunceli 
Urfa 
Yozgad 



ErUj (Muaınmer) 
Dr. Alper (Cemal) 
Ulus (Ahmed) 
Tüzemen (Cemi!) 
Dirsel (Münir) 
Yücel (Hasan Ali) 

Yunus (Şehime) 
'l'anel' (Muhittin) 
Çobanoğlu (Fuad) 
El'tem (Sadri) 

Baykan (Belkis) 
Sumer (Nurullah Esat) 
Menderes (Adnan) 
Özçağlar (Cemi!) 
Yalçın (İhsan) 
Aksoy (Ömer Asım) 

Göneno (Mebrure) 
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan) 
Öymen (Hıfzrrrahman Raşit) 
A kgüç (Atıfl 

Yiğitoğlu (All Kemal) 
Börekci (Raşi.t) 

Yörük (Ziya) 
Ocak (Osman) 
Ülkmen (İsmail Hakkı) 
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1897 dodumlular (11) 

Ankara 
Çorum 
Oiresun 
İsparta 
!zmir 
I zmir 

Pek (Sedad)1 

Develi (Muaınmer) 
Keşmir (Halid Nazmi) 
Arkant (Ziya) 
Kuyucak (Wzmı Atıf) 

1898 doğu.mllular (7) 

İzmir 
Kayseri 
KıJ'fehir 

Kütahya 

Hatipoğlu (Şevket Raşit) 

Dr. Kaatçılar (Sll.ada Emin) 
Işık (Hikmet) 

1899 doğumlular (11) 

Ankara 
Antalya 
Aydın 

Bolu 
ElaZlğ 

' Gazianteb 

Dr. Örs (Kamran) 
Torgnt (Şevket) 
Dr. Bürge (Fazı! Şerefeddin) 
Türe! (Ali Rıza) 
Sirmen (Fuad) 

1900 doğumlular (8) 

Afyon K. 
Antalya 
Bolu 
Bursa 

Kaleli (Bekir) 
Öymen (Fakihe) 
Akın (Zühtü) 
Erbay (Sabiba) 

1901 d(ığumlular (10) 

Amasya 
Ankara 
.A.nkara 
Diyarbakır 

!stanbul 

Bilgin (Vehbi) 
'l'anpmar (Ahmet Hamdi) 
Dr. Uraz (Aziz) 
Kamil (Kemalettin) 
Tecer (Ahmet Kutsi) 

Kocaeli 
Tokad 
Tokad 
Yozgad 
Zonguldak 

Manisa 
Manisa 
Siv-as 

İzmir 
Kırşehir 

Kocaeli 
Konya 
Rize 

Go.zianteb 
İstanbul 
Kırklareli 

Samsun 

Konya 
Maraş 

Mardin 
Rize 
Urfa 



Dı·. SclgJl (Ahmed Hamid) 
Aksolcy (Mcbrure) 
Engineri (Şekip) 

.Arsa! (Sadık Tahsin) 
Şedele (Keı:n.al) 

Çubııkcu (Arif) 
Mıhçroğlu · (Halil Naci) 
Dt·. Meuıik (Fatnın) 
Sayar (Ayet) 
Arıman (Benııl) 

Taşlman (Tezer) 
Ürgiiplü (Suat Hayri) 
Pekcan (Himid) 

Bangıoğlu (Tahsin) 
Çumralı (Sedad) 
Dr. Irnıak (Sadi) 
Kutmnn (Salllhattin) 
Uşaklı (Ömer Bedrettin) 

Yurdkoru (Suad) 
Batu (Salah1ıttin) 

Abadan (Yavuz) 
Barlııs (Cemi! 3aid) 
Kunt (Bekir Sıtkı) 
Tugay (Şefik) 

Giilek (Kasım) · 
iren (Celal Said) 

Atalay (Naim) 
Selçuk (Hamdi) 
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1902 doğ,umJu«ır (9} 

.Afyon K . 
Al,lkara 
Burdur 
Çanakkale 
Djyarbalor 

Ilgııı ( Uiı.sene) 

Balta (Tahsin Bekir) 
(şc~n (şeııısa) 
Ataç (Emin) 

1903 doğumlulaı· (15) 

.Ankara 
An<kara 
Edirne 
Giı·esıın 

1ımir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kütahya 

Tiridoğlu (Alaettin) 
Dr. Bayizit (Kemali) 
Ulusoy (Hüseyin) 
Türkay (Beıiçet) 
Sirer (Reşat Şemsettin) 
Sevengil (Refik Ahmet) 
Y eticin (Suut Kemal) 

1904 doğumlu«ır (10} 

Bingöl 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 

Menteşeoğlu (Feridun Osman) 
Dolunay (Rifat) 
Oral (CaV;it) • 
Abanozoğhı (Salise) 
Korkmaz (Salim) 

l905, 'd>Oğumlu«ır (12) 

Aiyon K . . 
Çanakkale 
Eskişehir 

Gazian te b 
Hatay 
İçel 

Bilecik 
Bolu 
Çorum 
Hatay 

BiruU (Muhsin Adil) 
Uslu (Fey~ah) 
Yaycıoğlu (Abdullah) 
Ülkümen (Lll.tfi) 
Çelik (Kemal) 
Devrin (Şinasi) 

Kovalı (Oemal) 
Yavuz (Liltfi) 
Üçöz (Hsanj 

Hatay 
Ri?,e 
Seyhan 
'Tekirdağ 

Kütahya 
Mara.ş 

Niğde 

Siird 
Sivas 
Tokad 
Urfa 

Muğla 

Niğde 

Seyhan 
Trabzon 
Yozgad 

Konya 
Manisa 
Maraş 

Mardin 
Seyhan 
Zonguldak 

'J'okııd 
Trabzon 
Tunceli 



Dr. Cnnholat (Muzaffer) 
, ·~ıck (Cabir) 

Adal (Hasan Şükrü) 
Çağlar (Behçet Kemal) 

Devrim (Ali Şelhum) 

Kalfagil (Feyzi) 

Bekata (ITıfzı Oğuz) 

Ertan (Muhtar) 
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1907 doğumlular ( 4) 

Gaziant cb 
<:iinıü~aııe 

nrban (Haldun) 
Oztuzcu (Nail) 

1908 doğumlular ( 4) 

Bolu 
Er7.incnn 

.Osten (Necmi) 
Anamur (M. Süreyya) 

1909 doğumlular (1) 

Ha.tıı.v 

1910 doğumlular (1) 

1911 doğumlular (2) 

Ankara Dr. Satır (Kemal) 

191J doğumlular (2) 

Bitlis Osma (Bülent) 

- -•-iili>•-<·----

Manisa 
amsun 

Giresun 
TTabzon 

Seyhan 

Bitlis 



6. Sayın üyelerin ne§etlerine göre tasnifleri 

Denizmen (Ahmed Hruncli) 
Akyazı (Şevket) 

Esen (Ali Rıza) 

Yurdkoru (Suad) [K.ııımen] 

ls tanbul 
Ordu 

ürd 

Bahriy• (4) 

Engin (Amiral Fahri) [ve ln- Samsun 
giltere 'de] 
Ozençi {Yusuf Ziya) Zonguldak 

BGf/Jar (2) 

Batu (Sal!hattin) [ve Hanov- Çanakkııle 

ra ve Berlin Yüksek Ziraat] 

Afyon Karahisar Tarhan (Zeki) Amasya 

Bcole•libre ele! science& politiu:ue& el moralu (1) 

A.ykag (Fazı! Ahmet) 

Akpmar (Muı&ffer) 

Saltuğ (Rıza) 

Bekit (Rü§td) 

Tugaç (Hüsamettin) 
Gl. Anılmıt (Nihat) 

ElAzığ 

Ballkeesir 
Kastamonu 

Diyarbakır 

BCHCt (4) 

Kutman (Sal!hattin) 
Pekel (Ekrem) 

JltJ""f (1) 

Harp Aiod.min (95) 

Ağrı 

Ankara 
Baytm (Arif) 
İnönü (İsmet) 

Kütahya 
Tekirdağ 

Ankara 
Ankara 



Ozalp (01. KAzım) 
Alptoğan (Korgl. Abdullah) 
Çıımbel (Hasan Ccmil) 
Ol. Atlı (~ir) 
Ol. Tmıız (Naci) 

Erkin (Behiç) 
Erem (Ali Rıza) 
lıter (Aziz Saı:nih) 
Sökmensüer (Şükrü) 

Gl. Demirhan (Pertev) 
Koçak (Şükrü) 
m. Soydemir (Zeki) 
Gl. Sökmen (İhsan) 
Tör (Edip Servet) 
Gl. Türsan (Şe!ik) 
Ol. B<'lc (Refet) 

Çetinkaya (Ali) 

Bııyrak (Ha1id) 
GL Alpman (Refet) 

Kamçı! (Atıf) 

Akgöl (Eyüp Sabri ) 

Gl. Sevüktekin ( Kiazım ) 

Ağaoğulları (Mehmet Edip) 

Balkan (Fund) 
Kişioğlu (Hasım) 

Fırat (Abdülhak [ve Hukuk] 
Altuğ (Salim) 

Dnmlu (Nafiz) 
Yüzatlı (Fikret) 

Erdoğan (Şevket) 

Güreli (Recai) 

Taşkapılı (.Ali) 
Aksolay (Mebrure) 
Bekata (Hıfzı Oğuz) 

Kayaoğlu (Mihal) 
Ökmcn (Mümtaz) 

Yörük (Ziya) [ve Paris'te] 

Balıkesir 

Bolu 
Bolu 
Bursa 
Bul'Sa 

Çankm 
Çoruh 
gı·zincan 

Eı·zincan 

Bı·zurum 

Erzurum 
Brzurum 
Giresun 
Gümüşane 

İçel 
Istanbul 

Afyon K. 

Ağrı 

Aydın 

Çanakkale 
Çorum 

Diyarbakır 

Bdirnc 

Edirn!' 
Elazığ 

Erzincan 
Erzurum 

Erzurum 
Giresun 

Gümüşane 

Gümiişane 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
.Ankaı·n 

Ankara 

Allkara 
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Ol. Karabekir (Kazrm) İstanbul 

Ogel (Şükrü .Ali) !stanbul 
Karacan (Şerafettin) Kars 

Ol. Bakü (Mürsel) Kocaeli 
OJ. Cebesoy (.Ali Fuad) Konya 

Peker (Receb) Kütahya 
Zabcı (Mahmud Nedim) Malatya 

Korgl. Artunkal (Ali Rıza) Manisa 
Erçin (Osman) Manisa 

m. Düzgören (Seyfi) l\Ia.rdin 
Orgl. Çalışlar (İzzeddin) Muğla 

Güney (Sadullah) Muğla 

fncedayı (Cevdet Kerim) Sin oh 

Apak (Rahmi) Tekirdağ 

Uybııdm (Cemi!) Tekirdağ 

Harbiye (30) 

Arseven (Celal Esad) [ve Mül- İstanbul 
kiye ve Sanayii Nefise] 

Orhon (Zihni) Klll'S 
Toker (Nazı:ni) Kııyseı·i 

Korgl. Doğan (Kemal) Kırklareli 

Tolon (İbrahim) [Jandarma] Kocaeli 
Uzgören (Vedit) [Kısmen] Kütahya 
Alpaya (İrfan Ferit) [ve Hukuki Mardin 
Kılıcoğlu (Hakkı) 'Muş 
Tarcan (Selim Sırrı) Ordu 
Fırat (Naşit) Samsun 
Gl. Eldeniz (Naci) Seyhan 
Esenbel (Atıf) Sivas 
Çelikkol (Sabri) Tokad 
Arat (Celal) Yozgad 
Türkmen (Halil) Zonguldak 

HtılwJc (98) 

Aksoy (Numan) 
:Menderes (Adnan) 
Burcu (Osman Niyazi) 
Etçioflu (Pertev) (Kısmen ve 
idadiJ 

Onat (Hikmet) 

Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 



Örgeevren (Sareyyn) 
Gülek (Knsnn) [Paris, 
bin, Londra, Kenıbriç, 
Üniversiteleri] 

Bahkesir 
Colom- Bilecik 
Berlin 

Düşüıısel (Feridun Fikri) [ve Bi'rrgöl 
Paris'te] 
Ertan (Muhtnr) 
Osma (Bülent) 

Bitlis 
Bitlis 

Dilmen (İbrahim Necmi) 
Akgüç (Atıf) [ve Roma'da] 
Pars (Muhlttin Baba) 

Burdur 
Bursa 
Bursa 

Arsal (Sadık· 'İ'ahsin ) 
Çağıl (Münir) 

Çanakkale 
Çorum 

Başkaya (Yusuf) [Ehliyetna- Denizli 
meli] 
Güııver (Haydar) 
Küçüka (Naili) 

Denizli 
Denizli 

Gündaıalp (Mahmut Nadim) Edirne 
Kalfagil (Feyzi) Erzincan 

Abadan (Yavuz) [ve Alman- Eskişebir 

ya'da] 

Özdamar (!stamat) 
Aksoy (Ömer Asım) 

Eskişehir 

Gaziantab 
Barlas (Cemil Said [ve Alman- Gaziantab 
ya'da) 
Kaleli (Bekir) Gaı:ianteb 

Osten (Necmi) 

Kıınt (Bekir Srtkı) 
Selçuk (Hamdi) 
Beriker (Turhan Cemal) 
sene ve idadi] 

Giresun 
Hatay 
Hatay 

[iki İçel 

Gü ve n (Ferid Celal) [ve Sana- !çel 
yii Nefise] 

Koraltan (Refik) 
Tugay (Şefik) 

Turan (Kemal) 
Tazemen (Cemi!) 

Cimcoz (Salab) 
Göker (Galib Babtiyar) 

Hamn1 (Ferit) 
Mcuemeneioğlu (Nuınan) 

Sarıdal (Vehbi) 
Birsel (Münir) 
Bozk:urd (1t1abmud Esad 
!sviçre 'de] 

Çuıar (Esat) 
Köken (Rahmi) 

İçel 
İçel • 

İsparta 
İsparta 

İstanbul 
!stanbul 

İstanbul 
!stanbul 
!staııblıl 

İzmir 
[ve İzmir 

İzmir 
İzmir 
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Menteşe (Halil) [ve Paris'te] !zmir 
Oran (Ekrem) lzmir 

Köpt·ülü (Fuad) 
Binkaya (Abidin) 
Çelen (Hamdi) 
Çoruk (Hilmi) 

Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 

Baysal (Faik) Kayseri 
Özsoy (Reşid) [ve Yüksek Ti- Kayseri 
ca ret] 
Şatır (Mustafa Kemal) 
Ürgiiplii (Suat Hayri) 

Akça (Ragıb) 

Artel (Subbi) 
Pek (Sedad) 
Yargı (Salih) 

Bilgin (Vehbi) 
Çumralı (Sedad) 
Eı·gun (Şevki) 

Karagülle (Hulki) 
Sılay (Tevfik Fikret) 
Türe] (Ali Rıza) [ve Paris'tel 

Tiridoğlu (Alfrettin) [ve Pa
ris'te] 
Edgüer (Ridvan Nafiz) 
U lu (Feyzullalı) 
Ergin (Edi b) 
M:enemencioğlu (Hasan) 

Kitnbcı (Hüstıü) 

Şarlan (Hamdi) 

Kayseri 
Kayseri 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Konya 
Konya 
Konya 

Konya 
Konya 
Konya 

Kütahya 

lifani sa 
Manisa 

Mardin 
Mardin · 
Muğla 

Ordu 
Yarınıbıyık (Muanuner) [KL.c;.. Ordu 
men ve idadi] 
Balta (Tahsin Bekir) [ve Ber- Rize 
lin] 
Sirmen (Fuad) [ve Roma'da] Rize 
Zırb (Ali) Rize 
Bilsel (Cemi!) 
Ezgü (İbsan) [ve Mülkiye] 

Çelik (Kemal) 
Tüı:kay (Behçet) 

.Atay (Cemil) 
Sevük (İsmail Hııbib) 

Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Siird 

Sin o b 
Sinob 

Başak (İsmi! Hakkı) [Kısmen Sivas 
ve orta] 

Erişken (Resai) Tokad 
Poroy (Nilzım) [ve Paris'te] Tokad 

Anamur (U. Süreyya) [ve Trabzon 
Fransıı'da] 



Bnrutcu (Faik Ahmed) Trabııon 

Karadeniz (Raif) Tnıbzon 

Sılun (Necmcddin Sahir) Tunceli 

B crker (Kazım ) (ve Paris'te] Urfa 

P.crker (Nihad) Van 

Arkant (Ziya) [Bir sene ve YozgııJ. 

~lise] 
Devrin (Şinasi) (ve Kollcjdc ve Zongul®k 
Paris 'te] 

Kuyucak (Hazrm Atrf [ve Ko- Zonguldak 
luınbia] 

n ususi ta hsı1 gö-renler ( 2'!) 

Sökıııcıı (Tny.fur) 
Demir (1\fcmet ) 

Esl·ııtlııl (Mmııd uh Şcvkı•t) 

Akcloğaıı (I-In san) 

Sağıı·oğlu (Sabit) 

Aykurt ( l zzrt Ulvi) 
Şahin (.t\f('ıııccl) [ 1·e :Rüştiy('J 

At.a() (Hasan F'chnıi) 
Dcvrinı (A li Şelhuuı) 

1\:ırn mıır~nl (Ziya) [ve Hüşti

yc) 

llııyar (Celal) 
Onarım ( l:Iııl id) 

Ozoğıız (Esııd) 
Ödül (Şevket} 

Kamu (HııyreUiu) 

Esen (Ahmet) 

Demiray (F.krcııı) 

De ın ird (gşref) 

Ta~~ıoğlu (Üıııcr ) 

Saylll (Kemal) 

Uğuı· (1smail ~lemed) 

.\ıılalyıı 

Bıılık<'~ir 

Bilı•cik 

('orum 

Elii1.ığ 

I•:HkişPlı i ı • 

f:aziantch 

Sağıroğlu (Halct) [ve ltürşti - i\lalatya 
ye] 

Ciinıii::ıanc 

J lut.uy 

l sıııııbul 

l zıııir 

l ım it 

Kars 
Kırklareli 

Er te m (Isnıııil ) [ve orta] 
Menteşcoğlu (Feridun Osman) 
[ve orta] 

Soylu (Faik) [ve Rü~tiye] 
'l'epcyran (Hazim l 
Özt.uıcu (Nail) [ve orta] 

Aı ·ıkoğlu (Damar) 

Scvt>ngil (Refik Ahmed) 
Eyüboğlu (Daniş) 

Coşar (Hüseyin Sami) [ve lise] 

Boya (Münib) [ve Rüştiye J 
Allıoğlu (Mahmut) [ve idacli] 
Karslıoğlu (Yusuf Duygu) 

ldadi tahsı1i görenler {.12) 

Balıkesir Yaycıoğlu (Abdullah) 

flih·c·ik Bodrunılu (Avı'tlnı Clıılnnti) 

J~ılirııc D! edu (Mitıı.t Şükrü) [1·c Cc-

1\:ıu-s 
ııcvre'de Fen tahsili] 
Ym·dakul (Abidin) 

1\a_,·st'L'i (Jöksel (Temel) 
:.\ l ulııı~·ıı \'avuz (L utfi} 

Ilk taTtıriZ görenler {2) 

K arabacak (Rasau) 

llfa n isa 
lifuğla 

Niğde 

iğdr 

~aınsım 

~ryhıtn 

Tok.ad 
'l'ralızo ıı 

l!rfn 

\ ' ıııı 

Yozgııd 

Yozgad 

l\fa rıış 

Niğdl' 

Sin~~ 

Hi\':l.S 

Trııb;r.on 

'J'mhzoıı 

Zoııguldali 



J andanııcı subay mekteb; ( 1) · ' 

Seler (Faik) Kırşehir 

Ko~jde okuya1ılar (3) 

Göncuç (Mebrure) .Afyon Karahisar Pek ta~ (Mihri) 
Türlter (Berç) [ve Galatasaray] Afyon Karahisar 

Çubukcu (Arif) (kısmen] 

~iıhçıoğlu (Halil Naci) 
Engineri (Şekip) 
!nan (Atıf) 
Yal<;rn (thsan) 
Selek (Cabir) [Pe,·ziyt' nıckte

bi ticaret kısrru] 
Göksidnıı (Ali Rcşnl } 

Akyib. (Ali Kılmi) Dnrüşşafa

ka] 

Gerçekere (l\Iustııfa F'chmi) 
Eker (İsmet) [ve Rüçtiye] 
Sazak (Emin) [ve Hususi) 
Özdemir (Şefik) [Caıniülezher] 

Öymen (Rıfzırruhnıan Raşit) 
[Almanya 'da] 
Ocak (Osman) [ve Darülfünun
dan chliyetnameli] 
Elgün ( Jakiye) 
11gnz (Ha eue) 

Atalay (Besim) (Yüksek} 
Ulusoy (Hü eyin) 
Yalınan (Hamdi) [Yüksek] 

Lise tahsili göı·eııl~r ( 15) 

.~\nkara 

.\ ııltara 

Bıırdnr 

('un kı rı 
Elii.zığ 

C: iiınii~arıe 

Tlnkkilı·i 

Istanbul 

Dikmen (Ali) [DarÜş§nfakn] 

Çnm (Salahatlin) rnaıutasaray] 

Işık (Hikmet) [ve Muallim 
Mektcbi] 

Kitapçı (Klimil) 

Üçöz (Hasan) 

Arvus (İbrahim) 

Korkmaz (Salim) 

.illcdrrsc /ahsili göreııler (8) 

Bıırsa 

('orum 
Eskişehir 

Gazinntcb 

Lıankur (Emin) 
Özdamnr (Hüsnü) 
On at (Na i ın· Riizim) 
J<nplan (Rasih ) [Canıiülezher] 

Mua1Um Mektebi (13) 

Bolu 

Diyıırbakrr 

Erzurum 
Hatay 

Kütahya 
Niğde 

Ord tl 

Kamu (Kemalettin) [ve Paris 
Ulümu Siyasiyc llfektebi] 

Erhar (Sabihn) [Yüksek] 

Günaltay (Şemsettin) [Yüksek 
ve So1·bondan sertifikalt] 

Ataç (Emin) 

Abnııozoğlu (Snlise) 

Gürel (Ahmet) 

]lfıılnt yıı. 

1\oC';wli 

St'.l' haıı 

Sivas 

Sil':lS 

'rllll('( ' 'i 

,~aıı 

Y<ızı.:;ıol 

l<;<'l 
1spıırta 
Koııyıı 

1\farnş 

Sıınuııııı 

Sivo.~ 

T('kiruuğ 

'!'rabzon 

Zonguldak 
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lllühımdis lllc/ctebi (12) 

13örekçi (Ra§it) 
Çağlar (Behçet Kemal) [Ma
den] _ 

1.\nkarı.ı. 

Erzincan 

Arukan (!zzet) 
Aydar (Kazım) 

Kortel (Hüsnü) 
elektrik] 

Eski~t'hir 

lspar1ıt 

[Belçika 'ıla lstanbul 

Epilnı1<'ıı (Sııılct.liıı ) prucm·is
tnn 'da makine] 

Çcrçcl (Haydar) 
l ' ra~ (Esad) 
])al dal (Pevzi) 

Ç)arıldı (Hacim) 
'J'iritoğlu (Fahrettin) 
Uzay (Yahya Sczai) 

Adııl (Hasan Şükrü) 
Siı·en (Cclill Sait) 

Canıtez (Heiet) 
Erhan ('l'.Ahmed Münir) 
Güvendiren (Futin) 

13ulayrrlı (Rusuhi) 
Ergeneli (Hilmi) 

Hcnda (Mustafa AhdüUıalik) 
Knnsu (Mazhar Müfirl) 
'f'üzün (Atıf) 

Us (Asım) 

Kayaalp (Nuri) 

Uluğ (Şeref) 

Ağralı (l<'uad) [ve hukuk] 

.ı\ kyürek (Aziz) 
Göle (Münir Hüsrev) 
Akkaya (Münir) 

Karaağaç (Mükerrem) 
Bayındır (Atıf) 

Ülkrnen (!smail Hakln) 
Yıılçın (Rü.<ıcyin Cahit) 
Yurdalnıl (l1emed Emin) 

Snrncoğlu (Şükrü) [ve Cenev
re] 

Ot'IJay (Ziya) 

h m ir 
f 

Af:von K. 
ı\ ımı~~-a 

Aııkaı·a 

Ralık<'siı· 

Bıılıkrsir 

B:ılı.hsir 

Bolu 
l.lolu 

Bursa 
Bursa 
Bm-ııa 

C,'annkkulo 
('aııakkalo 

Çankırı 

Çomh 
Çonıh 

Çoruh 

Çorum 

Diyıırbalm 

Elilzığ 

Erzurum 
Eı·zul'tlın 

Giı·rsun 

!sparta 
t~uınlml 

tstanLul 
tsianbııl 
İstanbul 

l1.mir 

Kastnınonu 

'l'aııcr (.lllulıit1in) [lsviçre'de K:ı.y~eri 

elektrik] 

'J'orgut (Şevket) (.Almanya'da] Kırş<'hir 

Penınen (Refik) [ Isviçre'de Kocaeli 
elektrik] 

Dcmirağ (Abdunalıman Naci) 

Aydın (Mitnt) 

, Soyer (Razi) 

Miillıiyo (57) 

Kala~ (Ahmed Hilmi) 

Kanım (Nafi Atuf) 

Yiğit (lbrııh.im Süreyya) 

Sivas 

Trabzon 

Urfa 

Kayseri 

Kn·klareli 

Kocaeli 

Göker (Ali Muzaffer) [ve Pa- IConyıı 
ris 'ae] . 

Okay (Kazım) Konya 

Pı•krnn (Haınid) 

Uşaklı (Ömer Bedrettin)' 

Barkan (Emrnllah) 

Kütahya 
Kütahya 

l\falatya 
Malatya Öker (Muttalip) 

Kurdoğlu (.Faik) [ve 
Üniversit~si] 

Brüksel Manisa 

Tankut (Hasan Re§it) 

Çamaş (İsmail) 

Çakır (Hüsnü) 
Durukan (Zühtü) 
Yörüker (Memed Ali) 

Urıı.n .(Hilmi) 
Yeğena (Ali Münif) 

Tuncay (Saffet) 

Öztrak (Fayık) 

Keşmir (Halid Nazmi) 
Pekel (Oalib) 

Day (Sırrı) 

Saka (Hasan) [ve Parls'te] 

Tekeli (Esad) 

Marıış 

Ordu. 

Samsun 
Samsun 
Samsun 

Seyhan 
Seyhan 

Sürd 

Tekirdağ 

Tokad 
Tok ad 
Trabzon 
Trabzon 

Urfa 

!~öz (Sırrı) [Ehl.iyetnameli ve Yozgııd 
idadi] 

Erişirgil (Emin) 

Vardar (Rifat) 
Zonguldıık 

Zonguldak 



binç (Raif) 

Yiğitoğlu (Ali t<eınal) 
Karnmıığla (Cemal) 

Atalay (Naim) 
Asal (Faik) 
Şedele (Kemal) 
Ulus (Ahmed) 
Türkmen .(Abdiilgııni) 

Akın (Zühtü) 
Özpaznrba~ı (Mcnıed Şevket) 
Taner (Osman) 
Temelli (Tevfik) 
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Nüvııp mektebi (1} 

Brzurıım 

O,.nırın nıeklebi (l'iiksek) (3) 

Amasya 
)fuğlu 

Sungur (Ahmed) 

Orlcı lahsil görenler ( 17) 

~'Ol'Ulfl 

))pnizli 

Di.mtbakır 

C:irrsun 
lfıı1:ıy 

l(tt·klım·li 

;\rnlıü,va 

)ralııtya 

Miı latya 

Kuraosman (Kfuıi) 

Kotnn (Kamil) 

Doluı'Tay (Rifat) 
:lfengi (Halid) 

Beliii (Hasan C:avid) 

Tnık ( azmi) 

Kovalı (Cemal) 

Doztepe (Halil Ni had) 

Posta. ve telgraf (Yiiksek) ( 1) 

'farhan (Ali Rana) [AJmnrıya l stunbul 
ve Belçika] 

Aktın (Nafiz) 
Kü~ükler (Hulusi) 

Dıığ (Res noı Şevket) 

Rii.ştiye 1alısi1i görenler ( 4) 

Amasya 
Bolıko ir 

'!'uran (.İbrarum) 
Tansan (Şeref) 

Sanayii M[-ise (1) 

. iird 

1/'~car~t mı•klcbi (Yil ksek) (2) 

Salıuncu (İsmail) [ve Hukuk] Ui:resuu Baydar (Nnsuhi) 

~[nııi~a 

Mu~ 

~ii:(ılc 

ı'\iğılc 

H. ize 

'l' kiı·ı[;ığ 

'l'ok:ııl 

TPııbzıın 

Kırşehir 

Zonguldak 

Mulo.!yn 



Dr. Selgil (Ahmed Hiımid) 
Dr. Kalıraman (Galip) 

Dr. Kural (Hüsamettiıı) 

Dr. 'l'unea (Cemal) 

Dr. Aalatnş (Hulfısi) 

Dr. Germen (Mazbıır) 

Dr. Lenevd (Rızıı) 

Dı·. Suner (Mublis) 
Dr. Ülgen (Zibni) 

Dr. Yeşilyurt (Ahmed ltubi) 
Dr. Cüran (Hefik) 
Dr. Konuk (Sndi) 
Dr. Simcr (M. Talat) 

Dr. Arkan (Alcif) 
Dr. Alper (Cemal) 
Dr. Cantekin (Mu~tafa) 
JJr. llcı-lmıan (Hamdi) 
Dr. Tokgöz (Server Kamil) 
Dr. Uı (Beh~et) 

Dr. Öngören (1bralıım 'l'ali) 
Dr. Mcınik (Fatuıa) 

Dr. Ağakay (Memed Ali) 
Dı·. Canbolat (Muzaffer) 
Dı·. l\felek (Abtlunıılıman ) 

Dr. Somyürek (l:Insan Vasrf) 
( Pı·ofesör) 
Dr. Bcrkcr \~lııhtıır) 

Afyon K. 
Antalya 

Antııl~·a 

Antnly:ı 

Aydrıı 

Aydm 
Aydın 

Bilecik 
Bolu 

Bur·dur 
Bnrsa 
Bu ı -sa 
Bursa 

Çıuıkrn 

~)onnn 

\.~o rı ını 

Dc1ıizli 

ncuiıdi 

])enizli 

, Diyarbakır 
l~di rıı e 

Gaziant h 
Gazianteb 
Oa?.iantcb 

Oiresım 
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'l'ıp (47) 

Dr. Ataç (Galip) lııtanbul 
Dr. Diker (llayrullah) [Profc- l ı;taııbul 

sör] 

Dr. Cura (Hüseyin Hnlki) 
Dr. Örs (IGimran) 

Dr. Oktay (J~sad) [Moskova'
da] 
Dr. Ecevit (Fahri) [Profesör) 

Dr. Umay (Fund) 
Dr. Bürge (Fazıl Şercfcddin) 

Dr. Irmak (Sadi) 
Dı·. Uludağ (Osman Şevki) 

Dr. Delilba~ı (Ali Sülıa) 
Dr. Özeiçi (Cafer) 
Dr. KiiatçıJar (Si'ıarla B!)lin) 
l <'en evre 'l'qı l<'nkültcsq 

Dr. Bayizit (Kemali) 
Dı·. Uras (Aziz) 

Dr. 'ralay (Rıısim Fcrid) [ve 
Paris'tc] 

Dı·. Demir (Velıbi) 

Dr. Sezer (Zeki Mesut) 

lr.miı· 

hmiı· 

Kars 

Kaııtanıoııu 

J ırldaı:eli 

Kocaeli 
Konya 
Konya 

Kütahya 
Mı:ı.latya 

ı\ lunisa 

Mara~ 

Jllnrdiıı 

• iğde 

Ordu 
Ordu 

Dr. Dilemre (Saim Ali) [Ordi- Rize 
na ryiis Pl'O.f.) 
Dr. Satır (Kemal) Seyhan 
Dr. Kökdemir (Bnhaeddin) [ve Sinob 
.Amerika 'da] 

'11opç" Miihcndis Mektebi {2) 

Gl. Dunıkan (Eytip) Hatay Gl. Dmudoğan (Hasan) KarS 

Vniversite (35} 

Baltacıoğlu ( l smıı~-ıl Hakkı ) [Ta- .AC)·on Karalı iX<ıı· T"cvend (_Agfih Sırı·ı) [Bdebi- .\.ydın 

bi iye] 
Pasin ( Rıfkı Refik) [ orbon] Ağrr 

Alay (Fulih Rı.fkı) [Edebiyııl] Aııkım~ 

Daykan (Belkis) [Tabiiyc] Ankımı 

Briş (Mnammer) [Riyaziye] .Aııkııra 

Suıner (Nurollnh l!Jsnt) [Bcr- Aninlya 
lin ve Frankurt - ve hukuk) 

yat] 

Uzun~:aı·şıJr 

[Bdcbiyat] 

JJangııoğlu 

yat] 

(İsmail 

('J'alısin) 

Jiakkı) Balıkcııir 

[Edebi- Biııgöl 

Özçağ'lar (Ceınll) [Fen] Bolu 



Güntekin (Reşat Nuri) [Edebi- ('aıınkkale 

yııt] 

Onay ('falfit) (Bdehi.rat] (_'ıınlmı 

Sayar (.A_,·pf ) [Londra Üııiversi- Giresun 
tesi İktisat l":ıkiilt.esi] 
Esmer (Ahmed Şükrii [NeY- lstanlJııl 
york - Kolombuia] 
Oövsa (lbrnhim Alfıettiıı) [Bu- ı ~tu ıılıııl 

ku k Ye Cenevre 'do Peda goji] 
Öymen (Fa.kilıe) [C'oğrnfyn 1 l staııhul 
Arıman (Dl•ıınl) p:ıorhon- Ede- lzıniı · 
biyat] 
Yunus (Şclıiıuc) [Fen] i zıııiı· 
Yücel (Rasnn Ali) fve Yiiksck l zıııir 
Jıfuııllim Mektebi] [Edebiyat] 

Dursunoğln (Cevat) fA lman- Kars 
yn 'da felsefe] 
Tunıaı; (Nnri) [Kimya Ş. ve ec- 1\ıl'tnıııııııtı 

zacı] 

'l'a.~kıı·nn ('f'pzcr ) !Ed<'biyıtt) 1\:ı stııınnnu 

Binnt (Mulışin Adil ) ['l'nlıiiye Krıııya 

Ş. ve Fransa 'da] 
Gölonı•n (Fatin) 1 Fen Fakültesi 1\oıı .va 

vo l\f cd ı·cse] 

Erteın (Sadl'i) [Edebiyat] Kütahya 

Bayur (Uikmet) [Sorbon) llfmıisa 

Saı·han (Haldun) [i'ieuchfıtel 1\Iı.ı.nisa 

Tic. llfPI<. J~oıHlrn lk. P. Hnm-
huı·g 1ktisnt Dok. ve Ankara 
Hukuk] 

'J'aııpıııaı· (.\lınıcd Hnıııcli ) [E- .\.lııı·aş 

r!clıiyat] 

1~cen (Şl•rrıRa) [Tnbiiye] !:'t•y lıaıı 

Oı·ııı·oi{lıı ( Jlııl[ı si ) lllalıiyati :-iiııolı 

Suclıık (Necmettin) [Lion Üni- ~i,·as 
versitesil 

Sircr ( Reşat Şemscttiıı ) [l~ılc- Si\• uı; 

biyat] 

Develi (Muammer) [l"cu ve •rok:ıcl 

Dişçi] 

~·ccer (. \hm et Kııtsi ) f Jo'ı·l~efr, lle fa 
Halkalı Ziraat 1"<' Yiiksck Mu-
alliın J\fcktebi] 

Yetkin (Suut Kcıııal ) [Heıııı es Ul'fa 
Ütıi1·rı·sitesi l'Jclelıiyat Fakül-
tesi) 

l'iihscl• 7'ckııi/, ve Sanat Okulu (2) 

Dağlınoğlu (Hikm('t Tnı·han) Aııtııl.1•n 

[Yüksek S. O. Rudnpeşte] 
ÇobJnoğlu (Pııııcl ) [Yiiksrk Kıı·.;dı i r 

Wiktcpe (Xuri) [ cliınik] 
Duru (Aziıt) 

'l'oknd (J.Jnıin Aslan) [M"onlpcl
licr ve Hukuk] 
Coşkan ('fıılısin) [Halkalı) 

Dikmen (Ahmet Hamdi) [Hal
kah I' C Almanyn'da] 
};ı·kııı<'n (:\fuhlis) [ve Alman
ya 'da] 

Teknik O. Almanya ve .Aiııcri -

ka'da] 

Ziraat mcktebi (11) 

Aydın 

BuNa 
Denizli 

Ka · tanioıııı 

Kon ,ra 

Kiitahyn 

Flntipoğln (Şevket Raşit) [ve 
Almanya'dn] 
07.<'1 (Ynııar\ fvc Alınnnyn'cln] 
Bl'tşn (Rıza) [ve l<'ı·ansa'da] 

Ülkümen (J,U.tfi) (ve Alman
ya'dn] 
Oral (Cavit) [Aiınnnyn 'da ve 
Siyasi Rilgiler yüksl'k nı<'ktc

bi] 

-..,.-•••>.-<·-----

l\fnnis:ı 

lllnnisa 
l\Inrclin 

1\Iardiıı 

Sryhnn 



6. Sayın üy~lerin bildikleri yabancı dillere göre tasnifi 

Alıııan.cıı (92) 

Türker (Berç) Afyon Karııhisar Rsı~rın~n· (Atıf) ! stanbul 
Tnğaq (Hüsamettin) A~rı 111. Rclo (Refct) ! stanbul 
Yiğitoğlu (Ali Kemal) Amasya f:ökl'r (Clnlib Rah1 i~·ar) İstanbul 
Aksolcy (Mebrurc) Ankara m. Karalırkir (Kazım ) ! stanbul 
01. Anılmı~ (Nihat) [Azl Anl{ara K araımı ı-sııl (Ziya) [A1.] ts tnııhul 

Atay (Falih Rıikı) Ankara ~aı·ıd ıı l (Vehbi) · !staııhnl 

Bııytın (Arif) Ankara '1\ırhnn (Ali Rana) ! stanbul 

Börek6 (Ra.~t) Ankara Demirel (Eşref) Kars 
('uhul,rıı (Arif) [Az] Ankara Dnrııunoğlu (Ccvat) Kars 
!nönii ( İsmet) Ankara m. Durudoğıın (ffnsan) Kurs 

l>ağlıoğlu (Hikınt't Turhan) Antalya nı· . Oktay (Esacl) Kars 

Dı·. Kııral (ITüsamctt.in) Antalya 'l' <~":>h·an (Trzer) [A z) Knstamoıııı 

ı-<ökııırıı (Tayfur) [MJ Antalya 'l'ı.ııwr (Muhittin) Kayseri 
Sıımer (Nımıllah Esat) Antalya tlrgiiblü (Sıınt Hayri) [Aı] Kayseri 
Gl. Alpman (Rcfet) .Aydın Çobıınojllu (Fuad) Krrşehir 

Dı•. l,event (Rıza) Aydın 'l'oı·gut (Şevket) Krr§ehir 

Cliilek (Kasım) Bilecik m Baki'ı (Mürsel) Kocaeli 
Bıırıguoi{lu (1.'ahsin) Bingöl Or. Bürge (Fnzıl Şprefedd.in) 'Kocaeli 
('ambol (Tiasan CemH) Bolu Fenmen (~fik) [Az] Kocaeli 
Üynıcn (llıfzırrahman Rnşit) Bolu Bilgin (Vehbi) [Az) Konya 
l~n gi neı'İ (Şelcip) Burdur r.ı. Cclmo,v (Ali Fnad) Konya 
Batn (Salfılınttin) Çanakkale Dikmen (Ahmet Hıımdi) Konyn 
Dt·. Aı·kan (Aldf) [Az] Çankırı Clöker (A li Mıızııffer) Konyn 

tııan (Atıf) Çankırı Dı·. I rmak (Sadi) Konya 

Ercm (Ali Rıza) Çoruh ErlorLeıı (Uulılis) Kütahya 
Dr. Alper (Cemal) (Az] Çorum Poker (Recep) Kütahya 
(ll. Sevliktekin (Kiazım) Diyarbakıı· llz)(Ören (Vedit) Kütahya 

!lter (Aziz Sıınllh) Erzincan Bark:ın (Eınrullah) Malııtya 

Akyiiı:ek (.Aziz) Erzunım Znbcı (Mahmud Nedim) 1\fnlntya 

01. Demirhan (Pertcv) Erzurum ilatipoğlu (Şe-vket Ra.~it) Manisa 
OL Soydemir (Zeki) Erzurum Özey (Yaşar) Manisıı 

Ahadan (Yavuz) Eskişehir Sarhan (Haldun) M:anL~ıı. 

Bnrlas (Cemi! Said) Gazianteb 'rankııt (Tra..qnn Rf'Şid) Mııı-aş 

Dr. Canbolat (Muzaffer) Gaziantab Ülkümen (L1ltfi) M:ardin 

Kaleli (Bekir) [Az] Gazianteb Oı-gl. Çıılıı:ılıır {İneddin) Mu~ la 
Dı•. 'Melek (Abdurrahman) Gazianteb Bodrumlu (Avrnm Galnııti) iğde 

D L' . Soruyürek (Hasan V a..qıf) Giresun Akyazı (Şevket) Ordu 
Gl. Sökmen (1iısan) Giresun Balta (Tahsin Bekir) Rize 

Gl. Duıııkan (Eyüp) Hatay Dr. Dilemre (Saim .Ali) Rize 

Koraltan (Refik) [Az) İçel Aıniral Engin (Falıri) Samsun 

Ol. Tarsan (Şefik) !çel Arıkoğiu (Damar) Seyhan 



Gl. Eldeniz (Nacıi) 

Oral (Cnvid) 
Sadak (. ec ın cttin) 
Sirer (Reşat Şcmı:cttin) 
ı\pnk ( Tialınıi) 

Dağlıoğlu ( 11iloıı L't 'I'ıırlıaıı) 

1 'zay ( Y alıya Sezai) ' 
Uzıuıc;ııı'iJlı (lsınııil HukkL) 
(:rr,d<L·ı· (~Iııstafa l<'clııııi.) 

ClÜ\'enılircn (F'atin) 
Bdtit (Hüştü) 
Saı;ıroı!lu (,ahil) [Art.] 
D iııc: (Tiaif) 
Ü7.elnnıar (Şcfik) 

l~·irıı Ali i)<'llııını) 
SPI~ıık (Uaııııli) [Az] 
'l'iiı ·krııPn IAhdiilı;:ııni) (Ar.] 
trıaııkuı· (]~min) 

Üzdarııaı· (Ilüsııii) 
Randal (Vehbi) 
Kiipı·ii lii (Fund) 

i;eyhnn 
8eyhan 
Sivas 
Sivııs 

Tekirdağ 

Antalya 
Dalıkesir 

Balıkesir 

lluı·ııu 

Bul'sa 
Diyıırhııkrr 

Elfizığ 

F.I'Znruın 

r.aziantcb 

TTııt ny 

Halay 
Rntny 
!~cl 
!sparta 
l stnııbııl 
Kıırs 
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('rliltkol (Sabri) [Az] 
l)rvcl i (Muanım<'r) 
f::!ı.Lau (Neamcdiliu Sahiı·) 
lleı•kcı· (Kilzım) 

Arnt (CcliU) 

Arapça (32) 

ilcler (Faik) 
( :iikınen (Fal in) 
1\amgiillc (Uulki) 
Onııt (Xıı iın Uıır.inı) 

.\t ııla.v (Bcsiın) 

!Jııdwn (E ın nı ll alı) 
1\ıı plan (Hasih) 
T:ıııkut ( rTasan Ticşicl) 
!lı·. Fı·a.~ (Aziz) 

Hoılnıınlu (/\\' ı ·ıını C:ıılaııti) 

Tı·pcnan (lTıı?.im) 

Bn~ak {İsııvıil Tfııkkı) 
Dı•mirııi!' (Alıtlııı'l'ahınan X:ıPi) 

( :liıuılta~· (Şcııısct lin) 
J\.rv;ı~ (1hrahim ) 
.\ rııt (C' c !lll) 

Bıılgarca (2) 

Koı·gl. Aıiııııkııl (.\li Rı1.n) [Orta];\Jımis:ı 1\·kl'l (C1alib) 

'rii l'IH•r (B rı:) 
l'ı·ıır. (Esad) 
J)alılııl (Fev:r.i) 

Tııga (Hü~umcttin) 

U1.ny (Yahya Sezni) 
Ur.uıı~ıırşıh ( ls,ınailliıtkkı) 
K<reııdal (1\ f<'nulnh Şevket) 
Oeı~<'ker (Mustafa Fehm:i) 

ErınonÜ'e (6) 

.Afyon Karahisar .\ta~· (Cemi!) r A1.] 
Amasya Başalt (!smail llakkı) 
Aukaı·a Boya ('.\Iünib) 

.\ğrı 

Un lıkesir 
Bı\lrkC'Sir 

nil!'cik 
Bm·sa 

Farsça (21) 

Eker (tsmoı) 
~ıığıı"Oğln ( abit) 
THnç (Raif) 
tnnnkı.ıı· (F.ruin) 

Köpı'iilü (Fuad) 

To ka d 
Tokııcl 

Tunceli 
Urfa 
Yozgad 

Kırşehir 

Konya 
Konya 
Konyn 
Kiitııhyıı 

}falatyıı 

1\t:a.ı·a.~ 
J\faıa.~ 

~fnnlin 

Tiğdc 

Tiğrlc 

Sivas 
Sivas 
Sivas 
Van 
Yozgnd 

Tokııcl 

Sinoh 
Sivas 
Van 

<.'o~·ııın 

Elıizığ 

Er.ltıl'll!ll 

t~cl 
Kıı,rs 



f: ökmen (Fatin) 
Karagülle (Hulki) {Az] 
Oıııı t (Naim Hazim) 
Atalay (Besim) 
Bayur (Hikmet) 
Tepeyran (Hazim) 

Baltac ıoğlu (!smail Hakkı) 
('erçel (Haydar) 
('etinkaya (Ali) 
Oönenç (Mebrure) 
Dr . Selgit (Ahmet Hamid) 
Türkcr (Berç) 
Pasin ( Rıfkı Refik) 
Tugaç (Hüsamettin) 
Tıırhan (Zeki) 
Uı·as (Esad) . 
Yiğitoğlu (Ali Kemal) {.Az) 
Aksolcy (Mebrure) [.Az) 
GL Anılmış (Nihat) 
Atay (Fnlih Rıfkı) 
Baykan (Belkis) 
Baytın (Arif) 
Bekata (Hıfzı 0~) 
Börekci (Raşit) 
Ç'ubukcu (Arif) [Az) 
Daldal (Fevzi) 
Eriş (Muatnmer) 
!nönı1 (İsmet) 
Kayaoğlu (Mihal) {.Az] 
Yörük (Ziya) 
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan) 
Dr. Kahraman (Galip) 
Dr. Kural (Hüsamettin) 
Smner (Nurnllah Esat) 
Dr. Tunca (Oemal) 

Dr. Alataş (Hulilsi) 
Gl. Alpman (Refet) 
Dr. Germen (Mazhar) 
Lcvend (Agnh Sırn) 
Dr. Levent (Rıza) 
Çarıklı (Hacim) 
Gl. Ozalp (Knzım) 
Ti.·itoğlu (Fahrettin) 
Uzay (Yahya Sezai) [Az) 
Uzunçarşili (İsmail Haklo) 

Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Niğde 
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Sevük (İsmail Habib) 
Ba.53k (!smail Hakkı) 
Günaltay (Şemsettin) 
Kitapçı (Kamil) 
Arvas (İbrahim) 

F_ransızca (314) 

Afyon Karahisar Esendal (Memduh Şevket) 
Afyon Karahisar Gülck (Kasım) 
Afyon 'Karahisar Dr. Suner (Muhlis) 
Afyon Karahisar Banguoğlu (Tahsin) 
Afyon Karahisar Diişünsel (Feridun Fikri) 
Afyon Karahisar Ertan (Muhtar) 

Ağn Osma (Bülent) 
Ağrı Adal (Hasan Şükrü) 
Aıpasya Korgl. Alptoğan (Abdullah) 
Amasya Çambel (Hasan Cemil) 
Amasya Ozçağlar (Cemll) 
Aukarn Siı·cn (CelAl Sait) 
Ankara Dr. Ülgen (Zihni) 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankarn 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Dilmen (İbrahim Necmi) 
Engineri (Şekip) 
Dr. Yeşilyurt (Ahmet Ruhi) 

Akgüç (Atıf) 
Canıtez (Refet) 
Erhan (Ahmet Miinir') 
Dr. Güran (Refik) 
Güvendiren (Fatin) 
Dr. Konok (Sadi) 
Pars (Muhittin Baha) 
Dr. Simer (M. Talat) 
Gl. Tınaz (Naei) 

Arsal (Sadık Tahsin) 
B atın (SelAhattin) 
Bulayırlı (Rusuhi) 
ErgeneU (Hilınl) 
Güntekin (Reşat Nuri) 
Kamçı! (Atıf) [Az) 

Dr. Arkan (Aklf} 
Erkin (Behiç) 

[Az) 

Renda (.Mustafa Abdülhalik) 
Erem (Ali Rıza) 
Kıınsu (Mazhar Müfid) 
Tüzün (Atıl) 

Us (Asım) 

Sin o b 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Van 

Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 

Bingöl 
Bingöl 
Bitlis 

Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 
Bolu 

Burdur 
Burdur 
Burdur 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 

Çankın 

Çankın 

Çanktn 
Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 



Akgöl (Eyüp Sabıi) 
Dr. Alper (Oemal) 
Dr. Cantekin (Mustafa) 
Kayaalp (Nuri) 

Dr. Berkman (Hamdi) 
Tokad (Emin Aslan) 
Dr. Tokgöz (Server Kamil) 
Dr. Uz (Behçet) 
Dr. Öngören (!brahim Tali) 
Ol. Sevilktekin (Kinzım) 
Uluğ (Şeref) 

liündüzalp ( Inhnıud Nedim) 
Dr. Menlik (Fatma) 
Ağralı (Fuat) 
Aykaç (Fazıl Ahmed) 

C'a~lar (Bebçet Kemal) 
1ıtpr (A7.iz Sami) 
Söknıensüeı• (Şükrü) 

kyürek (Aziz) 
Altuğ (Salim). 
Gl. Demirhan (Pertev) 
Göle (Münir Hüsrev) 
Koçak (Şükrü) 
Gl. Soydemir (Zeki) 

~badan (Yavuz) 
A111knn (!zzet) 
Ayk:uı-t (İzzet ffivi) 
Özdnmar (İstamat) 

Dr. Ağakay (Memet Ali) 
Aksoy (Ömer Asun) 
Barla · ( Ccınil Said) 
Dr. Canbolat (Muzaffer) 
Kaleli (Bekir) 
Dr. 1\Ielek (Ahdurralmıan ) 
ÖzdemiT (Şefik) 
Akka~·a ( lünit) 

ten (Neomi)· 
Dr. Somyürek (Hasan Vıunf) 

Gl. Sökmoıı (tlısan) 

Erdoğan (Şevket) 

Güreli (Recai) [Az] 
Sell'k (Onbir) 
Tör (Edip Servet) 
m. Dorukan (Eyup) 
Ilgaz (HilSClle) [Az) 

<'lçuk (Ilamdi) [Az) 

Ik Berlıer (Mnhtar) 
liüvcn (Ferid Ce!al) 
Koraltan (Refik) 

Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çol'Urn 

Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarhnk ı r 

Diyarbakır 

Diyarbakrr 

Edirne 
Edirne 
Elazığ 
Elazığ 

Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Brzurıun 

Rr:mrum 
Erzuiı.ım 

Erzurum 

FMkL, hir 
E ·ki.şehir 

1~skiJıehir 

Eskişehir 

GnzianLeh 
Gazianleb 
Oazianwlı 

C:aziı.mleb 

nnıianteh 

(lnziantch 
Oaziımtolı 

Gire · ıııı 

Girc:ıun 

Cliresıın 

Giresun 

Oümüşruıe 

G ünıüş:ıne 
Gümüşane 

Gümüşane 

Hotıı..r 

Hata~· 
IT atay 

tı:el 
l~el 
İçel 
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Tugay (Şefik) · 
Gl Türsan (Şefik) 

.Aydar (Kazım) 
Tm·nn (Kemal) 
Tüzeın.en (Cemil) [Az] 

Ak~-iiı. (Ali Kamil 
ı\ rscvcn (Celal E sad) 
lk Ataç (Galip) 
Bayındır (Atıf) 

m B lo (Refet) 
imcoz (Salab) 

Dr. Diker (Hnynıllah) 
&mN· ( Alımed Şükrü) 

Oökt>r (Oalib Bahtiynr) 
Gövsa ( 1brnlı im Alnettin ) 
(11. Kanıb<'kir (Kazım ) 

Kararnursal (Ziya) 
Kort<'l (Hüsnü) 
Mcnenwncioğlu (Nnııınn) 

Önncn (Fakilıc) 
Sarıdal (Vehbi) 
Taı·Jıan (Ali Rana) 
Ülkümrn (İsmail Hakkı ) 
Yıılçın (Hüseyin Cahit) 

:\rıman (Bcnal) 
Ravar (Ce181) 
Birsel (Münil') 
Bozkurt (Mahmud Esad) 
Dr. ura (Hüseyin Hulki ) 
C ıııar (Esat) 
~Iente ·e (I!alil) 
Onaran (Halid) 
Orun (Ekrem ) 
Dr. Örs ( Kiımı·an ) 
, aracoğlu (Şükrü) 
Yıınu.<~ (Şehime) [A1.) 
Yücel (Hasan Ali) 

Dnnrunoğlu (Cevat) 
Gl. Durudoiıın (Hasan) 
Karacan (Şerafettin) 
Köprülü (Fuad) 
Dr. Oktay (Esad) [Az] 
Üzoğnz (E ad) 

Coşknn (Tahsin) 
D r. Ecevit (Fahri) 
Tanıaç (Nuri) 
Taşkıran (Tezer) 

Baysal (Faik) 
Kalnç (Aluned Hilmi) 

İçel 
1çe1 

lspaı·ta 
İsparta: 
İR par ta 

İstanbul 
Istanbul 
Istanbul 
İstanbul 

Istanbul 
1stanbu1 
t tanbul 
IRtan.bul 
!stanbul 
I stanbul 
fstıınbul 
1stanbul 
tstanhnl 
!stanbnl 
tstanlml 
ı·stıu ılınl 

!stanbu l 
fstanhul 
İstanbul 

İzmir 
İzmir 
lzm.ir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
lzıniı· 
İzmir 
İzmir 
İzın.ir 
İzmir 
İzmir 
lzmir 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 

Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Ka,ysel'i 
Kayseri 



Tııner (Muhittin) 
Toker (Nazmi) 
Ürgüblü (Suat Ro.yri ) 
Kımsu (Nafi Atn.f) 
Dr. l Tmay (Fu.ad) 

Çobanoğlu (Fuad) 
Torgut· (Şevket) 
Ol. Baku (Mürsel) 
Dı·. Bürge (Fazıl Şcrcfeddin) 
Dikmen (Ali) 
Fenmen (Refik) 

'!'olon ( İbrahim) 
Yiğit (tbruhim Süreyya) 

Binal (Muhsin Adil) 
Gl. Ccbesoy (Ali Fund) 
Çumralı (Sedad) 
Ergun (Şevki) [Az] 
Oökı>r (Ali Muzaffeı·) 
Oökmcn (Fııtin) 

Kaı-agüllc (Hulki) 
Olmy ( Kazım) 

'l'ürcl (Ali Rıza) 
Dr. Uludağ (Osman Şevki) 

Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

Kırklareli 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 

Kocaeli 
Kocaeli 

Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Atalay (Besim) Kütahya 
lk Dclilba.~ı (Ali Süha) Kütahya 
Erkın<>ıı _(Muhlis) Kütahya 
Ertem (Sadıi) Kütahya 
Kutman (Salahaddin) Kütahya 
Pekcan (Hamit) Kütahya 
Pcker (Recep) Kütahya 
Tiridoğlu (Alill.ıUin) Kütahya. 
Uşaklı (Ömer Bedrettin) Kütahya 
Uzgören (Vedit) Kütahya 

Barkan (Emrullah) Malatya 
Baydar (Nasuhi) Malatya 
Ökcr C~futtalip) Malatya 
Dr. Özel~i (Cafer) Malatya 
Pektaş (1\fihri) Malatya 
Zıı.bcı (Mahmud Nedim) 1{alatytı 

Korgl. Artunkal (Ali Rıza [Orta]Manisa 
Bayur (Hikmet) Manisa. 
Edgüer ( Rıdvan Nafiz) Manisa 
Erı;in (Osman) Manisa 
Ilatipoğlu (Şevket Raşit) Manisa 

Dr. Kaa~ılar (SH.ada Emin) Manian 
Kurdoğlu (Faik) Manisa 
Üzey (Ya.,c;ar) 1\-{ani.ııa 

Saruhan (Halduıı) M:nıriaa 
Uslu (Feyzullıı.h) Manisa 
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Dr. Bayizit (Kemali) 
Tankut (Hasan Reşit) 

Tıuıpınm· (A hmet Hamdi) 

Alpaya ( İrfan Fcrid) 
m. Düzgö ı·cn (Seyfi) 
Erten (Rıza) 

Mencmencioğlu (Hasan) 
Dı· . tTras (Aziz) 
Olküınen (TAl.tif) 
O ~gl. Çalışlar ( !zzeddin) 
Güney (Sadullah) 
Kammuğla (Cemal ) [Az] 
Kitabeı (Hüsnü) 
,\[cııtcşeoğlu (F eridun Osman) 

Bodrtımlu (Avram Galıınti) 
Soylu (Faik) 
Dr. Talay (R>Mim Ferid ) 
Tepeyı·an (Hazim) 

('ıınıaş ( İ&mnil) 
Dr. Demir (Vehbi) 
Dr. Sezer (Zeki Mesut) 
Tarcan (Selim Sırrı) 
Yanınbıyık (Muammcr) [Az] 

Balta (Talısin Bekir) 
Dr. Dilemre (Sai.m Ali) 
KamO. (Kemalettin) 
Si.men (Fuad) 

Bilsel (Cemil) 
Çakı.r (Hüsnü) 
Durukan (Zühtü) 
Ölltuzcn (Nail) 
Yöı,üker (Mohmed Ali) 

Çam (Sallihattin) 
Gl. Eldeniz (Naei) 
İşcen (Şemsa) 

Oral (Cavid) 
Dr. Satır (Kemal) (Az] 
Uran (Hilmi) 
Yeg na (Ali Müruf) 

Esen (Ali Rıza) 
Tuncay ( Saffet) 
Türkay (Behçet) [Az] 

Atay (Cemil) 
!needayı (Cevdet Kerim) 
Dr. Kökdemir (Bahaeddin) 
• evük (İsmail Ilabib) 

Ba..~ (L'!Ulnil llnkkı ) [Az] 
Bleda (Mitat Şükrü) 

Maraş 

Maraş 

Alaraş 

Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardiıı 

Mu~ la 
Muğla 

Muğla 

Mllğla 
Af uğla 

Niğd 

Niğde 

iğde 

Niğde 

Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 

Rize 
Riıe 
.Rize 
Rize 

Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 

Seyhan 
Seyhaıı 

Seyhan 
Seyhan 

Sürd 
Sürd 
Si W 
Sin o b 
Sinob 
Siu.ob 
Sin o b 
Sivas 
Sivas 



-448-
Demirnğ (.Abdurrahman Naci) Sivas Aydın (Mitat) Trabzon 
Esenbel (.Atıf) Sivas Barutçu (Faik Ahmed) Trabzon 
Günaltay (Şemsettin) Sivas Boztepe (Halil Nihat) Trabzon 
I . ık (Hikmet) Sivas Day (Sırrı) Trabzon 
Kitapçı (Kamil) Sivas Saka (Hasan) Trabzon· 
Sadak (Necmettin) Sivas SıJan (Necmeddin Sahir) (.Az] Tunceli 
Sirer (Reşat Şemsettin) Sivas Berkcr (Kii.zım) Urfa 
Yurdakul (Abidin) Sivas Coşar (Hüseyin Sami) Urfa 

"~trak (Fayık) Tekirdağ 
Soyer (Razi) Urfa 

..,!'kel (Ekrem) Tekirdağ 
Tccer (.Ahmed Kutsi) Urfa. 
Tekeli (Esad) Urfa 

Uybadın (Cemil) Toka.d Yetkin (Suut Kemal) Urfa 
Çelikkol (Sabri) [.Az] Tok ad .Arvas (İbrahim) Van 
Develi (Muammer) Tokad Arat (CelAl) Yozgad 
Keşınir (Halid Nazmi) Tokad !çöz (SıiTI) Yozgad 
Pckel ( Galib) Tokad Sungur (Ahmed) Yozgad 
Poroy (Nazım) Toka.d Devrin (Şinasi) Zonguldak 
Sevengil (Refik .Ahmet) Tokad Kuyucak (Hiizım .Atıf) Zonguldak 
Abanozoğlu (Salise) [.Az] Trabzon Türkmen (Halil) Zonguldak 
Anamur (M. Süreyya) Trabzon Vardar (Rifa.t) Zonguldak 

tbra1\ice (1) 

Bodrumlu (Avram Galanti) Niğde 

ltıgiliue (57) 

Baltacıoğlu (İsmail Hakkı) Afyon Karahinar .Aykaç (Fazıl .Ahmed) Elazığ 

Çetinkaya (Ali) Afyon Karahisar Çağlar (Behçet Kemal) B rzincan 
Gönenç (Mebrure) Afyon Karahisar Akyürek (Aziz) Erzııruııı 
Türker (Berç) Afyon Karahisar Gl. Demirhan (Pertev) P.ı·zururn 
Pasin (Rıfkı Refik) .Ağrı Aksoy (Ömer .Aaım) Oazianteb 
Uras (Esad) Amasya Özdemir (Şefik) Gazianteb 
Eriş (Muammer) Ankara Sayar (Ayet) Giresun 
İnönü (İsmet) Ankara Solek (Cabir) Oüınüşıı.no 

Sumer (Nurullah Esat) Antalya. Gl. Durukan (EYuP) Hatay 
Menderes (Adnan) Aydın .AkYüz (Ali Kimi) [.Az ı İstanbul 
Gülek (Kasım) Bilecik Bayındıl' (.Atıf) İstanbul 
Adal (Hasan Şükrü) Bolu Denizmen (.Ahmed Hamdi) İstanbul 
Çaınbel (Hasan Cemil) Bolu Esıner (Ahmed Şükrü) fstanbul 
Engineri (Şekip) Burdur Kararnursal (Ziya) [.AzJ İstanbul 
Renda (Mustafa Abdülhalik) ankırı Tarhan (Ali Rana) İstanbul 

Dr. Tokgöz (Server Klimil) Denizli Yalçın (Hüseyin Cahit) !stanbul 

Dr. Uz (Behçet) [.Az] Denizli Biı-sel (Münir) [.Az] İzmir 

Dr. Öngören (İbrahim Tali) Diyarbakır Taşkıran (Tezer) Kastamonu 



Ürgüblü (Suat Hayri) 
Çobanoğlu (Fuad) 
Torgut (Şevltet) 

Dr. Bürge (Faııl Şerefeddin) 

Uzgörcn (Vedit) 
Pcktruı (Mihri) 
Baytır (Hilonet) 
Kurdoğlu (Faik) 
Sın·hıın (Haldun) 
Bodrumlu (Avram Galanti) 
Akyazı (Şevket) 

Türker (Bcrç) 
Çobanoğlu (Fund) 

Türker (Be1'9) 
Pasin (Rıfkı Refik) 
Akgüç (Atıf) 

Duru (Aziz) (Az] 
Ergeneli (Hilmi) 

Yalçın (Hüseyin Cahit) 

Boya (Münih) 

Dr. Oktay (Esad) 

Dağlıoğlu (Hikmet Turhan) 

Kayseri 
Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaeli 

Kütahya 
:\falat~·a 

i\lunisn 
:ıft,nisa 

~Ianisa 

Niğde 

Ordu 

Afyon K. 
Kırşehir 

Afyon K. 
Ağrı 

Bursa 
Bursa 
Çanakkale 

İstanbul 

Van 

Kars 

Antalya 
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Balta (Talısin Bekir) 

Amiı·al Engin (Fahri) 

Yegena (Ali Münif) 

Dr. Kökdemir (Balıaddin) 

A pak (Rahmi) 

Keşmir (Halid Nazıni) 
Tccer (Alınıet Kutsi) (Az] 

Devrin (Şinasi) 
Kuyucak (Hazun Atıf) 

Ozençi (Yu.'IUf Ziya) 

Ispanyolca (3) 

Bodrumlu (Avram Galanti) 

lta.Lyanca (12) 

Sarhan (Haldun) [Az] 
Bodrumlu (Avram Galanti) 
Balta (Tah.sin Bekir) 
Sirmen (Fuad) 

Bleda (Mitat Şükrü) 
CelAl (Arat) 

Kürtçe (1) 

Ldtinu (!J) 

Balta (Tahsin Bekir) 

Macarw (2) 

Epilonen (&dettin) 

Rize 
Samstın 

Seyhan 

Sinob 

Tekirdağ 

Tokad 
Urfa 

· Zonguldak 
Zonguldak 

Zonguldak 

Niğde 

Manisa 
Nitde 
Rize 
Rize 

Sivas 
Yozgad 

Rize 

!zmir 



Türker (Berç) 
Kayaoğlu (Mlh.aJ) 
Dr. Levent (Rıza) 
Güvendiren (Fatin) 
Rcnda (Musta.ı:a Abdüllıalik) 

Ör.damar (İstamat) 
- Dr .. Ağakar ÇMemed Ali) 

Akkaya (Münir) 
Gl. Sökmen (thsan) 

Esendal (Memduh Şevket) 
nıer (Azizi Samih) 
Altuğ (Salim) (Az] 
Koçak (Şükrü) 
Gl. Sökmen (İhsan) 
Gl. Durukan (Eyup) [Az] 

Af.von K. 
Aııkaı •a 

Ay dm 
Bursa 
~·nnkıı-r 

E~ki .. clıir 
f:nziaııt eh 

Oircsun 
Giresun 

Bileeik 
B rzincan 
Erzurum 
grzurum 

Giresun 
Hatay 
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Runıca (18) 

(füreli (Recai) 
A runaıı (Bennl) 
Ka.•aosman (Kani) 
Orgl. Çalışlar (İzzettin) 
Bodrwnlu (Avram (~alnnti ) 

Durııkan (Zühtii ) 
trı·an (Hilmi) 
l':senbel (Atıf) 

Day (Sırrı) 

Rusoa (12) 

(liimü~ano 

tzmir 
Muııisıı 

.\fuij-lıı 

Niğılı• 

Sum~un 

Rı·~· lıaıt 

Sivas 
1'ı·abwn 

OJ. Karabckir (Kazım) istaııhul 
Or. Oktay (Esad) ı ars 
Torgut (Şevket) l<ırı:;ehir 

Korgl. Artunkal (Ali Rıza) [Orta]Manisıı 
Ul. Düzgöı<en (Seyfi) (Az] ~Iardin 

Aptık (Rahmi) Tekidağ 



7.. Sayın üyelerin ihtisaslarına göre tasnifi 

'l'aı;ıkapılı (Ali) . 
Ak~olc,v (Mebrure) 
Bckata (Hıfzı Oğuz) 

Kayaoğlu (Mihal) 
Ülmıeıı (Mümtaz) 
Yöı·ük (Ziya) 
Aksoy (Numan) 
:\1cndcrcs (Adnan) 

Hıırcu (Osman Niyazi) 
Oııat (Hikmet) 
Üı·gecvren (Süreyya) 
ı ·:~cn (Ahmed) 
Dii~iiıısel (Feridun Fikri) 

ı•:ı1mı (llfuhtar) 
Osıııa (Bülent) 
. \ k güç ( Atıf) 

l'ars (Muhittin Balı.a) 
ı\t-sa l (Sadık Tahsin) 

ı;ni(rl (Münir) 
Kıt~·ııalp (Nuri) 
Ba~kaya. (Yusuf) 
1\ iı~iika (Nail i) 

!\:al l'ııgi l (Feyzi) 
ı ıin~ (Raif) 
.\lıadaıı (Yavuz) 
Ozllaıııar (İstamat) 
Ak~oy (Ömer Asım) 
na .. la.s (Cemi! Sait) 
Kaleli (Bekir) 

<>st en ( T ecmi) 
Kunt (Bekir Sıtkı) 
:-!clçuk (Hamdi) 
Koraltan (Refik) 
Tugay ( Şefilı:) 

Turan (Kemal) 
Tüzcınen (Cemil) 

Harnal (Ferit) 
Birsel (l\1ünir) 
Bo?kuı rl (i\1ahmud Esad) 
7\feııteşc (Halil) 
Oı·aıL (Ekrem) 

Adıiye ue Hukuk (82) 

Afyon Karahisar 
.Ankara 
Ankara (ve iktisat ve matbuat) 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Aydın (ve çi:ltçilik) 

Balıkesir 

Bahlı:esil' 

Balıkesir 

Bilecik 
Bingöl 

Bitlis 
Bitlis 
Bursa 
Bursa (ve edebiyat) 
Çanakkale 

Çorum 
Çorum (ve idare ve maliye) 
Denizli (ve ziraat) 
Denizli 

Erzincan (ve çiftçilik) 
Erzurum 
Eskişehir (ve iktisat) 
Eskişehir • 
Gazianteb (ve edebiyat ve dil ve maarif) 
Gaziantab (ve iktisat) 
Gazianteb (ve askerlik ve iktisat) 

Giresun 
Hatay (ve edebiyat) 
Hatay 
İçel (ve idare) 
İçel 
İsparta (ve matbuat ve ticaret) 
İsparta 

İstanbul 
İzmir 
lwıir (vo c:ift<ıilik) 
İzmir (ve çiftçilik) 
İzmir 



Sara~lu (Şilk:rü) 
Binkaya (AbidinJ 
Ozsoy (Reşit) 
Şa.tır (Mustafa. Kemal) 
Ürgüblü (Suat Hayri) 
Odül (Şevket) 
Akça (Ragıb) 
Pek (Sedad) 
Y a.rgı ( Sal&h) 
Bilgin (Vehbi) 
Çumralı (Sedad) 
Ergun (Şevki) 

Karagülle (Hulk!) 
Sıla.y (Tevfik Fikret) 
Türe! (Ali Rıza) 
Tiridoğlu (A!Aettin) 

Barkan (Emrullııh) 
Uslu (Feyzullah) 
Kaplan (Rasih) 
Ergin (Edip) 
Menemencioğlu (Hıısan) 

Şarlan (Hamdi) 
Balta (Tahsin Bekir) 
Sirmen (Fuad) 
Zırh (Ali) 

Bilsel (Cemll) 
Ezgü (İhsan) 
Çelik (Kemal) 
Tuncay (Saffet) 
Türkay (Behçet) 
Atay (Cemi!) 
Rrişken (Resai) 
Poroy ('Namn) 
Anlliiilur (M. Süreyya) 
Baru.tçu (Faik Ahmed) 
Karadeniz (Raif) 

Sdan (Necmeddin Sahir) 
Berker ( KAzım) 

Bı.ıı'ker (Nihad) 
Karshoğlu (Yusuf Duygu) 
Dcvrin ( Şinıısl) 

Çetinkaya (All) 
Bayrak (Halid) 
Tug&9 (Hüaamettin) 
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İzmir (ve iktisat) 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli (ve çiftçilik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya (ve maa rif) 
Konya 
Konya (n idare) 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya (ve dil) 
Manisa 
Maraş (ve içtimaiyat) 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve idare) 
Ordu 
Rize (ve iktisat ve siyasi ilimler) 
Rize 
Rize (ve ticaret) 
Samsun (Devletler hukuku) 
Samsun 
Seyhan 
S ür d 
Sürd 
Sinob 
Tokad 
Tokad 
Trabzon (ve iktisat) 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli (ve idare ve matbuat) 
Urfa 
Van 
Yozgad (ve ziraat) 
Zonguldak 

Askerlik (66) 

Afyon Karahisar 
Atn 
Aln (ve idare) 



11!. Anıln~ (Nihat) 
Baytın (Arif) 
İnönü (İsmet) 
Gl. Alpman (Refet) 
m. özalp (Kamn) 
Korgl. AJptoğnn (Abdullah) 
Çnmbel (Hasan Ceınil) 
uı. Atlı (Aşir) 
Gl. Tınaz (Naci) 
Kaınçıl (Atrf) 
Erkin (Behiç) 
Erem {Ali Rıza) 

Akgöl (Eyüb Sa.<bri) 
nı. evüktekiıı (Kiazım) 

Ağaoğulları (Memet Edip) 
Ralkan (Fuad) 
Kişioğlu (Hasan) 
l~rı·ııt (Abdillhak) 
II ter (Aziz Samih) 
Sökıllt'nsüer (Şiikrii) 

Altuğ (SaJim) 

r;ı. Demirhan (l?ertev) 
Dııınlu (Nafiz) 
Koçak ( Şükrü) 

cı 1. So~·rlemir (Zeki) 

Yüzatlı (Fikret) 
(; 1. Sökmcn (1hsan) 
Erdoğan (Şevkilt) 

<üreli (Ree.ai) 
'l'ör (Edip Servet) 

;ı. Dtll1ıkan (Eyup) 
nı. Türsan ( Şe!ik) 

nı. Bt-le (Refct) 
r:ı. Karııbekiı- (Kazrm) 
t\gel ( Şükrii Ali) 
Gl. Duı'lıdoğan (llasan) 

Karacan (Şerafettin) 

Oı·hon (Zihni) 
Toker (Nazıni) 

J\orgl. Doğan (Kemal) 
, eler (Faik) 

nı. Balnl (Mürsel) 
Tolon (İbrahim) 
Gl. ebesoy (AU Fund) 

Pekeı· (Receb) 
Uzgören (Vedit) 
Zalıcı (1\falımnd Nedim) 
Korgl. Artunkal (Ali Rıza) 
Eı-çin (Osman) 
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.Ankara 
Ankara (ve nafia) 
.Ankara 
.Aydın (ve idare) 
BaJık sir 
Bolu (ve idare) 
Bolu (ve matbuat ve tarih) 
Bursa 
Bursa (ve idare) 
Çaııakknle 

Çankırı (ve diplomasi) 
Çoruh (ve şimendifereilik) 

Çorum 
Diyarbakır 

Edirne (ve çiftçilik) 
Bdime (ve spor) 
El~ıığ (ve ticaret ve ziraat) 
Erzincan (ve hukuk) 
Erzincan (ve şimendifereilik) 
Erzincan (ve idare) 
Erzurum 

Erzurum (ve diplomasi) 
F.mırnnı (ve çiftçilik) 
Erzurum (ve tayyarecilik) 
Erzurum 

Giresun (ve çiftçilik) 
Giresun (ve idare ve diplomasi) 
Olimüşane (ve idare) 
Oiimiişane (ve idarE') 
Oiimüşane 

Hatay (ve harp sanayii) 
1ııel 
!stanbul 
1stnnlınl (ve ınııaril ve içliınniynt) 
İstaııbul 
Kars 
Kars (ve idare) 
Kars 
Kayseri (n idnı·e) 
Kırklareli 

Kn"ŞPhir (jllndarma nıektebi) 

Kucneli 
Kocaeli (jandarma) 
Konya (Ye diplomasi) 

Kiitıı.hyıı (ve idare) 
Kü1nhya (ve rliplomnRi) 
lla1atya (ve hıılit4 ve kadaııtro) 
Manisa 
Manisa • ·-w 



Alpaya (İrfan Fel'id) 
Gl. Düzgören (Seyfi) 
Oı·gl. Çalışlar (bzeddin) 
Güney (Sadullah) 
Krlıcoğıı (Hakkı) 

Fcra.t (Naşid) 

OL Eldeniıı (Naei) 
İneedayr (Cevdet Kerim) 

Esenbel (Atıf) 

Apak (Rahmi) 
Uybadın (CemU) 
Çelilcl<ol (Sabri) 
Arat (Celiil) 
Türkm n (Halil) 

Denizmen (.Ahmed ltamdi) 
Amiı·al Engin (Fahri) 

Özeııçi (Yusuf Ziya) 

Türker (Berç) 
Eriş (Muammer) 
Sumer (Nurullah Esat) 
ffirhan (Ahmed ;Münir) 

1nnn (Atıf) 
Sclek (Cabir) 
Bayal' (Cel81) 
Pekcan (Hiı.mid) 
Öztuzcn (Nail) 
Çam (S:ıllihattin) 

Rsen (Ali Rıza) 

Oönenç (Mebrure) 

Mardin (ve hukuk) 
Maı~diıı (ve gümrük işleri) 
Muğla 
Muila (ve deniz işleri) 
Muş (ve din ve içtimaiynt) 
Samsun (ve çiftçilik) 
Seylıan (ve Alınanya 'da) 
Sin o b 

Sivas (ve zootekni) 
'l'ekirdağ 

Tekirdağ (ve idare) 
'rokad (ve sanayi) 
Yozgad (ve diplonıMi) 
Zonguldak ( vo idare) 

Bcıhı-iys (3) 

t st an bul (ve ticaret) 
Samsun (ve deniz işlel'i) 

Zonguldak (ve makine mülıcndisli~i) 

JJrmkucılılı (10) 

Afyon Karahisıno (ve ilüisat ve maliye) 
Ankara 
Antalya (ve iktisat) 
Ruı•sa 

Çankırı 

,iimüşane (ve maliye ve iktisat) 
fzmir 
Kiitnhya (ve iktisat, maliye) 
anısun 

Seyhan (ve maliye) 

Siird 

ll elediyecı1ik ( 17) 

Ai)'on Karalıisı\ı• 
t:' ı 

, . 
,{ 

-. 
' ~\ . 



Yurdkoru (Suad) 
Aktın (Na.·Ciz) 
Şedcle (Kemal) 
Uluğ (Şeref) 

Y a.lçın ( thsan) 
Bcı·ikcı· (Tm·han Cemal) 
Göker (Onlib Bahtiyar) 
1'ııran (İbrahim) 

Dolunay (Rifat) 
i\ieııgi (Halid) 
Yarınıbıyık ( 1\{uamıner) 

Başak (lsınail llakkı) 
Işık (Hikmet) 
Yavuz (Ü1tfi) 
O~ö:r. (Rn.sa.n) 
J\ rkıınt (Ziya) 

Gi)h"tepc (NUl'i) 
.Dcmiı· (Memed) 
Kii<;ükler (HulO.Si) 
nurn (Aziz) 

llntu (Salihattin) 
Akdoğan (Hasan) 
Atalay (Naim) 
'l'okad (Emin Aslan) 

Hazak (Emin) 
Gökııi,\laıı (Ali Reşat) 
Devı-im (Ali Şelhum) 
'l'üı·kmell (Abdülgani) 
Üzdamar ( Hiisııü) 
Coş'kan ( Tahsin) 
Akrn (Zühtii) 

Di>krnen (Ahmed Hamdi) 
Eı·lonen (MuhliB) 

Sayın (Kemal) 
Ilatipoğlu (Şevket Raş'it) 

Karaosman (Ki.ııi) 

Üzey (Yaşar) 

Yazıcıoğlu (.Abdullah) 
Erten (Rıza) 

'lkümen (L1ltfi) 

Arıkoğlu (Da.ınar) 

Oruçoğlu (Hultl.si) 
Uğur (lsmail Memed) 
Trak (Nazmi) 
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Aiyon Kaı·alıisar (ve idare) 
Amasya. 
Diyaı·ba.lar 

Diyarbakır (ve maarif) 
Elazığ 

l çel (ve ticaret ) 
lstaııbul (ve iktisat ve nıaaı·if) 
Kırşehir (ve çiftçilik) 

Niğde 

Niğtle (ve ırınliyc, zi raat ve ticaret) 
Ordu (ve ticaret) 
Si va· (ve maarif ve hesap işlcı•i) 
l:liva.s (ve maa rif) 
'l'ı·ubzoıı 

Tunceli (ve maaı+f) 
Yozgad 

Çiftçı'lik ve Ziı·aat {30) 

ydm (ve hayvancılık) 
Balıkeııir (ve ticaret) 
Dalıkesir (Ye tieaı·ct) 

Bm~a (! pekböcekçil i ği) 

Çanakkal e ( zootekni) 
Çorum 
Çormh 
Denizli (ve hukuk) 

Eskişehir (ve ticaret) 
HakkAri (ve halk ruhiyatı) 
Hatay 
Hatay 
İsparta (ve ticaret) 
Kastamonu 
ICrrklareli (ve makine) 

Konya· (J.ıağcıhk ve ıığaççılık) 

Kütahya (zootckui ve süt~ıülük) 

~·[alntya 

Manisa (ve iktisat) 
Manisa 
Manisa (ziraati ttm.umiye) 

lıfaraş 

Mardin (nebat hastalıl>larr) 
Mardin · (bağ ve bahçe nebatlan ıslahı) 

eyhan (ve ticaret) 
Sin o b (ve ticlll'et) 
Sivas 
Tekirdağ (ve ticaret) 



Arvas (İbrahim) 
.~llı~lu (M:o.hmut) 

Ran;;:uoğlu (Tahsin) 
Dilmen (İbrahim Necmi) 

nat (Naiın Hazim) 
Atalay (B<lBim) 
Bodruınlu (Avram Galanti) 

Pasin (Rılkı Re!ik) 
Esendal (:Memdu.h Şevket) 
i\lenemencioğlu (Nuroan) 
Göker (Ali Muzaffer) 
Bayur (Hilonet) 

'l'nrhan (Zeki) 
D veli (1\fuıunroer) 

Akpınar (Muzaffer) 
, 'altuğ (Rıza.) 

Taınaç (Nuri) 
Kutman ( a.l8hııddin) 

Pekel (Ekrem) 

Atay (Fıılilı Rıfkı) 
Knı·ıın (llayrettin) 
Engineri (Şekip) 

Oünt kin (Heşnt Nuri) 
Us (Asım) 

cak (Osman) 
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Van (ve idare) 
Yazgad 

Bingöl (Türk lisaııiyatı) 
Burdur (ve tarih ve hukuk ve roatbuat) 
Konya (ve edeLiyat) 
Kütahya (ve tarih) 
Niğde (ve tarih) 

Diplomasi (5) 

Ağrı 

Bilecik 
t tanbul 
Konya (ve Tarih ve Mnıı.rif) 
Manisa (ve maarif) 

Anıasya 

1'okad (ve maarif) 

Ecıacılık (5) 

Balık<lBir 

Kastamonu (ve ticaret ve iktisat) 
Kastnınonu (ve kimya) 
ı ütahya 
Tekirdağ 

E (lebiyat ve mat b ıuu ( 26) 

Ankara 
Bnlık<lSir 

Burdur (ve ·diplomıısi) 
yanaidrale (ve roaari.f) 
Çoruh (ve maliye ve iktisat ve maarü) 
Diyarbakır 



.\ykaç (Fazıl Ahmed) 
(:ağlar (Bchçot Kemıı.J) 

<iüYcn (l•'erid Celiı.l) 

< !iıııcoz (Salalı) 

Esıncı· ( Alııned Şükrü) 

Yulı;ın (Hüseyin Cahid) 
Yurdakul (l\tehmed Emin) 
.\ı·ıınaıı (Benal) 

Küpdilli (Fund) 
Ertenı (. adri) 
Baydar (Nıı.~ulıi) 

Tanpıııuı· (Ahmed Hunıdi) 

)fcntc~ııoğlu ( Fel'idıın Osman) 
Kııınfı (Kemnlettin) 
Oral (Cavid) 

:-;e,·ük ( lsnıail Habib) 
Kitapçı ('Kfimil) 
ı-:;ııtJak (Necmettin) 
!-lcYcn!fil (Refik Ahmet) 
Bozt.rpo ( Il nlil Nilıad) 

llc-kit (Rüştü) 

Bıılı.ıyırlı (Rıısulıi) 

Tıııısıııı (Şeref) 

l ra (Esatl) 
J)aldal (FcYzi) 
(.' ıll'lklr (llacim) 
Tiritoğlu (Pahrcttin) 
l'zııy (Yahya Sezai) 
Canıtez (Refet) 
Hüvendiren (Fatlıı) 

grgcıı •li (Hilmi) 
Renda ()lu.stafa Abdülhalik) 
I ıı.ıısu (Mazhar :Müfid) 
Tüzün (Atıl) 
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Eltızığ (ve ma arif) 
l~rY.in carı (ve Madeıı mühendisi) 

lçcl 
tstanbul 
lstaıılıul (''C diıllonıasi) 
1 tımbul (Yo di)llomasi ve içtiıııaiyat) 
1~ıııııl;ul 

hnıir ( l'c h~h·<liyc~ilik v • i~timıı_iynt) 

Kar (v tarih) 
Kütıılıyıı 

:\Iıılııtya (vtJ iktiBat., bankacılık, t.icıırot) 

Maraş 

)lnğla (ve ~iftçilik) 
Jıizc (ve içtiınaiyııt ve iktisat) 
Seyhan (ve zirnnt) 

Sin oh 
i vas 

Sivas (ve içtimaiyat) 
'l'okad (ve maarif ve belediyecilik) 
'J'rııb:ı:on 

Evluıf ·(1) 

Diyarbakır 

Hesap t,zeri (2) 

Çanakkale (ve maliye) 
Zonı.,'Uldak 

ldare (4:J) 

Amasya 
Ankara (ve iktisat ve maliye) 
Balıkesir 

Unlık ·iı· (ve maliye) 
Balıkesir 

Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
'ankm (ve maliye) 

Çoru.h (ve maliye) 
~·oı·uh t Ye ıııa;n·if) 



Asal (Faik) 
ağıroğlu (Sabit) 

Akyiirek (.Aziz) 
Göle (.Mliııi1· Jliisl'cv) 
Akkaya (Mi.inir) 
Bayındır (Atıf) 

Kıu-ıı.nıursa.J (Ziya) 
Oaaran (Halid) 
Ör.öğnz (Eııad) 
C1oruk (Hilmi) 
Kalaç (Ahmed Hilmi) 
Artcl (Subhj) 
Yiğit. ( İbrıılıim Süreyya) 
O!,ay (Kazım) 
Uşuld.( (Oıneı• Bedrettin) 
Ükcr (Muttalib) 
!"lağıroğlu (Hilet) 
Tıınkut (Hnsıın Rcşid) 

Kotan (Kumi!) 
Çıımıış (!smail ) 
Tep yı·an (Ha.zim) 
Çalar (Hüsnü) 
Dnrn'kan (Zühtü) 
Yörüker (1\femed. Ali) 
Uran (Hilmi) 
Yeğena (Ali Münif) 
Öztrnk (Fayrk) 
Pck~J (Galib) 
Boya (Münih) 
t ı:öz (Sırrı) 
Yımlnr (Rifat) 

Clülek (Kasım) 

Sıtlmncn ( İsmail) 
1:lııyar (.Ay et) 
Sarı d al ( V elıbi) 
Kiiken (Rahmi) 
Kurdoğlu (Faik) 
. arhııı:t (Haldun) 
Ki l tLbcı ( IIüsnü) 
Ooşa.ı· (Hliseyin Sami) 
1Üıyn •ttk (Hazim Atıf) 
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Denizli (ve hukuk) 
Ellizığ (ve bankacılık ve çiftçi lik) 

Erzurum (ve belcdiyecilik) 
Erzurum 
Giresun 
İstanbul (ve hukuk) 
lııtaubul (ve maliye ve iktisat) 
İzmir 
Kars 
Kastamonu (ve maliye) 
Kayseri (ve matbuat) 
Kocaeli (ve hukuk) 
Kocaeli 
Konya (ve maarif ve maliye) 
KütahY,a 
Malatya 
Malatya (ve çiftııilik~ 
Maraş 

Mut 
Ordıı (ve ziraat) 
Nifde 
Samsun (ve maliye) 
Saııı~uıı 

Sam.sun (ve belediye) 
Seyhan 
Seyhan 
Tekirdaı 
Tok ad 
"<ran 
Yozgad 
Zonguldak (ve maliye ve maarif) 

lkti.!al (10) 

Dilı•c ik _ (\'e lııırık:ıcılık ve maliye ve ticaret) 
Giresun (ve hukuk ve ticaret) 
Giresun (ve maliye) 
Istıı.ubul (ve hukuk) 
lı:mir (ve hukuk) 
.Manisa 
)fanisa (Maliye ve Banhe1lık) 
Muğla (ve Hukuk) 

rfa (vıi !.!aliye) 
Zonguldak (Ye Hukuk) 



Çobnnoğiu (Fuo.d) 

Baltacıoğlu (lsınnyıl Hakkı) 
Çorı:el (Haydar) 
Baykan (Bclkis) 
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan) 
Levend (Agah Sırrı) 

Uznnçarşılı (İsmail Ua'kkı) 
Öymen ( HıfzırraJınıan Raşit) 
Onay (Talat) 
Olinver (Haydar) 
Elgün (Na.kiye) 
.\ykurt (İzzet Ulvi) 
Şahin (lfehmet) 
llg:ı?. (Hasene) 
İnankur (Emin) 

Akyüz (Ali K8.ııı.i) 

Aı·sevcn ( CellU Esnd) 
(:ö,·sa ( İbrahim .AJnct.tin) 
Üynıen (Fakihe) 

Çınar (Esad) 
Yücel (Hasan .Ali) 
Yuııus (Şehiıne) 

Dur~unoğln (Cevat) 
Taşkıran (Tezer) 
Kansn (Nafi .Atuf) 
Dikmen (.Ali) 
Binııl (Muhsin .Adil) 

Oökınen (Fatin) 
Pektaş (Mihri) 

Edgüeı· (Rıdvan Nafiz) 
Ulnsoy (Hüseyin) 
Taı·can (Selim Sırrı) 

Yairnan (Hamdi) 
Erbay (Sabiha) 
lşcen (Şemsa) 

Bleda (Mithat Şükrü) 
Oünaltay (Şemsettin) 
Sir r (Rc.,at Şcnıscttin) 

Ataç (Emin) 
Alınnozoğlu (Sıılis 0 
'rf'<'cr (Ahmet Kudsi) 
Yetkin (Suut Kemııl) 
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kimya saMyii (1) 

Kırşehir · 

.Afyon Karahisar (ve sosyoloji ve pcdngoji) . 
Afyon Karıılıisar (ve iktisat) 
Ankara 
.\ntalya (ve arkeoloji) 
Aydm (pedagoji ve edebiyat) 
Balıkesir (ve milli tarih) 
Bolu 
Çankrı (ve Edebiyat ve tarih) 
Denizli 
E rzurunı (ve belediye) 
Eskişehir (ve matbuat) 
Gazianteb 
Hatay 
İçel 

lstaııbul (pc(lngoji, içtimaiyat) 
İstanbul (giizel sanatlar vo şchircilik) 
İstanbul (ve matbuat) 
!stanbul (coğrafya) 

İzmir (ebcdiyııt) 
İzmir (ve dif ve edebiyat) 
İzmir 
Kan 
Kastamonu (ve felsefe) 
Krrklareli 
Kocaeli 
Konya (Jeoloji) 

Konya (Matamatik ve astronom) 
Malatya 

Manisa 
Ni~de 
Ordn (beden terbiyesi) 

Ordu 
f'am un (ve edebiyat) 
Seyhan (ve edebiyat) 

Sivas 
Sivas (ve idare) 
Sivaa 

Tekirdııi 
Trabzon 
Urfa (ve fclscft>, edebiyat, lıolkçılıl·) 
Urfa (ve edeblf.at) 

·ı 



l~rL,Iı·gii (Emin) 
r;iirPI (Ahmet) 

· ıus (.\chnıecl) 

, 'iren ( 'dfıl Sait) 
J~kcı· ( lsmet) 
!;iindüzıılp (llüılınnıt cdim) 
Ağl'ltlı (Fuad) 
ı\ta~ (Hasan Febmi) 
b:arıııığa~ \::IIükerrenı) 

Üllnıuıu (lsmail Hakkı) 

()cl on ( llıınıdi) 
rbııy (Ziya) 

Hııysal (Faik) 
'oylıı (Faik) 
Yılrdakul '(Abidiu) 
Keşınir (Ualid Nazmi) 
Da)' (Sırrı) 

f.!ııka (Hnsan) 
'l'okcli (Esat) 

H 'rckci (Raşit) 
Aıııkan (İ7.ır.ct) 
Aydar (Kazım) 
Koı1el (Hüsnü) 

· gpikmen ( ııdettin) 

•rnnPr ('Muhittin) 
'l'orgut (Şevket) 
1•' ıııııcıı (Refik) 
Ak~·ııı.ı (Şevket) 

Deıniı·llğ { b hü·ı·nbnıl;tn Naci) 
· ·~·rlın (~ l.itııt) 
• 'oytır (Iiazi) 
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ZoJJguldak (ve sosy~loji ve felsefe) 
Zonguldak (ve iktisat) 

Maki1~e (1) 

O i res un (ve snı1ayi) 

ilialiye (16) 

Bolu 
Çorum 
Edirne (ve iktisat ve gümrük i şleri) 

l%1zığ (ve ik-tisat) 
Gümüşane {ve iktisat) 
İsparta 
!stanbul 

Kaslamonu (ve buknk, matbuat) 
Kastamonu · 
Kayseri (ve hukuk) 
Niğde 

Sivas 
'l'okad {ve iktiıı&t) 
'!'rabzon (ve iktisat) 
Trab1.on (ve iktiııat) 
Urfa 

ltliilt ndi,ql C1' ( 12) 

.Ankara 
Fl kişehir (ve .na.fia vo şimcndifereilik) 
lspaı·ta 

t tnnbııl (Elektrik) 
!zmir (1\Iakine mühendisi ve iktisat) 
Kayseri, (Elektrik mühendisi) 
Kıı-ııl!hil' (Mnk'ine) 
F' ocıı.eli (Elektrik) 
Oııhı (Mıtkiue mühoııdisi) 
!4iYIIS (İıışant} 
'1' r·ıı hzoıı (Şim endifer) . 
Utra {Şiınendifer) 



Demiray (Ekrem) 

Ozçağlar (Cemil) 

Yiğitoğlu (Ali Kemal) 
Karamuğla (Cemal) 
Sungur (Aiuned) 

Tarhan (Ali Rana) 

Dağ (Ressem Şevket) 

Demirel (Eşref) 
Karabacak (Hasan) 

Adal (Hasan Şükrii) 
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Nofio (1) 

gdirno (ve beden tcrlıiyesi) 

NelxıfM (1) 

Boln (ve maarif) 

Orırnmcılık ( 9) 

Amasya 
i\f u ği a (ve idare l 
Yozgad (ve iktisat) 

l'o~ta, telgraf ve tile/ tm (1) 

İstanbul 

Resim (1) 

Siird (vo Maarif) 

SrvMf!i ( fJ) 

Kars (Makine) 
Zonguldak (madencilik) 

Siyasi iliml.er (1) 

Bolu 

Şark ilimleri (1) 

Gerçeker (Muhtafa Fehmi) Bursa 



Dr. Sclgil (Ahmed) 
Dr. K~hraman (Galip) 

Dr·. Kuı·al (Hüsamettin) 
llr. Tunca (Cemal) 

Dr. Alataş (Hulfisi) 
lk Germen (Mazhar) 

ll r. Levent (Rıza) 

Dr. Suner (Muhlis) 

lk Ülgen (Zihni) 
llr. \'eşilyurt (Ahmed Ruhi) . 
Dr. Gürmı (ReJ'ik) 

Dr. Konuk (Sadi) 
llr. Siıner (M. Talat) 

Dr. Arkan (Akif) 
Dr. Alper (Cemal) 
lk Cantekin (Mustafa) 

lk Berkman (Hamdi) 
Dr. Tokgöz (Server Kamil) 
ik Uz (Behçet) 
Dr. Öngören {İbralıim Tali) 

Dr. Memik (Fatma) 
Dr. Ağa>kay .(Memed .Ali) 

Dr. Canbolat (MuzaJ'fer) 
lk Melek (Abdurrahman) 

Dr. Soınyür k (Hasan Vasıf) 
Dr. Berke~ ('Muhtar) 

l>r. Ataç (Galip) 
nr. Diker (Hayrullah) 

Dr. Cut·a (Hüseyin Hulki) 
Dr. Örs (Kamran) 

Dr. Oktay (Esat) 
Dı·. Ecevit (Fahri) 

lk ınay (Fuad) 
Dr. Bürge (Fazll Şerefeddin) 

Dr. Irmak (Sadi) 
Dr. Uludağ (Osman Şevki) 
Dr. Delilbaşı (Ali Süha) 

Dr. Özclçi (CaJ'er) 

Or. Kaatçılar (Saada Emin) 
Or. Bayizit (Kemali) 

llr. ·rus (Aziz) 
lk 'I n lay (Ra im Ferid) 

nr. Demir (Vehbi) 
Dr. eıer (Zeki Mesut) 
Dr. Dileınre (Saim Ali) 
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Tabiplik {.47} 

.Afyon Karahisar (Deri ve tenasül) 
Arıtalyı> (lç ve ziilırcvi hastalıklar) 

Antalya (İç Uııstalıklım ve lıa!üeriyoliji) 
Antalya (Operotör) 

Aydın (lç hastalıkları) 
Aydın 

Aydın 

Bilecik 

Bolu (Akliye ve asabiye) 
Burdll.r 
Bmsa (Baktcriyoloji ve sari hastalıklar) 

Bur a (Operotiir ve kadın hastalıkları, doğum) 
Bursa (Hayat.i kimya ve mal&ryoloji) 

Çanku·ı 

Çorum (ve idare) 
Çorum 

Denizli (Operotör) 
Denizli (Bakteriyoloji ) 
Deııizli (Çocuk hastalıklar! ve bclediyecilik) 
Diyarbnkıı· (ve idare) 

Edirne (l ç hastalıkları) 
Gazianteb (ve dil) 

Gazianteb (Nisaiye) 
Gazianteb 

Gireı:.11n (Lnbuı'<l.tuvar ve iç hastalıkları ) 

lçcl (göz hastalıkları) 

İstaııbul 
İstanbul (Adli tıp) 

hınir 'Kulak, boğaz, burım) 
!zmir 

Kars 
Kastamonu (Adli tıp ve marazi ruhiyat) 

Kırklareli 

Kocaeli 

Konya (Fizyoloji) 
Konya (Verem, rontgen ve tarih) 
Kütahya 

Malatya 

Manisa (Dalıiliye) 

~tar~ 

)[nı-din 

Niğde (Ortopodi) 

Ordu 
Ordu 
Rize (Marazi teşrih) 



Or. Satrr (Kemal) 
Jll'. Kiikrlcınir (Bahnddin) 

Çubukcu (Arif) 
~fıhçıoğlu (Halil Naci) 
:-liikmen ('rnyf\u) 
~:-t~ioğlu (Pertev} 

Oıılcmir (Şefik} 
Tıışçıoğlu (Ömer) 

()zpazarbaşı (Mcmed Şevket) 
1'nner ( 09lllan) 
Trml'lli (Tevfik) 
Eı·teın (İsmail) 
Bclül (Basan Cavid) 
Kovalı (Cemal) 
Eyiboğlu (Daniş) 
Oöksel (Temel) 
K oı·kmaz (Salim) 
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Seyhan 
Siııoh (İç lıaııtıılıklnrı} 

Ticaret {15) 

Ankara (vo iktisat} 
Arıkara (ve hesap işleri) 

.\.ntalya (ve ziraat) 
Halrkcsir 

!:azianteb (Ve • afia işleri ve ziraat} 
Kayseri 

Malatya 
Malatya 
:.'IIalatya 
~fnııisıı. (ve maliye) 
Rize 
'l'okad 
Trabzon 
Trııbzon 

Yozf.'(ad (ve iktisat ve ziraat) 

---s-s>e<eea~--

8. Sayın üyelerin kıdemlerine göre tasnifi [1] 

Birimi Devredenberi mebus olanlar {27) 

Çetinkaya (Ali) 

lııöııii (lsmet) 
l lr. Germen (Mazhar) 

Çaı·ıklı (Hacim) 

Gl. özalp (Kazım) 
(jtlı'\:Cker (. {ustafa F'eJımi ) 

Ka.mıu (Mazhar Müfid ) 
Dr. Cantekin (l\Iustnfn) 
Eker (lsriıet) 

Başkaya (Yusuf) 

Afyon Karahlsa-r (I Karahisarı Sahip, ll : VI Af· 
yonkarahisar) . 
Ankara (I Edirne, II : V 1\falatya, VI Ankara). 
Aydın (I :VI Aydın). 

Balıkesir (I Karesi II : III, Giresı:ın, IV : VI 
Balıkesir) . 

Bnlıke ir (I : JI Karosi, III : VI Balıkesir) . 
Bnrsa (I :VI Burna). 

oruh (I Hakldil'i, JI : V Denizli, VI Qonıh). 
Çorum (I Koza.n, II : VI Çorum) . 
Çorum (I : VI Çorum). 

Den.Wi (I : VI Denizli). 

[l]Me§ruhat, eski DetJrelerde nerelerden ınebuy çıkıldığını gösterir. 



Sazalı: (Emin) 
Şahin (Memed) 
Ataç (Hasan Fehmi) 
Özdamar (Hüsnü) 
Bayaı· (Celal) 
Bozkurd (Mahmud Esad) 
Özoğuz (Esad) . 
Kalaç (.Ahmed Hilmi) 
Dr. Umay (Fuad) 
Yiğit (İbrahim Süreyya) 
Atalay (Besim) 

Kaplan (Rasilı) 
Yalınan (Hamdi) 
Arıkoğlu (Damar) 
Oztrak (Fayık) 
Saka (Hasan) 
!çöz (Sırrı) 
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E.skişehir (I : VI Eskişehir). 
Gazianteb (I : VI Gazianteb). 
Gümii.şaııe (I : VI Gü.müşane). 
İsparta (I : VI İsparta). 
lzmir (I Saruhan, II : VI İzmir). 
İzmir (I :VI İzmir). 
KarS (I L8.zistan, II : IV Rize, V : VI Kars). 
Kayseri (I : VI Kayseri). 
Kırklareli (I Bolu, II : VI Kırklareli). 
Kocaeli ( I Saruhan, II : VI Kocaeli). 
Kütahya (I Kütahya, II : IV Aksaray, V : VI 
Kütahya). 
Marq (I : VI Antalya). 
Oı ·dıı (1 Canik, Il : VI Ordu). 
Seyhan (I : IV Adana, V : VI Seyhan). 
Tekirdağ (I Cebelibereket, II : VI Tekirdağ) . 

Trabzon (I : VI Trabzon). 
Yozgad (I Yozgad, II Bozok, III : VI Yozgad) . 

Ikinci Devredenberi mebus olanlar ( 44) 

Aktm (Nafiz) 
Uras (Esad) 
Atay (Falih Rıfkı) 
Burcu (Osman Niyazi) 

Demir (Mehmed) 
Canıtez (Refet) 
Onay (Talat) 
Renda (Mustafa Abdülhalik) 

Çağıl (Miinir) 
D.·. Öngören (İbrahim Tali) 

Ağralı (Fuad) 

Fırat ( Abdülhalı:) 
Dumlu (Nafiz) 
Aykuı·t (!zzet Ulvi) 

Akkaya (Münir) 
Salıuncu (İsmail) 

Gl. Sökmen (tlısan) 

Tör (Edip Setvet) 
İnankur (Emin) 

Karaağaç (Mükerrem) 
Denizmen (.Ahmet Hamdi) 
Kararnursal (Ziya) 

Amasya (II :VI Amasya). 
Amasya (Il :VI Amasya). 
Ankara (Il :IV Bolu,V :VI Ankara). 
Balıkesir (II Karesi, III Balıkesir, IV Çanakkale, 
V :VI Balıkesir). 
Balıkesir (II Karesi, lll : VI Balıkesir). 
Bursa (II : VI Burs&). 
Çankırı (II : IV Çankırı, V :VI Giresun ). 
Çankırı (II :VI Cankm). 
Çorum (II :VI Çorum). 
Diyarbakır (II, III Diyarbakır, IV İstanbul, V, 
VI Diyarbakır). 
Elazığ (II : III İstanbul, IV : VI Elazığ). 

Erzincan (II : VI Erzincan). 
Erzurum (II Saruhan, III : VI Erzurum). 
Eskişehir (II : V .Afyon, VI HakkAri). 

ttirestın (II : III İzmir, IV : VI Giresun). 
Gir sun (II Şarlô Karahisar, lll : IV Şebin Ka
rahisar, V : VI Giresun). 
Giresun (II :III İstanbul, IV :VI Giresun). 

Gümii.şaııe (II :lll İstanbul, IV : VI Gümiişanc). 
İçel (ll : VI İçel). 

İsparta {ll :VI İsparta). 
İstanbul (ll : VI İstanbul). 
İstanbul (ll :VI İstanbul). 



Yurdakul (Meıned Emin) 

Köken (Rahmi) 
l::laracoğlu (Şükrü) 

Ödül (Şevket) 
.A.k~a (Ragıp) 

Qkay (Kiizım) 
Onat (Naim Hazim) 

Rılay (Tevfik Fikret) 
Peker (Recep) 
Zabcı (Mahmud Nediın) 
Özey (Yaşar) 

Eden (Rıza) 
Mcngi (Halid) 
Hoylu (Faik) 

Çamaş (lsmail) 
Beliii (Hasan Cavid) 
Zırh (Ali) 
Günaltay (Şemsettin) 
Uybadın (Ceınil) 

.A.rvas (İbrahim) 
Boya (Münih) 
Türkmen (Halil) 
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İstanbul (II Şarki Karahisar, III Şebin Karahi
sar, IV :VI Urfa). 
İzmir (II :VI İzmir). 
İzmir (Il :VI lzmir). 
Kırklareli (II : VI Kırklareli). 
Kocaeli (II : VI Kocaeli) . 
Konya (II : III Giresun, IV : Vl Konya) . 
Konya (II :IV Konya). 

Konya (Il :IV Konya). 
Kütahya (II :VI Kütahya). 
Malatya (Il : VI Malatya). 
Manisa (II Saruhan, III Manisa, IV Aksaray, 
V : VI Manisa). 
Mardin (ll : VI Mardin). 
Niğde (Il : VI Niğde). 
Niğde (II Kütahya, III :VI Niğde). 

Ordu (II :VI Ordu). 
Rize (II : IV Rize, V Çoruh, VI Rize). 
Rize (II : IV Rize, V Çoruh, VI Rize). 
Sivas (II :VI Sivas). 
Tekirdağ (II : VI Tekirdağ) . 
Van (II Van, III : IV Hakkari, V : VI Van). 
Van (II : VI Van). 
Zonguldak (ll : VI Zonguldak). 

Vçüncü. Devı·edenberi meb-us olanl41' (36} 

Çerçel (Haydar) 
Bayrak (Halid) 
Dr. Tunca (Cemal) 

Knran (Ha~ttin) 

l 'zuııçarşrlı (lsmail Hakkı) 

Çaınbcl (llasan Cemil) 
Dr. Güran (Refik) 
Us (Asım) 
Tokad (Emin Aslan) 
W. Sevüktekin (Kiazım) 
Ayknç (Fazıl Ahmed) 
IIter (Aziz Samih) 
Akyürek (Aziz) 

Bı·doğan (Şevket) 

Güven (Ferid CelAl) 
Tarhan (Ali Rana) 
Onaran (Halid) 
Coşkan (Tahsi) 
Ozsoy (Reşid) 

Afyon Karahisar (lll : VI Afyon Karahisar). 
Ağrı (III :V Bayazrt, VI Ağn). 
Antalya (lll : VI Antalya). 

Bıılrkesir (III Balıkesir, IV Bilecik, V :· VI 
Balıkesir). 

Balıkesir (III : VI Balıkesir). 

Bolu (III : VI Bolu). 
Bursa (III : VI Bursa). 
Çoruh (mi :IV Artvin, V :VI Çoruh). 

Denizli (lll : IV Denizli). 
Diyarbıı.krr (III :VI Diyarbakır). 
El8.z:ığ (III : VI Elll.zlğ). 

B.rzincaıı (III : VI Erzincan). 
J•~rznrum (III : Vl Erzurum). 
Oümüşaııe (III : VI Gümüşane). 
lçcl (III Urfa, IV Mersin, V : VI İ_çel). 
İstanbul (III Samsun IV :VI İstanbul) . 
İzmir (III Kars, IV : Burdur, VI Mardin). 
Kastamonu (III Yozgad, IV :VI Kastamonu). 
Kayseri (III : VI Kayseri). 



K:ın.su (Nafi Atuf) 
Yargı (Salah) 
Dikmen (Ahmed F!amdi) 
l~ı*muıı (Muhlis) 
Öker (Muttalip) 
Er<;in (Osmıı.n) 

Karaosman (Kilııi) 

Alpaya {İrfan Ferid) 
Kılıcoğlıı (Hakkı) 

Duruknn (Zühtü) 
Gl. Eldeniz (Naci) 
lJ ran (Hilmi) 
Ycg na (Ali Münif) 

adak (Necmettin) 
Boztepe (Halil Nihad) 
Eyiboğlu (Dan iş) 
Vaı'dnr (Rifat) 
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Kırklareli (HI :V Erzurum, VT Giresun). 
Kocaeli (lU : VI Kocaeli). 
Konya (III : VI Konya). 
Kütahya (III' Bursa, IV : VI K'"ıitalıya). 

llfalatya (III : VI Malatya). 
Manisa (III : VI Manisa) . 
Mıı.nisa (II1 :VI Manisa). 
Mardin (III : VI Mardin). 
Muş (III Kocaeli, ~ : VI Muş). 
Samsun (IH Konya, IV : VI Samsun). 
'eyhan (III : IV Cebcliberoket, V :VI Seyhan). 

.Seyhan (III : IV Adana, V : VI Seyhan). 
eyhan (In Mersin, IV Adana, V :VI Seyhan). 
ivas (III : VI Sivas). 

Trabzon (Ili Gümüşanc, IV : VI Trabzon ). 
Trabzon (III : VI Trabzon). 
Zonguldnk (III : VI Zonguldak). 

Dördii:nci~ D~vredenben mebus olanlar (22) 

Aksoy (Numan) 
Dr. Kahraman (Galip) 
Menderes (Adnan) 
Güvendiren (Fatin) 
Ttıran (Kemal) 
Cimioz (Saliıh) 

Epikmen (Sadettin) 
llf.entcşc (Halil) 
Demirel (Eşref) 

Dikmen (Ali) 
föker (Ali Muzaffer) 

Bayur (Hikmet) 

Tankut (Hasan Reşit.) 
Kitabcı (Hüsnü) 
Dr. Talay (Rasim Ferid) 
Orucoğlu (Hultlsi) 

t-ı.ır (İsmail Memcd) 
Erişken (Resai) 
Poı-oy (Nazım) 

Karadeniz (Raif) 
ungur ( .A.Juııcd) 

Karabacak (Hasan) 

Alıtalya (IV : VI Antalya) . 
Antalya (IV : Vıi Bursa). 
Aydın (IV : VI Aydın). 
Bursa (IV Trabzon, V : VI Bursa). 
İspaı,ta (IV : VI İsparta). 
İstanbul (IV : Vl.lstanbul) . 
hınir (IV : VI !zmir). 
İzmir (IV : VI İzmir) . 

Kars (IV : VI Ankara). 
Kocaeli (lVi : VI Kocaeli) . 
Konya (IV :VI Konya). 
Manisa (IV : VI Manisa). 

Maraş (IV Muş, V : V1: Maraş) . 

i\fuğla (lY İzmir, V : VI Muğla). 
Niğde (IV Bursa, V : VI Niğde). 
Sinob (IV : VI Sinob). 

ivas (IV :VI Sivas). 
1'okad (lV : Vii Tokad) . 
Tokad (IV : VI Tokad) . 
Trabzon (IV : VI Trabzon) . 
Yozgad (IV : VI Yozgad). 
Zonguldak (IV : VI Zonguldak). 

Br.~11ci Devredenberi .lfcbııs olımlar (67) 

Uön nq (Mebrure) Afyon Kıı.rahisar (V : VI Afyon Karııhisur). 



1'ürker (Berç) 
Ba,vtın (Arif) 
J~ı·i~ (lVluammer) 
Ökınen (Mümtaz) 
Ur. Kııı·al (Hiisamettin) 
Sökmen (Tayfur) 
Dr. Alataş (Hulusi) 
(iöktepc (Nuri) 
Dr. r,event (Rıza) 

Dilmen (İbrahim Necıni) 
Akgiiç (Atıi) 

lh. Konuk (Sadi) 
C: l. Tın az (Naci) 
l~ı·geneli (Hilmi) 
n.•. Berkman (Hamdi) 
Dr. Memik (Fatma) 
Gl. Demirhan (Pertev) 
Elgiin (Nakiye) 
Ko~ak (Şiikrii) 

Ol. Soydemir (Zeki) 

Üzctaınar (İstaınat) 
Dr. Ağakay (Memed Ali) 
Aksoy (Ömer Asım) 
Kaleli (Bekir) 
Dı·. Somyiirek (Hıı.~an Vı.ısıf) 
Ulus (Ahmed) 

Bayındır (Atıf) 

l\fcnrmcııcioğlu (Numan) 
Ögf'l (Şükrü .Ali) 
Öymen (Fakilıe) 
Yıılçın (Hüseyin Cahit) 

Arı ınan (Benal) 
Yücel (Hasan Ali) 
Köprüiii (Fuad) 

Çoruk (Hilmi) 
Taınaç (Nuri) 
Raysal (Faik) 
Akın ( Zülıtü) 

Türe! (Ali Rıza) 
Dr. Uludağ (Osman Şevki) 
'l"iridoğlu (Alaettin) 
Czgören (Vedit) 
Barkan (Emrullalı) 
Pektaş (Mihri) 
'l'an~r (Osman) 

Kurdoğlu (Faik) 
Ergin (Edib) 
Güney ( Sadullalı) 
Tarcan (Selim Sım) 
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Afyon Karahisar (V : VI Afyon Karalıisar). 
Ankara (V :VI Ankara). 
Aninıra (V : VI Ankara). 
Ankara (V :VI Ankara). 
Aııtalya_ (V Bayazıt, VI Ağrı). 
Aııtalya (V : VI Antalya). 
Aydın (V : VI Aydın). 
Aydın (V : VI Aydın). 
Aydın (V : VI Mardin). 
Buı·dur (V : VI Burdur) . 
Bursa (V : VI Bursa). 
Buı.;a (V : VI Bursa). 
Bursa (V : VI Bursa). 
Çanakkale (V :~I Çanakkale). 
Denizli (V : VI Denizli). 
}~,dirııe (V : VI Edirne). 
Brzunım (V : V'I Erzurum). 
.Er;mruın (V : VI Erzurum). 
Eı·ımı·unı (V :VI Erzurum). 
J~ı·zurum (V :VI Erzurum). 

Eskişrlıiı· (V : VI Eskişehir). 
<lazimıtcb (V : VI Gazianteb). 
Gaziaııteb (V : VI Gazianteb). 
<lıt.7.ianlc:'b (V : VI Gazianteb). 
Giresun (V Balıkesir, VI Giresun ) . 
f:ircsun (V : VI Ankara). 

Istanbul (V : VI İstanbul). 
!stanbul (V : Gazianteb, VI istanbul). 
Istanbul (Y :VI !stanbul). 
Istanbul (V :VI !stanbul). 
Istanbul (V : VI Çankm). 

!zmir (V :VI lzmir). 
!zmir (V : VI İzmir). 
Kars (V : VI Kars). 

Kastamonu (V Mardin, VI Ka.o,1amoııu). 
Kastanıonu (V :VI Kastaınonıı). 
Kayseri (V :VI Kayseri). 
Kırklareli (V : VI Kırklareli) . 

Konya (V : VI Konya). 
KQ11ya (V :VI Konya). 
Kiitahya (Y :Maraş. VI Kütahya). 
Kütahya (V : VI Kütahya). 
ı\Ialntyıı. (V : VI Malatya). 
Malatya (V : VI Malatya). 
Malatya (\' :VI Malatya). 

Manisa ' (V :VI Manisa). 
.:11-ardi.ıı (V :VI Mardin) . 
~!uğla (V :VI Muğla). 
Ordu (V :VI Ordu). 



Dı•. Dileınre (Saim Ali) 
Sirmen (Fuad) 
Çakır (Hiimil) 
Aınira.l Engin (Fahri) 
Erbay (Sabiha) 
Y"örüker (Memed Ali) 
Oral (Cavid) 

Dağ (Resiıeın Şevket) 

Esen (Ali Rıza) 
!ncedayı (Cevdet Kerim) 
Bleda · (Mi tat Şük:ril) 
Işık (Hikm.et) 

Apak (Rahmi) 
Pekol (Ekrem.) 
Pekel (Galib) 
Day (Sım) 
Arat (CelAl) 
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Rize (V Eı-ı:unım, VI Rize). 
Ri:.~c (V Brzurum, VI Rize). 
Saıuımn (V l zınir, VI Samsun) . 
Sanısun (V : VI Samsun). 
Sıımswt (V Balıkesir, VI Samsun). 
'aımıııu (V : VI Samsun). 

Seyhan (V :VI Niğde). 

Siird (V :Konya, VI Siird). 
Siiı-d (V Kırşehir, VI Siird). 
Siııob (V : VI Sinob). 
Sivas (V :VI Sivas). 
Sivas (V Erzincan, VI Sivas). 

Tekirdağ (V :VI Telrirdağ) . 

Tekirdağ (V :VI Yozgad). 
Tokad (V : VI Tokad). 
Trabzon (V :VI Trabzon). 
Yozgad (V :VI Yozgad). 

Altıncı Devredenb,eri nıebııs olanlar (89) 

GL Anılmış (Nihat) 
Ra~·kan (Belk:is) 
Daldal (Fevzi) 

umer (Nurullah Esat) 

J.;evcıtd (AgAh Sırn) 
Uzay (Yalıya Sezai) 
Ciiilek (Kasım) 
Dr. Suner (Muhlis) 

Özçağlar (Cemi!) 
Sircn (CelAl Sait) 
Dr. Ülgen (Zihni) 
Dr. Ycş:ilyurt (Ahmed Ruhi) 

Gl. .Atlı ( !şir) 
Dr. imer (M. Talat) 
Bulayırh (Rusuhi) 
Güntekin (Reşat Nuri) 
Kamçı! (Atıf) 

Dr. Arkan (.Akj.f) 
Ercın (Ali Rıza) 
Kayaalp (Nuri) 
ıiinver (Haydar) 

Dr. z (Behçet) 
Balkan (Fnad) 
Sökmeıısiier (Şükrü) 

Altuğ (Salim) 
Anıkan (!zzet) 
Dr. ~Iolek (Abdurrahman) 

Ankara (VI Ankara). 
Ankara (VI Ankara). 
Ankara (VI Ankara). 
Antalya (VI Antalya). 

Aydın (VI Aydın). 
Balıkesir (VI Balıkesir). 
Bilecik (VI Bilecik) . 
Bilecik (VI Bilecik). 

Bolu (VI Bolu). 
Bolu (VI Bolu). 
Bolu (VI Bolu). 
Buı'Clur (VI Burdur). 

Bursa (VI Kiitahya) . 
Bursa (VI Bursa). 
Çanakkale (VI Çanakkale). 
Çanakkale (VI Çıınakkale). 

· Çaıuıkkale (VI Çanakkale). 

Çankırı (VI Çankırı). 
Çoruh (VI Çoruh). 
Çorum (VI Çonım). 
Denizli {VI Denizli) . 
Denizli (VI Denizli). 
Edirne (VI Edirne). 
Erzincan (VI Erzincan). 
Erzurum (VI Erzunıın). 
Eskişehir (VI Esirişehir). 
Gnzia.nteb (VI Gazianteb). 



Ö?.dı-mir (Şefilı:) 
Yii?.atlı (Fikret) 
KııııL (Bek.iı· Sıtkı) 

Sel~uk (Hamd.i) 
Türkmen (Abdülgani) 
llcriker ( Tuı·han Cemal) 
Dr. Berker (Muhtar) 
• \kyii~ ( Ali Kilnıi) 

Dı·. Dikrr (Bııymllah) 
ERmer (Ahmed Şükrü) 
< iök('r (Onlip Bahtiyar) 
P!kııwn ( İsmail Hakkı ) 

Dr. f'uı-a (Hüseyin Ilulki) 
Yunns (Şehime) 
Dııı"ı<ııııoKln (Cevat) 
K ıı ra ('ıl n ( Şerafettin) 

Rinkıı~·ıı (Abidin) 
~11lttı~ (Rıza) 

'l'n~~ ıoğlıı (Ömol') 
TokPı· (Na?.mi) 

L~ı·giilılii (Suat Hayri) 
Koı-ıcl. Doi{ıın (Kemal) 
. \rtı•! (Snbhi) 
Bilgin (Vehbi) 
T~rgıın (Şevki) 

n ı·. Delilbaşı (Ali Siihn) 
F.ı·tcm (Saılri) 

Ra~·dar (Nıısuhi) 

t'hpnr.nı·hıışı (1\Iehmed Şevket) 
1'Pnıl'll i (Tevfik) 
Koı·gl. Al'tıınJ{al (Ali RIJ:a) 
F.rlgilcr (Rıdvan Nafiz) 
1 fııtipoğlıı (Şcaket Rıışit) 
llı· . Bıı,,.-jzit (Kemıı.li) 

01. Dü?.gÖl'en (Seyfi) 
)f,•n••ıncnrioğlu (Hasan) 

1\arnmıığla (Cemal) 
Dı·. Demir (Vehbi) 
l3:ı.ı·l:ın (Haınd.i) 

Knmfı (Kemalettin) 
Fırat (Nıışit) 

l'_1nı ( Saliıhattin) 

fren (Şemsa) 
. \ t:ı~· (Cem il) • 
Drmil'ağ (Abdurrahman Naei) 
r.~l'nhel (Atıf) 

'Prıık (Nar.mi) 
nı•v<'li (Muamn'ıer) 

Kc!;lffiir Halid Na.zml) 
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Oıı:r.ianteb (Vl Siird ). 
Oir('!:!un (VI Gircsuıı). 

Hatay (VI Hatay) . 
ıratay (VI Ilatııy). 

Hatay ("VI Ila tu~·). 
lr;('l (VI l çel ). 
f ~cl en t~el ). 
btııı ıbul (VI lstıınbul) . 
1staııhn1 (\'I Kastıımonn). 

l st;ııılml (VI l stıı ıılıul ). 

l sınıılıu l (Vl lstııııbul ). 

ı~ıaııhııl (\'[ Istanbul). 

l znıir (\'1 l r.ııı i r). 

lzıııiı· en hınir ). 
Kars (VT Kars). 
K;ıı·~ (VT Kars). 

Ka~tanıoııu (\T J(astamoııu). 
Kastııınonu (VI Kastıımonu). 
1\a~·s~ri (VT Kıı.,·sı• ı·i). 

Ka.' s<' ri IYI Ka~·seri ). 

Kııys .. ı·i ( \TI Kayseri). 
Kırklareli (VI Ağrı) 
KMacli (Yl'Kocacli ). ' 
Koııy:ı en Konya). 
Knnya (VI Konya). 
Klıtııhyıı (YI Kütahya). 
Kütnlı~·a (VI Kütahya) . 

)fıılııtyn (\'J Malatya ). 
llfulııtya IYI i\fulııtya). 

;\falııtya (VI Bitlis). 
llfıınisn (VI Manisa). 
lifani sn (\'T Manisa) . 
~fanisa (Vl Afyon Kıırııhisnr). 
)faı·ıış (VT Mnraş). 

)fal'tliıı {VT Mardin). 
llfardin ("'l'l Mardin). 

Muğla (VI Mıığln). 
Ordu (VI Ordu). 
Ordu (VI Ordu). 
Rize (TI Rive). 
Saınsnıı ("V1 Snmının). 
Rcyhıın (VI Fieyhnn). 
Seyhan (VI Seyhan). 
Rinoh (VT Sinob) . 
Rivııs (VT Sivas). 
~i1·as (VI Siva<ı). 

1't>kirdıığ (YI Tekirdan 
'l'okacl (VJ Toknd). 
Tokı~d lVI Tokad). 



Kovıı.lı (Cemal) 
,\banozoğlu (Salise) 
Baı·utcu (Faik Ahmed) 
Oöks 1 (Temel) 
Sılan (Nenncddin Sahir) 
oşar (I!iiseyin Sami) 

• o yer (Razi) 
'l'ccer (Ahmet Knt.cıi) 
Arkant (Ziya) 
Korkmaz (Salim) 
Dcvrin (Şinasi) 
Brişirgil (Emin) 
Ku,vucak (Hur.ım Atıf) 

Baltacıoğlu (t~mııyı l Hakkı) 
Dr. Selgit (Ahmf.'d Hfınıid) 

Taııkapılı (Ali) 
Y ııı·dkoru (Suad) 
Pa~in (Rıfkı Refik) 
'l'ugaç (Hüsnmettin) 

Tarhan (Zeki) 
Yiğitoğhı (Ali Kemal) 
Aksoley (Mebrure) 
Bckata (Hıfzı Oğuz) 

Böı·ckçi (Raşit) 

'ubukı:u (Arif) 
Kıı.vaoğlu (M'ıhal) 

l\fıh~ıoğln (Halil Naei) 
Yörük (Ziya) 
D~lıoğln (JJikmet Tnrlı ıın) 

Gl. Alpman (R&et) 
Küı:ükler (Hulii.si) 
Oııat (Hikmet) 
Bsen (Almıed) 
BıLııgnoğln (Tahsin ) 

Eı·tan .C~fuhtar) 

Osnııı (Bülent) 
.. \clnl (TTasan Şiiltrii) 
Korgl. Alptoğau (Abdullah) 
ÖynıPn (Hıfzıı·nıhmıın Ra,it ) 

Enginrd (Şekip) 
Dun1 (Aziz 

A ıı,n l ( adık Tahsin) 
Bııhı ( ıı.lfihattin) 

İMn (Atıf) 
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ll'okad (:V1 Tokıtd). 
(Trabzon (VI Trııbzon). 
(:llrabzon (Vl Tı·abzoıı). 
Trnhzon (V[ Edirne) 
Tlmceli (VI Bingöl ). 
Urfa (VI Urfa). 
l rfa (VI Urfa) . 
Urfa (Vf Seyhan ). 
Yozı.:iııl (VJ Yozgnd). 
Y ozı.:Rcl (VI Y ozgad). 
Zonguldak (Vl Zonguldak ) . 
Zonguldak (VI Zonın,ıldıılı ). 

7.ımgulctnk (\7 Zonguldak). 

Yedinci Devrede Mtbus o/anlat· (137) 

Afyon Knı·nlıisnr Akcloi(nn ( Hıısnn) 

Afyon Knralıisnr Dı· . .\lpc•r (Cfmal) 
Afyon Kuı·ııhisıır Ataln~· (Nnim) 
Afyon KnrnhiRrıı· A~l (Fııik) 

.Ağrı Kiil;ükn (Naili) 
Ağrı nı·. Tokgöz (, ('T\'CI' Kiiınil) 

Amasya Ocak (Osman) 
Amasya .. cd ele (Kemıı.l) 
Ankarıı Ağaoğulları CMehmcn 'Edip) 
Ankara Dcmirııy (Ekrem) 

Ankara Oündiiııılp (Mahmud Nıoıliııı) 

Ankara Kişioğlu (Hasan) 
Ankara Yııl~ın (İhsan) 
Ankara ('ıığlıw (Rchç t K!'mııl ) 

Ankara Kalfagil (Feyzi) 
Antalya Ahadon (Yavuz) 
Aydın Bııı·ln'l (Cemil Said) 
ilalıkesir nr. Canbolat ( fu1.affcr ) 
Balıkesir Oııtcn (Necmi) 
Bilecik . ayar (Ayet) 
Bingöl Güreli (Recai) 
Bitlis ı:ı !ok (Cnbir) 
Bi tUR fliik~idıın (Ali Reşat) 
no hı Devrim (Ali Şelhum) 
:Ro lu m. Dımıkan {Eyil.p) 
Bol n Tlıı;nz (Hıı.'!One) 
Burdur Tngıır ( Şcfik:.) 
Bursa AyrlRT (Knzun) 
Çanakkal(' Tü;ı:emen (Cemil) 
Çanııkkalr .\ı \·eıı (C<' lft l Esnd) 
Çankırı Dr. Ataç (Gıılib) 

Çorum ... 
Çorum 
Çorupı 

neııizli 

Denizli 
Denizli 

Diyarbakır 

Diyarbakır 

Edirne 
Edirne 
l'ldirnt' 

Elazığ 

Elfiıığ 

Erzincan 
Bniııcdn 

Eskişehir 

Gıızianteh 

Oaziıınt<'h 

<1iresun 
Giresun 

G.ümüşane 

GümfuJane 
IIakkôri 
Hatrıy 

Hatay 
Ra tay 

İqel 
İııpıırta 
tqparta 
lstıınbul 
İstanbul 



J-Tmnııl (Ferit) 
Saı·Hlıtl (Vehbi) 
Biı'Sel (Münir) 
Ç'ııın r (Esat) 
Oran (Ekrem) 
Dr. Örs ( Kiımran) 
nı. Duı·udoğan (Hasan) 
Dr. Oktay (Esad.) 
Çclen (Homdi ) 
Dr. Ecevit (Fnhri) 
Odm,v (Ziya) 
T nşkmın ( Tezer) 
Şııtıı· (:\fustafa Kemal ) 
Taner (Muhittin) 
('ohanoğlu (Fund) 
8Pler (Faik) 
Torgut (Şevket) 
Tıımn ( İlırahim) 
n ı. R:ıkfı (1Vfüı'Sel) 

D ı·. Bii rge ( F'nr.ıl Şcrcfcrldin) 

"b'ennıcn (Refik) 
P ek (Sorlad ) 
Biıı:ıl (){uhsin Adil ) 
('n ıımılı (Sed ad) 
Oiilmwn (Fatin) 
Dr. Tı·mıık (Sıı.di) 

1\ :ı rHgiille (H ulki) 

Kulman (8ali\haddin) 
Prkran (H fLmi d ) 
TT şıı k lı (Ömer Bed rı> tti n ) 
Dı· . Özl'l<,:i (Cafer ) 
~ayın (Kemal) · 
E ı ·t l'ın ( İsmail) 
Dı· . Kfı ai(Jılaı· ( Sfında Emin) 
Surhan (Haldun) 
ı -sltı (Fo.vzullah) 
Tanpınar (Ahmet Hamdi) 
Yıı~·cıoi(ln ( Ahdnllııh) 

İstanbul 
!tıt'llnlıul 
!-zmir 
t zrnir 

' fzmiı· 

!zmir 
Kıırs 

K~ r~ 

Kastnınonu 

K11.41tnmonıı 

'1\ı~tamomı 

Kastamonu 
K ny.•eri 
Kayseı·i 

1\ı~şehir 

Rm~ ehir 
Kı?şelıiı· 

Kır~elı.i ı· 

Kocıı.eli 

Kocaeli 
Nocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konyıı 

Konya 
Konya 
Konya 

Kiltilbyn 
Kütııh,va 

Kiitııhya 

. Mıılatyıı. 

Mııhıtyn 

]lfani~n 

Man iR~. 

Manisa 
Manisa 

Mal'tlll 
Maraş 
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. n ı· . Uı<US (Aziz) 
'l'lkiimen (Lütfi) 
~·f~ııtc~coğlıı (Feı·idnn o~mun) 

I(Gtmı (Kamil) 

Bodıı.ıınln (Avrıım Gıılnn1i ) 

Dolnııa~- (Rifat ) 
l ' lıı~(·~· ( Hfısoyin ) 

Dı ·. Sezer (Zeki Me."nt) 
Yar·ıınlıı yı,k ( 1\funının er) 

Balta ( Talısin '&>kir) 

BiJ,t•l (Cemil) 
l ~zı.ıü (fhsan) 
Üz.tur.eu (Nail ) 
(,'t•lik (Kemal) 
Dr. Satır (Kemal) 
'l'unr Hy (Saffct) 
1'ürkıı. · CBeh<;et) 
lk Kökdc~m ir ( Bnhııttin) 

~oviiJ, O •mail H abip) 

Ba~al< (. İsınail Hakkı) 
Kitap~ı (Kiunil ) 
Si nr (Hc('.'lt Şrınset.tin) 

Yuı .. ltlknl (.A iıidin) 

_\ta~ (Emin) 
(',.J ikkol (Sabri) 
St·l·enl(il (Refik Ahmet) 

.Anamur (M. Süreyya) 
Yıl\-u 7. (l..\1tfi) 
Üo:öz (Hııııan) 
Reı·kel' ( Kii?.ım) 

'f keli (Esad) 
Yetki n (Snnt Kem11l) 
fkrkcr (Nihat) 

Allıoğlu (Mahmut) 
Kıırıılıoğlu (Yıı~uf Du,Vf.!U) 
IHirel (Ahmet) 
Tansım (Şeref) 

Jf nhll'-lif J)r ı • relerde nıebtts olanlar (81} 

Bıllrkesir (IV, V1 Balıkesir). 
Balıkesir (IV Balıkesir). 

Uanlin 
Matdin 
'Muğla 

Mnş 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Ordu 
Rize 

Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
S ür d 
Siird 
Sin o b 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Tekirdağ 

Tokad 
Tok8.d 
Trabzon 
Trabzon 
Ttmceli 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Van 1 

Yozgat 
Yozgat 
Zonguldak 
Zonguldak 

Akpııwı· ( l'ıftızaifcr) 

Et~ioğlu (P ertev) 
Oı·g<>CYt'lln (SU.reyya) Balıkesir (IT Karesi, IV .Aksaray, V Bnhln!.~ir, 

V1 Bitllıı). 

' l'iı·idoğlu (Fahrettin) 
l-)~'Cnclal (~fcmduh Şevket) 

Düşi.in.'lel ( Feı'idun Fikri) 

Bnhke.~ir (III, V1 Balıkeırir) . 

Bilecik (IV Eliiziz, V1 Bilecik). 
Bingöl (TI Dersim, VI Bingöl). 



Erhan (Ahmet Münir) 
Pnı-s (l\fuhittin Baba) 
Bı·lrin (Behlç) 
Tii?.ün (Atıf) 
Alr(.l'öl (E,,'iip Sabri) 
Bddt (Rüştii.) 

1luğ ( Şeref) 

Auğıruğlu (Sabit) 
Di.nç (Raif) 
C<iilu ' (~'Iünir IIüsrev) 
Koraltıı.u (Refik) 
(1 1. Türsan (Şcfilı:) 

nı. Bele (Rcfet). 
C:övsa ( lhrııhim Alaettin) 
Gl. Karabekir (Kiizım) 
Kı,ı1.el (Hüsnü) 
Oı·hon (Zihni) 
'l'ulon ( İbrahim) 
ı ıl. Celı~so,v (Ali Fuad ) 
f'<sığıı oğlu (Hô.Jet) 
Oı·gl. Çalı lıır (tzzeddin) 
'l'<'pcyran (Hazim) 
\1<. ·azı (Şevket) 
\ nlın (Mitat) 

Üzcnçi (Yı ısnf Ziya) 
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Bıırsıı (II Bursa). 
Buı'Su (I Bursa, V Ordu, VI Bursa). 
Çankm (II,III İstanbul). 
Çoruh (I Kayseri, III, IV Rize, V, VI Çoruh). 
Çorum (I Eskişehir, V, VI, Çorum). 
Diyarbakır (UI, V, VI Diyarbakır). 
Diyarbakır (II Diyarbakır, VI Urfa). 
Elazığ (II Erzincan, VI Elaziğ). 
Erzurum (II Erzurum, V Zonguldak, VI Rize). 
Erzurum (II,VI Erzurum) 
lçcl (I : IV Konya, VI İçel). 
İçel (V Denizli). 
fstıınbul (I !zmir, ll, V, VI İstanbul). 
!stanbul (III Sivas, IV Sinob, VI İstanbul). 
İstanbul (I Edirne, II, V, VI İstanbul). 
tstanbul (III Zonguldak) . 
Kars (mrzurum, VI Kars). 
Kocaeli (II,III, VI Kocaeli). 
Konya (1, II Ankara IV :VI Konya). 
Malatya (II Erzurum). 
Muğla (II .Aydın, VI Muğla). 
Niğde (II,VI Niğde). 
Ordu (III, IV Ordu). • 
Trabzon (II, III Aydııı, V, VI Trabzon ) . 
Zongul~ak (II, VI Zonguldak). 



9. İnhilAl eden Mebusluklat 

Yedinci Devrenin Birinci İçt.ima.i zarfmda 
1 i istifa ve 8 i ölüm suretiy1e 9 Mebusluk in-

hiHU etmiştir. 

Konya 

1 >enizli 
ı ii rtısun 
ı~ı~nlml 

rzmir 
KüLalıya 

Hiird 
Ri vas 
Zonguldak 

.A. lılifa ldtnlw 

Ali Muzaffer Oöker (Tokyo Bü
yük Elçiliğine tayini dola
yisiyle) 

JJ. Oıenkr 

Dr. Tokgöz (Server Kamil) 
Dr. Bomyürek (Ilasa.n Vllllli) 
Yurdakul (Mehmed Emin) 
Bozkurd (Mahmut Esad) 
Ertem (Sadri) 
Ressam Dağ (Şevket) 
Deınirağ (Abdurrahman Naci) 
Tüdcıncn (Halil) 

o. 8~ 

3 . VIII . 1944 

21 . XI . 1943 
7. IV . 1944 

14. I . 1944 
21. XII . 1943 
13. XI . 1943 
23. V . 1944. 
2. VII . 1944 

19 . XII. 1943 

Birinci tçtima. .r.:afmda, Pevka!Ade İçıi
mıada &.gık bulunan Kayseri ve Sivas Mebus
luklariyle Denlı:li, Giresun, lstanbul, lzmir, 
Konya, Kütahya, Siird, Sivas ve Zonguldak 

Mebuslukla.ruıa yeniden seçilenler Ue bun1a.
rm İntihap mazbata.larmm tasdik ta.rihlerl 
aşağıda gösterilmi.ytir. 

Denizli 
Giresun 
!stanbul 

Eğe (Abldin) 
Gürak (İhsan) 
Dr. Berknoy (Kemal Cenap) 

26. IV. 1944 
2. X. 1944 

17 . IV . 1944 
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tznılr Adalan (Şevket) 24. IV . 1944 
Kayseri Ttizel (Cafer) 26. IV . 1944 
f(onya A.ı:ıkan. ($affet) 4 . X . 1944 
Kütahya Bcnli (Halil) 24. IV . 1944 
8 iir d Kılıççıoğlu (Emin) 2 . X. 194! 
Sivas Amira.l Gökdala.y (Hul\lai) 17 . IV . 1944 
:::li va.~ Dizdar (.Eşret) 2 ~ X . 1944 
Zonguldak Dr. Bıırkııi (Rebi) ır; . IV . 1944 



- 475 -
Birin ri lçliı,ıorlt~ sr r;ilı11 .1/' 1 ıı.,fllrnı rr sım vı lrı·ciimri halleri 

Ege r . \ lıitliıı ) 
ı IF.~ IZLI 

18!1:~ dı~ lıınir'dr doğ'mu~ tur. Yük
H·k Zıraat mcktchiııdrn mezun
dur \t' Alnıan~·a"tla okumuştur. 
Fnın~ızca vf' AlımıııeaYa vak ıftır . 
Zir:.tatt«· ihtı~a:-.ı \'ardn . Evli. :-ı 
~ocukıurlur . Ziraat \'ı•kaıcti ~1üs-

t«':$arı ıdi. 

Adalan ( Sı·Yht ) 
IZMfR 

ınoı dı· l zınir ' rle doğınu ~tur. Müı
kıy<'dPn nwzundur. Frnn~ızraya 
\'akıftır. ~ıaıiı·edc i htısa>~ ,·ar
dır. Evli, ı ~"ocukıudur. :llaıi, · ı · 
\ "ckiııcti Tc•fti ~ Hı•) l'l i ı~<'isi id ı. 

Giir:ık (tlısaıı ) 
GIRESUN 

1 HO 1 dt• Eı·lurum'da doğmuştur. 
Jl arlıi)' <' ,.,. ı lukuktan mczundur. 
Fnuısızcava vakıftır. A~kerlik 
ve !Iııkuk;a ihtı~ası vurdu·. Evli, 
:; çocukluduı·. (;irr~uıı C'. H. P. 
İdare 1 h•p' tı He isi \ 'C avu\,;at idi. 

Tüzel ( ('ııl'ı·ı· ) 
KAYSER I 

1\!tı;, de l.ı·,· g-ııı'rlr doi{mu~tur. 
Hukuktan nırzuııdur. Hukuk ve 
!\1alıvedt"' ıhtıs:uı vaı·dır. Evli, a 
çnrukıudur. Maıi,•c \'pkalı• ti flm;
hukuk nıii.aviri ,.,, M ııhakeınat 

Unıunı ~1üdüı·ii idi. 

ll ı·. Berksoy ( K~ıııal Cr nap) 
ISTANBUL 

1871i da l slaııLul'oa doğmuştur. 
Tıhhiyc•dcn nıczundur. F'ransı zca 
H ' Alınaııt'ayn vakıftır. Fiziyolo
jirlc ıhtısa s ı vard ır. Evli, 2 ço
<" ~ kıudw·. lstaııiJuı Üniversitesi 
Tıp Fakuıır,i Ord. l'rofcsörii idi. 

Arıkan ( Sıı [(d) 
KONYA 

ıss d·· F.l'Zınc·aıı'rla doi(ınw;lur. 
ll arı> A kad~ınisinrlen ınczuıırlur. 
FranHizra ve· Aınıu nrayu vnk ıftır. 
Askerlık vP llipıonıusidr i htı8n~ı 
vardır. Hckitrdır. Brı·ıin Büyük 

Eı~isi idi. 



Benli l lT:ılil ) 
KÜTAHYA 

18!)8 dP Ta\'~anlı'da doğnıu!-;tur. 
l.i s(• (S. :!) tah~ili g-ijrrnii~tür. Ti
caret \'P H(•h•dirt~ciliklf' i htı sa~ ı 
va rdır. Edı, 4 çocukludur. Ta\·
~an lı C. Tl. P. ldar0 ll eycti H0isi 

V(' Umumi Meclis aza!-; 1 idi. 
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Krlıçcıoğ·lu m nı i n) 
S I IRD 

1! 11 :: df' Siird'dc- cloğ-mu ı-:t ur. ıtu
sus.i tah~il g-ürmihştür. Matlıuat
t:ı ihli:-;a~ı ,~ardır. Evli. 2 <;0-
cukludur. Siinl g-az(•t(':-;i sahilıi idi. 

Dizdar I J-:,ı·..l" ) 
S IVAS. 

n~t::ı da Gin·:;un'da doi{mu.-~tur. 
Kı:--nwıı llu kuk ta h ~ili ,-ardn. 
l·' ra n ... IZ('ava vakıftn·_ Bt>lt·divP('i
lıktı· ıhtı~·a!-t Yaı·dır. l•:vli, 2 c:o
cukludtıı·. C:irı•sun Hı•IN!i~· (l l: <'i~i 

idi. 

~\ uıiı·al Gökdalay (liulusi) 
SIV.-\S 

ik Barkın ( R elıi) 
ZONGULDAK 

ıss:ı de l znıir'dc doğmu~tur. Balı
riye ııı e ktehinden ııı zundur. Bah
ri yede ihtısa:;ı ,-ardır. Edi dcğil
'cde, 4 ~ocukludur . Milli Müdafaa 

\ 'ekaleti Ilcniz Müsteşarı idi. 

18!)!1 da Istanbul'da doğmuştur. 
Frankfurt Tıp Fakültesinden mc
zundur. Fransızca, Alınanca ve 
Far:-;ca~·a vakıftıı-. F:\"l i olrna~·ıp, 
1 çocukludur. Sıhhat ,.~ l1·tınıaı 
Mua\·cnct VrkiılPti s fıri YC' sa lgın 
hastal ıklar şubesi ınütchııs>ısı idi. 

- - .. c;;)ıı:;;) >- la< C:c:o>::.--



·ro. İzinler 

tBirjnei lgtima ızarlmda ıı.şağı.da. gösteri- lardır ; 

·•!en üyeler Umumi Heyet karariyle izin ~-

. \ r_,·on Kıu·nhi~ıu· Tiirker (Berç) l ,:i ıı~· lıı.ıstıılıihıın hiııaen 

.\!{rı Pa sin ( Rıfkı Refi-k) ı ay :t :t 

.\nkara <.'ııhııkcu (Arif) 1 ny :t :t 

. \n! al~·a f)r. Kural (Hüsnmettin) 2 ııy :t :t 

,\ntHl .nı Sökmen ('l'ayfur) 2 ny :. :t 

. \ ntııl.1 ıı Siikıncn ('l'ayfur) 2 ay :. :t 

.\ntalya . ölaıwıı {Tayfur) U,\· ııııtZCI'Cliııe hinaen 

. \ntnlyıı Dı· . 'l'rın<:n (Cemal) 
.. a_,. lııı. tiılrğma binen -

. \~· ıl ın (fJ. .\lpman (Rt>fet) ı U.\" » ,. 
Hııfık(-,iı· ll t>mir (Memed) 2 ay ,. :t 

Hikı•ik Ciiilck (Kasım) 
,, 

"·'· ınıı.zcrct.iııc himıeıı 
B ııı-s:ı Pal'~ D lnhit tiıı J inlıa ı a,v :t » 

(':ıııakknl<' .\ı-sal (S adi Tahsin) ay lıııstalıi{ıııa himten 

Çaııkıı ·ı ı~ rkin ('Behiç) •) ay :t :t 

Çankırı I·:rkin (Behiç) ay • , 
0ıuııkın ı·:rkin (Bchiç) 

,, 
ny :t :t 

('onıııı .\kdoğa.n (Hasan) ay :t :. 

('nnını I·:k<'r (1mnet) 11,\' :. > 

(,'o nıııı Kııyıılap 1Nuri) ·) 
~~~- :. :. 

1 lr•n i:i:li P.ıı.-:J;ayn (Yuırn.f) :ı a.\~ :. :t 

1 lı·uizl i ll:ı~kııya (Yusuf) ay Hnslal ığııın bina en 

lh•nizli Bıı.~ka.,·a (Yusuf) ·l ~~~-
,. ,. 

Di~•nrhakı ı · Oı·ak ( Oımııın) ll.\~ > > 

l•:lfi7.1~ . \ _,·k:ıc: (Fazı! Ahmet) :.!0 ~lin ına:r.cı-ctinc binlll'n 

l•:ı·?.inl~uıı Kalfaı:ıil (Feyzi) ı :i giin lt > 

Et·zinf'l-111 ,\lt ıığ (Salim) •> U,\ lıaslalığınıı binncıı 

Erzunırn lli:ıı: (Raif) :! ~~~- lt > 

Eı7.nrııın lliııQ (Raif) •) 
ııy • > 

Nrznı·nm llinç (Raif) 
,, 

u~· » > 

l•: .. ki~clı i ı · lhrlıııııar (İstamat) ll)' > .,. 

On:>.iaııt.-lı nr . . \j1-ııkay (1\femed Ali) :ı lııı ft ıı nııı;wr~liııc hiııarıı 

r ia?.iımfı•lı ihtlçıııiı· (Şefik) :ıy lıastalı~ıııu hina ıı 

C:a.r.ia ntt'lı Üt.ıll'ınir (Şefik) 
,, 

n~· :t ,. 
lliı't'.:Uil . \kktı.l'll ~fünir) 

., 
U,\' > » 

nit·v~Uil tır Sonı~"Ül'()k (Vasıf) (lY nııw• rt•l iııl' hiıııu·n 

fHl"\'. un ı :t. ~ölaııen (İhsan) ·> 
"~ hu~tıılığııın lıinıtl'tı 

Hire;.uıı ıı ı. ~ i)kınl'n (İhsan) ııy • :t 

Uiıvsun t il. Sfikmen (İhsan) •l ııy • > 

! i iı,•,.;uıı Yiizntlı (lo'ikrt>t ) ur .,. lt 

22 . XIT . 1943 
29. y . 1944 
3. V . 1'944 
3. V .1944 

22. XTT. 194.1 
8. lU . 1944 

26. VI .1944 
26. VI .1944 
:L V .1 944 
:w. \- .1944 

3. V .1944 
26. n . 1944 
3. V . 1944 

22. Xll.l9-l3 
8. liT . 1944 
3. V . 1944 

3. y . 1944 
15 . V .1944 
26 . V1 . 1944 
22. Xll . 1943 

. m . t944 
a . y . ı~ı-H 

22 . XIJ . 194~ 

3. \' . 19# 
26. n . t9H 
3. V . Hl44 

22 . Xl1 . 194.1 
. Jr[ . 1944 

3. V . 1 44 
26. YI .'19-f.l 
a. v .ı Jf1.*4 

22. XII . 1943 
3.V.l.f.l 

26 . 'll . )!).$.! 

20. YI. 1! .W 
'. III . J'M-t 

22. xrr. ı a 
8. III . '1944 

29. V .1944 
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ll atay Devrim (Ali Şelhum) 1 ,!1 ay mazeretine binaon 22 . XII . 1943 
r'rnt:ıy Devrim (Ali Şellıum) 1,5 ay :. :. 3. V .1944 
Rata.v Kunt (Bekit• Sıtkı) ı ILY » :. 2G. VI . J9H 
lfatay Sol<:ıık (Hamdi) 1 ay » :. 26. VT. 1!)4-ı 
n~tny Türkmen (Abdülgani) 1,!1 ay lwstıılı~.,ıııı binncn 3. V . 1944 
lT :ı tay Tiirkmcn (Abdiilgani) ı.:ı ııııı zr ı· .. t ine hinıwn 2G . VI. 1944 
't~ol Koraltan (Refik) ı ay Hastalığmu binacn 26. VI . 1944 
fstanbul ('inıroı (Salô.h) 2 ay 7 » 3. V . 1!!~4 
'tstımbul F.smcr (Ahmed Şükrii ) 2 uy Mazeretine biııaen 3. V . 1944 
r. tanbul f:iikıoı- (Galip Bnhtiyar) ııy Hn slıılığına biuııl'ıı 26. VI .1!144 
Istanbul Ülkm~n (hrnail Rnkkı ) 20 g-Ün Hastııl ığına binaen 8. III . 1944 
l.<tanbul Yıu-dakıtl (Melmıcd Emin) 2 ay » :. 22 . XII . 1!!44 
İzmir Arıman (Benal) n.y » » 26. VI .1944 
Kars Özoğıız (Esad) 1,:1 ay » » 15. V . 194-1-
Knstnmonu Oı•bay (Ziya) 1 ay » » 3. V . 1 !!44 
Kastamonu Sııltuğ (Rıza) 2 ay » » 22. XII. 1!143 
Kay eri 'T'ııŞ(;ıo~ln (Ömer) 2 ay » » 8. III .1944 
Kocaeli Yiğit ('thrıthim Süreyya) 2 ay » » 22 .xn . 1943 
Korneli Yiğit ( tbrahim Süreyya) 2 ay "' » 8. III . 19+l 
Konya Bilgin (Vehbi) 2 ay » :t 3 . V . ı 94-l-
Konya Dikmen (Ahmed Hamdi) 2 ıty » » 22. XII . 1943 
Konya Dikııırn (Ahmed Hıımdi) n.v » » 29. V .1944 
Malatya Barkan (Emrullah) 2 ny » » 3 . V . 1944 
Malatya Sılğıroğlu (Halet) ay Milzeretine binaen 3. V . 19-H 
Manisa Edgüer (Rıdvan Nafiz) 15 gün :. :. 3 . V .194-1-
:!\fnniııa l•:rlgüer (Rıdvan Nafiz) 2 ııy Hnstalığınn binuen 15. V . 1944 
:Mnnisa Or. KB.atçılar (Sôııda Emin) 2 ay Mazeretiııe binııen 3 . V . 1!!44 
:!\Ian isa Karaosman (KAni) 20 gün Mazeretine binaen 3. V .1944 
Maraş Yarrıoğin (Abdullah) ı ay » » 26. Vl . 1!!4-t 
~[ıırdin m Düzgören (Seyfi) ı ay Rnstalığrnıı binaeıı 3. V .1944 
Mardin Eı·gi ıı (Erlitı ) 2 rı:v 1\fav.eretine hinaen 3 . y .1944 
Muğla Kitnbcı (Hüsnü) 3 lıni'ta mav.erctine binn~n 22 . .XII . 1943 
Muğla Ment eoğln (Feridun Osman) 20 J?iin Fiaııtalığınn binnen :ı. V . 1944 
Muş Kılıcoğlu (Hakkı) 2 Ay HMtalığına binııcn 22 . XII . 1944 
Mnş Kılıcoğlu (Hakkı) 2 BY » » 8. nı . ın-H 

Mut Kılıcoğlu (Hakkı) 2 ııy .. :. 3. V . 194-t 
Niğde !ıf cngi (Halit) 2 ııy :. » 29. V . )944 
Niğde Tepeyran (Hazim) 2 ay » :. 22 . XII . 1943 
iğde '!' epeyran (Hazim) 2 ay » :. 8 . III . 1944 
iğde Tepeyran (Hazim) 2 ay :. :. s. V .1944 

ı iğde • oyln (Faik) 1,5 ay » :. 3. V .1944 
rdn . \ k_,·nzı ( Şevket) 1,5ay » :. 29. V .194-J. 

Ordu Taı'Can (Selim Sırrı) 2 ay » :. 22. XII. 1944 
Ordu 'l'nn:'nn (Selim Sırrı) 2 ay :. :. 29. y .1944 
Rize fi!'Jiil (liaı:nn Cavit) 1.5 ay » :. 26.Vl . 19H 
ı:<amsun l •:zl!'Ü (İhsan} 2 ay » :. 3 . V . 1944 
.amsun l~z'{li (İhsan) ny :. :. 2G. VI . 1!144 
, f'yhnn · <,'ıı ın ( ııllihnttin) ay » :t 22 . XU . l!l43 
Seyhan Ç'nın ( alalıııttin) :ı,v :t . :. 3. V .1944 
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Seyhan Çıını (Snliibattin) ı ay ~ ) 26. VI .1944 
Siird IIP~nı JJağ (Şevket) 1,5 ay » ~ 22 . Xli . 1948 
Sivas l'ğıu- (!smail Ucrned) ı ay » » 15. V .1944 
Tekirdağ !'"kcl (Ekrem) 20 gün Mazeretine binaen 22 . XII . 1943 
Tekirdağ 'rrak (Nazm i) l llY Hastalığma binacn 29. V . 1!)44 

Tokad Prkel (G11lih ) 20 gün » , 3. V .1944 
Trabzon J.: .rilıoğlu (Daniş) 1 ay Mazeretine binaen 29. V .1944 
•rrabzoıı ı :öksel (Temel) ı ay » » 26. VI . 1944 
Van Bcrker (Nihat) ı ay Hastalığına binaen 211. VI .1944 
Van · Boya (Münih) 45 glin » » 22 . XII . 1943 
Yozgad • \ rat ( Celô.l) 6 hafta hastıılığma binaen 22 . XII . 1943 
Yozgad "' raL (Celal ) 2 ay Mazeretlııe binaen 8. lll .1944 

ll. Teşrii ~asuniyet 

Birinci lçtinıa. zarfmda teşrii masuniyet
lerinin ka.Jdınlması bahis mevzuu olan zat-

larla bunlar haklanda tatbik olunan muame
leler aşatufa gösterilmiı;tir : 

Çorum 

llen iz li 

Istanbul 

Kocaeli 

A. Fsvlwlfide lçtamadan. kaUı.nlar 

Dr. Alper (Cemal) Yıtzifc sı ra srııda ·tahkir 

Kü~üka (Nnili ) \'ıızif<>sinr suiistimal 

Yal~ın (Hüseyin Cahit) Tıtlıkir 

Dikmen (Ali) B '.'· ıınnnnıo vermemek 

'fnkibnt icrasınm Devroı so
nuna bırakılııııısrııa 10 . lll . 
194-J: taıilıinde karar veril
miştir. 

Tııkibat icrasııun Devı·c so
nuna bırninlmasına 10 . III . 
1!144 tnı·ihinde karur veril
miştir. 

TakibaL iorasıwu Dcvrı • so
nuna bıraktlmasma 8 . m . 
1944 tarihindo karar \'eril
miştir. 

Bu iş h.ı~kkındııki vmk.ın 

Aılliyo VekalcLi \'1\Srtııııiy lo 

nınhalli Müddeııwnumiliğine 

göndtırilınesiııe . I n . 1944 
tarihinde kıırar verilmiştir. 



Mardin 

.Ankara 
Bursa 
Istanbul 

Çorum 

Diyarbakır 

!stanbul 

lım ir 

Nütııh:yn 

l{ ll tıı.hya 

Delilhaşı (Ali Slilıa.) 

Dr. UırM · (A<zu~ 

-·-Tahkir 'rıı.lcibot. ieuasııun Devre SO· 

nuna brrakıhmısıııa 8 . TTI . 
1944 tarihindo karar veril 
miştir. 

Tnldhat icrasııını nevre SO· 

ııtıııa bırak.ılıııasıııa . lll •. 
1944 tarihinde kıırıır veı·il

·ıuiştir. 

B': Birinci 1 Çtima esnasıncUı gelenler 

Atay (Falih Rıflo) 
Akgüç. (Atıf) 
Yalçın (Hüseyin Cahit} 

gker (lsmet) 

Şcdclc (Kemal) 

Ynl~ın (Hfu<l'yirr Cıılıit) 

Tahkir 

Vazife sırnsındl\ darp ve 
tahkir 

Talribat İcrasının Devre so-
nuna bırakılınasma 24.IV. 
194,4 tarihinde karar veril
miştir. 

'l'akilıat icrasınm Devre so
nuna bırakılınasına 4.VIII. 
1944 tarihinde karar veril
miştir. 

Vıı?.il'esiııi sniistiınnl Takibat icı•asruın Devre so
nuna lıımkılııınsııın lO.IT f. 
l!l ·~·~ tıırilıindl' knrıu· n •ril

mi~tiı·. 

Şı•rd VI' lıııysiyl'te le<·nvüz T;ıkilnıt icr:ısıııın Dı' \ ' 1'<' SO· 

n una hmı.kılmasma lO.lJ r. 
1 !J-!4 turibinde km·ar \'eri l
miştir. 

Dr. Cnı·n (Hüseyin Hlı:llci) 'rı•hılit ve hakaret Takibat icı•asınm Devre so· 
n una bıralol nıasına S. III. 

Atııiar (Besim) 

Atalay (Besim) 

Kntınan (. ni8Jıattin) 

Dr. Ozelı:i (Cafer) 

•rnhkir 

:\fecnıua sntı§rna 

vurmak 

Diivmck ve lıakııı·ct 

\·aiifesiııi ·ııiistimal 

1944· tarihinde knrnr vcril
ıui§tir. 

Takibat icraııının Devre so
nuna btrakllmasıııa s.ırr. 

1944 tarihhıdc karar veril
miştir. 

darbe Tilkihat icrasmın Devre so 
nuno bırakılmasına 24.IV. 
1944 tarihinde karar veril
miştir. 

Takibııl icraııma malıni kııl

nıııdığrndan cvrakı 19 . \ "T . 
1944 ele Bn.5ve'kill rtC' iıınc 

edilmiştir. 

Encümendedir. 



Mardin 

Mardin 

Tunceli 

Dı·. l'ı·aıı (Aziz) 

( ' lkii.nıcn (T . ..tttfi) 

C(:öı ( IIı:ısıı.n) 

- W-
Meınu.ri.yet vıwllesine ta. T-ıık.iliai l~asnıa mahat ol
allı1k eden bazı ahval madığı anla§ılmakla dosya.

smm.. Başvekilcte indesin.o 
4.VI11.1944 tarihinde karar 
1·crümişti:r. 

Vazifesini suiistimal ve Encfunendedir. 
ilımnl 

Vazifesini suiistimal ve Eııeüm ndedit. 
ilimal 

--••e> e~ e---

12. Sayın. üyeler tarafından Meclis haricin da, ifa. olunan, va.zifeler 

A . Anıerika seyahati 

1. Bileoi..k Mebwıu Kasnn Gülek ve İs
tanbul Mebusu Ahmed Şjilı:rü Esmer Ameri
ka 'da top~11.nan Beynelmilel İJi Bürosu Konfe
mnsına Hükümet Muralıhası olarak iştirak 
etmek üzere 27 Mart 1944 tarihinde Ameri
ka 'ya h.a.reket et~ ve bel! ay sonra a.vdet 

etmişlerdir. 

2. Erzurum Mebusu Şülaü Koçak Ame
rikada toplanacak olan' Milletarası Sivil Ha
vacılık Konfera.ruımdıı. memleketinrizi temsil · 
etmek üzere bir Heyetıle birlikte 16 İlkteşrin. 
1944 tarihinde· Am.erika:,ya hareket etmiştir. 

8. Beynclmilel Paletmeniolar Birliği 1'iC.·k Gı·ıtpU 

:S.ynelmilel Parlamentolar l3irliği Türk 
Grupunu t&4kil ·eden: zevıı.tm isimleri 1\§a.ğt.ya 

Reis 
.H.cisvekili 

Seyhan 
lııtanbul 

• ı Tokad 
l\luhascbcci Çoruh 
Katibi Umumi: Eliiziğ 
.A.za B ilecik 

• rı lııtnnbul 
• a l{ıılatY.a 
:. 11 Ni#<}e 

OL Eldeniz (Naoi) 
Esmor (Aiımed Şükrü) 
Poroy (Nilzmı) 
Kllll8u (Mazhar Müfit) 
Aykaç (Fazı! .Alıınet) 
Uülck (Kasım) 
Karamursal (Ziya) 
Pektaş (.Mihri) 
Dr. •raıay (Rasim Rerid) 
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lJııynıılmilPI Pal'liimc11lokır lJ irliği 'l'iiı·k Grııpı11111 tcşloil eden zeval 

Ağn Hayrak (Halid) 1\oıı,, ·:ı Dikmen (Ahmed Hamrli ) 
:t Pasin (Rıfla Refik) » Gölter (Ali Muzaffer) 
:t Or. Ku,ıııl (Hüsamettin) ,. 'l'iirel (Ali Rıza) 

Ankara Atay ( Falilı Rı.fkı) Kilt ıdı.m lk Delilba.<ıı (Ali Süha) 
Antalya sumcr (Nurullah Esat) 

" 'l'iritoğln ( Alôcttiıı) 
:t Dr. Tunca (Cemal) ,. l izgörcn (Vcdit) 

Ay dm Dr. Germen (Mazhar) :\[alat.ra Ükcr (.Muttalib) 
:t )Ienderes (Adnan) Manisa Bayur (Hikmet) 

Bolu Çambel (Hasan Cemil) :t Edgüer (Rıdvan Naliz) 
Burdur Dilmen (İbrahim Necmi) , ~arhan (Haldun) 
Bursa Akgüç (Atıf) .\fııraş Kaplan (Rasih) 
Çoruh Us (Asım) :t Tankut (Hasan Reşit) 
Dcmi?.li Dr. Berkman (Hamdi) » 'l'nnpınar (Ahmed Hamdi) 

:t Tokad (Emin Aslan) )f:ıı·din Alpaya (İrfan Ferid) 
:t Dr. Tokgöz (Server Kamii) :> Brten (Rıza) ,-

Edirne Dr. Memik (Fatma) :> Mcncmencioğlu (Hasan) 
Eı·zurum Akyürek (Aziz) Ordu Tarcan (Selim Sırrı) 

» Gl. Demirhan (Pertev) Jl.izo Balta (Tnhııiıı Bekir) , Elgüıı (Na.kiye) » Knmil (Kemal.ettin) 
On.ziuntch J'aleli (Bekir) " Riımen (Fund) 
Giresun Sayar (Ayet) !-\amsun Amiral Engin (Fııhri) 

» m. Sökmen ( İhsan) ~l·.Yhıı n Çn m ( Saliıhattin ) 

(; üıniişııııc Sclek (Cabir) » t~cen (Şemsn ) 

» 'l'ör (EJip Servet) Si no h Sf'vlik ( lsma il Habih) 
tçcl Giiven (F erid Celal) Sin" F.senbcl (Atıf) 

Isparta Turan (Kemal) ,. Sa~nk (Necmettin ) 
! stanbul Arscven (Celal Esad) » Sirer (Reşat Şeınsettin) 

~ Bayındır (Atıf) 'rt·kiı·rlağ Apak (Rabmi) 

> imcoz (Salih) Tok:ırl Kcşmi r (Halid Nazmi) 

:t Göker (Galib Bahtiyar) :t Sf'veııgil (Refik Ahmet) 

> Gövsa (Ibı:ahiın Alaettin) Tı ·abzon Aydm (Mitat) 

lzmir Arıman (Benal) » Day (Sırn) 
,. ;\[enteşe (Halil) :t Saka (Hasan) 
:t Yücel (Hasan Ali) 'l\tn('('}i Sılaıı (Necmeddiıı Sahir) 

KıTklareli Karısu (Nafi Atuf) rı·Ia Coşar (Hüseyin Sami ) 

:t Dr. lTmay (Fuad) ~onğulılak Devrin (Şinııııi) 

Kooııeli Yargı (Salih) :t Erişirgil (Emin) 

Konya Ol. Cebesoy (Ali Fuad) :t Kuyncnk (Hazıın A.tı!) 



1. Partller 

Büyük Mecliste siyasi taa.zzuv olarak öte
denberi ya1ruz Cumhuriyet Halk Partisi var
dır . Bu Partinin aza mikd.a.rı 416 dır. Ayrıca 

bu Partinin Müst:ı.kil Grupu 35 ii.zayıı. malik
tir . Geri ltalan 4 mebus müsta.kildir. 

A. Cumhuriyet Halk Partisi 

1. Uımıml ldaı ·c ll tydi [•] 

Cııırılıııı·i.n! l Halk Paı·tisinin Umunıi !dare He.n'ti a~ağıdnld zntlnrdan teşeklıiil eder; 

~:ıırndııl (Memduh Şevket ) Bilecik )[dııı'u (Uenel ~c.kr(lter) 
ı:iilı!k (Kıısun) Dilecik :. 
.\kgüq (Atıf) Bursa :. 

-; 

ı >ı-. Memik (Fatma) P:dirno :. 
< :ölo (M. Hiisrev ) Erzurum :. 
Kaleli (Bekir) Oa.z:ianteb :t 

Köken (Rahmi) İzmir :. 
Dur.ıuno~lu (Cevat) Kaı-s :. 

ı ıı.ıısu (Na.fi Atu!) Kıdclareli :t 

Rılıı~· (Tevfik Fikı·et) [ll Konya :. 
'ı'iı·idoğlu (Alaettin) Kiitahyn :. 
ı·:dgüer (R. Nafiz) Manisa :t 

Kitnbcı (Hüsnü) Muğla :t 

Rnnıtcu (Faik Ahmet) Trabzon :. 
'rerrr (.A. Kutsi) Urfa :. 
ı -:ı · i-;:.iı·!!'il (ll L Rmin) Zonguld:ık :t 

[•J . l'J. 1.943 tarihinde lo[ilanaıı . lltııı cı Jiurııllayııı JJ. l ' / . 1.913 lari/ıli 1Jc iııri lç t iııııımrla 
uçı'lnıişlerdir. 

(ll 21. ri. 1914 tarihiııdc }?ıtll1ılııtl L'iltiytli ldıın. Hıvctı Rcisliyine tliyin tdilmi~ ce ycri11e 
~;:.m,c tayin edilm6miştir. 



l3ölge 
rnerke?.i 

J\ nkanı 

. \ntalya 
Aydın 

Bıılıkesir 

Di~·aı·hnkır 

l~dirnc 

Eliiıllğ 

Erzul'Urn 
Oazinnteh 
lzrnjr 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
)fuş 

8aınımn 

. eyhan 
Sivas 
'l'rahzon 
Zon~ııl<'lnk 
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2. C. H. P. Teftiş Bölgeleri ve Miıfett4l~ri 

Bölgeye dahil olan viliiyrtlcr Miifettişin adı 

Ankara. Çankırı, Eskişehir ~Plck (Cabir) · 
,\ntalya, İsparta, Burrluı· ll:ıı·lıı •; (Ceınil) 
. \ ,1'<1ın. ){uğla, Denizli lk Bfrrge fF . Şeı·efcd<'lin) 
B:ılılmqiı· , Çanaldı:ale, Kütnh:vıı 'l'ıt~kapılı (AJi) 
Diyaı·bukır , l\fardiıı. 8iiı ·t1. l ' ı·fıı liöksi<lıın (.\li Rc~n t ) 

Bdirnc, Tekirdağ, Kırklareli 'rii:ıcnlt'n (('emi!) 
l~liiz ığ , 'l'uıı<"l'li, Biıııtöl ı ·: ·tan Dfuhtar) 
Bı·:ııınım , Brzincıın, Kars. A ğ- ı·ı ( ' ıınıral ı rSadnd ) 
flnziaııt ch , J\faı·aş, Mnlatya l•:s,•n (Ahmet) 
tzmiı·, MnniM Oı·. Rntıı· (Kcmııl) 

Ka_v,rri, Kıı'!<rhir, YM.gad. Çorum Hı·l;atı~ ( Tlıf~ı Oğıır. ) 

1\ıwııeli , B(llu, Bilrrik. Bııı-sıı Dı· . ~ı·lı.dl (. \ . Ti a ınit ) 

ı<on~·:ı, Afyon, Ni!!ck Sanılal (Yehbi) 
)fıı~. Ri11i~ . Van , HııJtkilri Kalfaıril (F ey-zi ) · 
!'ııııısıııı Oı·dıı , (liJ'esun Tlı-. Koıııık (Rndi) 
Sı · , · lı:ııı . Hatay, lçel Biııııl ( )fııhsin Aılil ) 
~h·ıı~. 1'oknd, AınM~·a.· Yi.(>itoğlıı ( A. Keınnl) 
Tı·ahron , Ri7.c, ('~ı·uh. fliinıii~aı ıı· ( '•·lik ( Kcınııl) 
Zon\!ııh1nk, Kastamonu. Riıınlı 'l'or~t ( ŞcYket) 

3. PartNh-ıırnı 

!ntihap 
dairesi 

Oiinıiişane 

Oazianteb 
'Kocaeli 
Afyon ·KitT'Ithi~nr 

Ha:kkuri rıı 
Jsparta 
Bitli~ 

Konya 
Bile<'ik [21 
8eyhan 
Ankara 
Afyon Kıır11lıisnı· 

tstanbul 
B rzincan 
nuı-sn 

Konya 
Arnıı.~:vıı 

~c.l'iınıı 

Kı~chir 

ıı.) Cwnhuriyet H alk Partisinin "Meclü Grup u İdare H eyeti a~ağıda inimleri yıu:ılı zatlardan 
rnüteşekkildlı' : 

(:ı. (hıılp ( liazıın) Balıkesir )[l•lıtNt H,•iswkiH 
Saka ( Hnsıın) 'l'mhzon ı:ıı :t » 
)[endcrı.>:ı (Adnan) . \ yılın » Ka tip 
Düfi{in.sel (F <' ritlun Fikı;) Bingöl :0 :t 

Dr. Knlır:ı.nınn (Gıilib) .\ ntalya ,. Yı•T.Dı>dur 

Örgccvren (Süreyya) Hıılık('sir ,. Aza 
'l'iit.iiıt (Atıf) Çoruh ,. > 
Ekı-r ( İsmet) Çorum :t > 
~ \lıarlıırı (Yavuz) JNcişehir » » 
Kııplıın (Rasih) :Maraş ,. » 
Oral (Cavid) Seyhan » » 

[1) Diyaı·lıakır biilgr.~i ıniifdlişliğ1ndcıı ayı·ı/ou ll ıtkk1iri Jldııı.·u . Ili Rc.~rı/ Oiilo.~iı/aıı'nı yr riıır 
:>.? . r . 19 11 tnri1ıiıulr J(oııyo. Mf'bll ıı Dı·. , Mi l ı·ııuık ltiyiıı cdı1m.iştw. 

r~ı Gazifiili Ph bii/gr. i »tiifetlişi JJ.ilerik .lfrlıiiSIL .l1ıııı cl Estn JR. X. 19·I1 lorilıiıın iilıırii .~ ı •r 1/1 , ; 

lm,~ l'lllmı,~ttr. 

[3) 19. IX .1911 larihiııdc Jicwiciye l'rkillifiiıı , lıiyi ıı olunmuştur. 
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b) Parti Grupu 'nun fe.aliyeti hıı.kknlda ~afıdakt ı(lblig-Ier ınv.ıınııı,tta bıti~ar et~tir: 

J. - C. H. T' . Orııpu 1Tnııııııi Hı'.Vl'ti btı!,"Ün 

(3l.X.1944) saat l!'i te toplanmış \ ' C cıılse, Başve

kil ve Oenrl Bıı~knıı Vekili Şükrü Saracoğlu'
ııııu ıı~nğnlııki hı>yanatı il(' fl<)Tlmıştır: 

«.\.ı·kada.~lo.r ; 

Partimiz için yeni bir yıl başlıyor . Beşinci 

YTlını yaşıyan dünya hnrbinin it; ve dı~ iş l criıni-

7.e sı~ ı·attı ğı zorlukl ar, durlıklar V(' hatta teh

likl'lrr ~iiıı gor~tik~r artnıulttadıı·. Omın i~in 
hu yıl her yıldan daha rlikkntli, dnhıı uyanık, dıı
hn isabetli olmak zorundnyı1.. Bütün bu zor
l ııklıırı. ılnı·lıklnl'T w tehlikl'lrri altelm<'k için 
ılııyn nrlığınm. ıl ai!. yiiı·l'l<lerimiı:dPk i biiyük 
inaııla ılış i~lcriıııizcl<' ~e<:inliğimiı: imti hnnlar, 
iı: i~ll'ı · iıırlr .ı · nı·nttıi(ımı z varlıld:ırdır . 

'l'iil'i ,vııl'fltııınn ılöıt hue:ığnıı gördükten Ye 
'riiı·k ı;oeuklııı·ının tlı·ı · tlı•ri Ye sr,·inıı l eriyl e ynn 
;qına .vıı~aılıkt:ın snnı·a lnırnnn toplnnnıı~ ulnn 
nrknrln~lıır tarııfııırlıın ı·cı· i l Prrk kıırııl'lnrın ııy

g-ıın lmrarlnr olıırn~ınıı innnmaktıı ve inıındır

m:ıktıı haklıyı1.. 

.\ rknilıı.5hıı·. hıışlıynn ~·ı·ııi yılın yuı·duruuz ve 
T'ııı·tinı iz iı:in ~ok ııi!,urlu olmasını dil~yerck i~ -

1 im n ını r7ı n~ıyonım.» 

T\ır hP ,\'Iırı~tt~n ~onı-a Riyns<'t Tıfnkııınııırıı t ~k

lifi ii7.1'l'illı> Cuınhuı·i.l' rtiıı )i rnıiııci yılı nıiin;ı~t' · 

lı .. ti~·ı.. l·:lJt•cli $l'f Atutürk'iiıı h~tıras11ıı taziz 
i <; i ıı r;nıp ;izası lanıfmılan ııynğa kalkılmak su

n·tiylı- ilıtir:ırıı duru~ıı yapıluuştır. 

l:ırııılar ı •wıır:ı Parti ncncl Başkıınlık l>inını 

ııııı k:ıı·arl:ırrııa ait okuıııııı ii ~ tezkere il<' Bii
. l'iik .\I illl't )[rı·l isi ııin .ı·r<liııci intihap devresi 

2. - G. ll. l' . .\lt·t·lis Urupu bugün (9 . ;xı . 
1943) saat (15) de Reisvcldli Balıkesir Mehusı.ı 
Ol. K8.zım Ozalp'ın reisliğinde toplandı. 

Celse açıldıktan ve geçen zabıt bulAsası 

okunduktan sonra Kürsiyc gelen Başvekil Şükrü 
Saracoğlu, Kahire'de bulunan Hariciye Vekili 

Nurnan Menemencioğlu'nun bugün Kahire'd~n 
hareket etme.'>İ mukarrer olduğunu -re şayet hare

ket etmiş ise Ankara '.va a.vdetindcu sonra en ~·n-

lıiı-invi i~tinıa senesı ıçın Biiyük Millet Meclisi 
Rf'isl iğinr ('ıınlm·ı Mehnsu Mustnfn Ahclülhalik 

Rennn ilr Rf'iSY~killik l erin~ F!ivas Mebusu Şem
srt t iıı (liiıııı ltny. Bıı rsn M ebnsıı Rcfct Cnnıtez, 

,\ ydın Mebusıı Dr. M azha r Germen 'in >e Parti 
Me<'lis Ornpıı Hri~ı-rkillildeı·inc ne Trabzon Me
husıı H asan ı::\aka ilr Balıkesi r Mehusu Gl. Kazım 
(hnlr'in nnmzet ıı;östcri ld ikleri bilrlirilmi~ ve 
ı:rıııuml H eyrtçc a lkı §lıırlıt knhul olunmuştur. 

Bunu ınütn~kıp crlsrye 'T'ı·abzon Mehusu Ha
san Saka 'nın Reisliğindc devam ohınımık yapr
lnn ~<'~iııı sonıınılıı 'Rii .vük Millet llf<'cli si tdare 
Anıirliklı• ı·inr .'\ ~1'1 Mdıusıı H:ılid Dııyrnk, Mnr
din :lfrhıısıı trfaıı FPrirl Alpııya. Malntyıı Me
lııı~ıı Mnttnlip t"ıkrr vf' Riynsf't Divanı K 5.tip
lildl'rine dr Kühıh.vn Mehusu YNlit lT1.~öreı:ı, 
•ruıırrli ~rrlınsu x~cnıecldin Snh iı· ı::lılan. 'Erı:in

<'an l\Tdıusıı B<'h~rt Kemal Çaıll•ı·. l spnrta Me
lıusn Krnırıl •ruı·nn. Samsım Mehusu ~a~irl Fı
rat w Miistn kil (Jı·ıı r Umnnıl Heyrtinre seçilen 
:\fırl n1yn Mrhımı Nıısıılıi 'Ra ,ı·rlnı·'ııı Pnrti nam
zrt likleriniıı tnk:ırriiı· <'ttiği , Pıırti Meclis Gru
ıın Idari' Tirrrti ıizıılıkları i~in yapılan se~im 
snııuıırla cla Rinıriil Jl,frlııısıı Feridun Pikı-i Dii
~ünsel, 1\yrlın llfehusıı Ann :•n MrndcrrR. Çorum 
~frlınsıı tsrıı rt Bhr, ('orıih Mı•hu~ıı Atıf Tiiıii.n, 
;\ l: 11·ıı~ llfı·hıısıı R:ı~ih Kuplıın. Rrylıan Mrbusu 
<'n ,.; d Orıı 1, .\ nt>ılyıı Melııısn Dr. na Jip Ka.h
ı·ııırıaır. l~ski şchir Mchırı;ıı Y:ıvu1. Ahadan vr Ra
lıl<esir :\Tr·lııısn Riiı·eyyıı Oı·ı:- ... f'vn•ıı 'in intihnp 
l'ıli lıl_iklt·ı·i Riy;ı<rt taı·:ıfJJırlRJJ trınıııni TI<'ycte 
nı'lPrlilrıri~ 1 r nıwaırırrle bıı ka ınaddl' olnındı

i:rın topl11nlryn son Yerilmiştir . 

kın lıiı· 7aııı;ınıla (lrup nınıııııi li<',1"liır f' l iızrıngr

lrn iııılıat u ı aı·zolunucıığıııı h •yon ott i. 
Bullllaıı 'onnı Bıı~v,•kil zrı~1ine ıtil m:ılı,ıtliıtı 

:<J·t.i,w l'l't'ı-oisi lııtkkındıı Bııl ılı~>ıir l\Tt•huslorınm 

ı;nıpıl n·ı·nıiş olduklııı·ı takririıı, bir gnıp kond~

·'·onıı ınaril'cti.l'lc tetl1ik Nlilnı •sini lf'klif t•t ti I' C 

lı ıı r ı•klif knhul olundu. 
Brıııu nıütt>ııkip Poı·t i niznnınaııw"i .gp ı·eğin c 

lı r iı:t ima .n l ı hıışındıı ~·~ni<l<'n st•çilmcııi irııhc-
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dQn lıaysiyet Dh·ıuuııuı scı;iminc gcttildi. l><;iııı 

neticesinde aı;;ıığıdu adları yazılı zatların ckscrirrt 
kazııııdıklnrı göriiierek Jfc~·e tl' nı·zohındu. 

Gl. Nuci ]~!deniz 
Ali llaıuı Tal'lıan 
llr. :lfustıı.fn Cııntekin 
Ziya Kaı·amursal 

Seyhan 
t~tanbul 
Çorum 
1 tanbul 

3. - ('. IL 1'. :ll~clis Oı·upu bugün (lG . XI . 
1943) saat (15) de Trabzon l\[ebusu Rıısan Hu
ka'nın reisliğinde toplanarak llariciyc Vekil ini 
dinledi. Vekil Moskova Konferansı lıııkkındıı 

neşrolunnn vesilı:alara ve her kaynaktan elde edi
len malUnıata dayanarak siyasi durumu Pnrtiyc 
izah etti. Müzakerenin en ınühim konusu, 1 ııgi 
liz Hariciye nnr.ıriylc Kahire'de yapılun Konfe
rans olmuştur. Kııhirc Konfer8nsıııdıı ııc~rolu -

4. - C. H. P . Meclis Grupu Umumi Heyeti 
buı.'Ünl'ü (23.Xl.l!J43 ) suat 15 teR is Vekili Ba
lıkc~ir :llclııısu fll. Kiizıın (hulp'ııı reislii(iııdt• 
toplandı ; 

RuwaııU'ııiıı birinci nıudı.lıısiııtll· B;ı l ık t.'siı· 

ııwlu,;lıırı tııı ·ufıııdan zc~-tine ait toprak malısul
leri wrgisi hakkında wrilccek Paı ·t i 1\oıııi~ \·o-

- mıııcıı ll'tkik etiilen lukrinı ınütcduir nıpur nırdı . 

Hnpor, Koıniı;yoıı Muzhata :\Iulıan·iri ilc Maliye 
Yckilinin izıılıları ve diğer lıııtiplt:riıı nıütaliia

laı· ı ıliıılendikteıı sonru kabul olundu. Bııııu ınü

taakıp Devi t Denizyolları personelinin \'aıiyeti 

lıakkıııua lzınir M bwm Dr. Kiiıııı·ıııı Ürs ltı nı 
fıııdnıı vcrilıııi .. bulunau ıınnl takriı·inin müzak -
n•ııiıı(' l(t: ·ildi. Suııl salıibiııiu lakriı·iııi izıılunduıı 

sum·ıı ıııiiııukalıit Yekili Gl. ...\.li Fııat (')psoy ta
ı·ufıııdıın ;D • ıı i~·ollun luaresi pcı-som·liııiıı .'·ct i~-

5. - C. H . P . l\fecl i · Orupu Unıunıl Beyeti 
lııııı-iiıı ı:ıo . . ' l . 1!14!!) f{('is \ '!'kiJi Trabwıı .\lt·
Jıuqu 1 lnMıı ııkıı 'n nı rei. lij!indr toplandı : 

('cl~l' aı;tlıhktaıı ve !{t~l·ıı wbıt lııılii::ıaM okun-

)lüuir Çıığıl 
nı·. aiın Ali Dilemı-e 
Dr. 1lmıJıim Tali Üngörcıı 

Çorum 
Rize 
Diyarbııkrr 

Ruznamede müzakere edilecek bıışka madde 
olmadığından celseye nihayet verildi. 

(N ot) : Parti Grup u (Komisyonu ( 10 . X [ . 
1943) Çarşnınba günü saat (16) dıı. toplaıımı~tır. 

nan tebliğde söylenildiği gibi iki Vekil aı'l\sınıla 

clostlnk ve ittifak havası içinde J\ullctlerarası vıı
ziyet mütalaa olunduğu gibi İttifak Mualırde.~i 

icabı olan meseleler de görÜ?'Üimüo\ltÜr. Tüı·kiye 

linriciye Vekili İngiltere ilc Ittifak ııııııılıcclt'~>inirı 
i caplnrmı muhafaza ederek Türkiye'nin hareket 
hattını izah etmiştir. Parti Gnıpıı elrnflı malıi
mut n larak müznkeı·e ettikten sonrn Hükiinıl'l in 
haı·pketini ittifakla tıısvip etmiştir. 

tiı·ilıııt' ,· ı· ~·ı ~ııııı:ı ~artl;ıı · ıııııı ı slahı ~·olıımlıı ıılın 

nıakta nlmı tedhirlc-r lıakkıııdıı l' lr;ıf l ı izulıat \ e
rildi. 

Bundan · oııru lçcl ~[clıusu llr. Mazhar 
B,• ı·kcı·: srtıııanııı tıılıl'iph· ı·iııi ö ııkııı ı·k \ P Sı·.1 · lııııı 

nı<.'hmılnl'lnm yl'ııi lıir ·~clt i k k11mııııı ı;ıkaı·ılııı

ı·a.\'11 kadar Scyhıııı ,· ilfıyı·tiııdı· ~r lı ik zinıııtin iıı 

ııwui lıııkkınuaki tııkı·il'll'ı· i ııiıı ıııii z:ık,·r~si ıw gı'

ı;ildi. 'l'akriı· salıiplc-ı·iııiıı takriı ·J,·ri ııi iwlılıll 'tll 

daıı sonra Sılılı at "' l~t inıai ıııtıılll ' lll'l \-ı· kili 

llr. llnlfısi _\!ata~ taruCıııduıı ,.,•rilcn izııhut w 

hıı hususta siiz alaıı halipierin hı'.Y<llll\lı ı.liııkııdi 

YC ..,ıtnıa sa\·aşı iı:iıı .'·•· ııi ~ııı·tları tı ·slı i t t'lıııl'i> 

iiu• ı·l' llüküıııı · fı;e bir Iii~ ilıııııın ihrnıırııı da i ı · oluıı 

ll ı ·. o~nı:ııı !;ir,·ki ı-Iudııj(ın tak ı · iı · i k nlıul ohııuı 

l'llk tı•plantı.v;ı ~un V<'rildi. 

duktan souru ruzıııııııeyc geçildi. 
1-tııznıı.m!'d • :\lünııııkıılat Vekiliııiıı, vekal~tiııi 

ilgilendiren işler hakkında ver ccği izahat vnı·
dı. \' kil Gl. .\l i Fuot Ccbesoy kara, deniz ve 
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hava nakliyat lşleriyle posta, telgraf ve telefon 
işleri hakkmda izah11t verdi. Aynı işler hakkında 
söz alım hirçok hatiplerin miitaliia ve temenni-

6. - Bugün (3.XII.l943) Biiyük Millet :;\[ec
lisi i<ıtimaından som·a saat l!l,30 da Cumhuriyet 
lTıılk Partisi i\fl'elis Grup R.•isi w Ba.şveki l 

7. - C. li. P. Meclis Grup Umumi Heyeti bu
gün (1-1. Xll. l!J-!3 ) tlnıpHcis\'ckili Bıılıkl'siı· 

:\f('lıusıı U!. Kiızıııı Özıılp 'ın rc isliğinde toplandı. 
Ueçen zRbıt lmlilsası okunnp kabul edildiklerı 

sonm ll ııı·ic·iyr Vt'kili ~unıan .\fenemenrioğlıı 

küı-sii.ve gclnek Reisirunıhıır :\[illi Şef l sınt'l 
ln ii ııii 'ııün Knhiı·(' st·~· ıılwt l ıın vc orada Amerika 
C 'ii nı lııııwi~i w lıı giltrrr BaşVl'kili ilc va kı gö
rü~ın"l<'r lıııkkınılıı ı•t ı·nflr imiını \'rı·ıli Bıı izıı -

~ . t '.ll. 1'. ~I•·•·Li s (:nıpu l ' ıııunıi ll t•yt'ti bıı 
gün (21 . XII . 19-13) Rcis,·ekili 'l'rııbıoıı :'lfelımnı 

HMan Saka'nın rcisliğ'indc t.oplıınııı·ak ~eçen top
lantı z11hıt lınliıRMl okundukton sonrıı ruwıııııe~·e 

geçildi. 
Ruımanıede Tekirdağ lllehusu Rahmi Apak 

tıırııfmrlıın verilmiş, nmunıl mııhallcrde sıra ıısıı

lüno riayetin temini ve lstnnbııl l\fcbıısu 01. 1\a
zım Karabekir ' in Ankara'daki otobüslerin ki l'n 
yetsizliği yüzünden <;ekilen ?.oı·luklar ve okul ço· 
cnklırrının okula gidip gclınelcri h11SUSUnda ko
lnylıklıır temini hakkında ne düşünüldüğün!' 

dair Dııhiliye ve l\{ruırif Vckillerinc tercih alıı

nan sual tak.rirleri vardı; 
Dahiliye \ekili Hilmi Frnn verdiği eevaptn : 

Sım uımliinün lm günkii. durumu bilhassıı wsıı 
iti n mıtlıinı rn7.iyl'tinclen ve fa1.la talep erbcplc
rhıden ileri geldiğini ve nliıkah idnrelerin bu işi 

iııtenilt>ıı hale koyabilmek i4!in daimi surettı• teıl 
bir almaya çnlı.o;ıtıklaruıı ve dalıa ziyade itinn 
olunneağ\ru, şehir içi nakliyatı b:ı.ldnnda cla yeni 
otobüslt>rin p;!'tiıilmesin!' belediyec teşebbiis edil 
miş olup btmlıınn neticesine intizar edilmeklo 

lerine vekilin verdiği cevaplar dinlendlkten son
ra snnt 19,30 da celseye nihayet verildi. 

!)ükı·ü Sııntcoğlu 'ııun roisliği alLında toplanmış 

,.c k('ndileri tu ı'!lfındıı.ıı verilmiş olan şiyn.qi iı.n

lı:ı1ı f:ı-ııp l'mıımi JTpyı•ti ittiFııklıı 1a~vip etmiııtir. 

hat üzl'riııe hir çok lıntiplt'ı' !\Öz ninrak bu scyn
lı:ı 1ııı nıl'ınleket imi?. il! in fnydalı neticeler · wı·ıliği 
lınkkıııılııki kıınııntlarıuı izhar ettiler. 

1\n hcyauııtı ıııütııakıp kürsüye gelen Başve
kil ~iikı·ii Snı·ııroi(ln Hükümetin tnkip etmekte 
lıulıınıhıi'u siyaseti ı>trafiyle tc.~ı·ih ederek ııl

kı~lnr arasında sözüne nihayet verdi. Ruznanı!'

ılc lı.ı ~ka ıııarlrl~ olnındıi{nıtlrııı crls{•yr son vrı· il

di. 

lwı·alıcr sa.ir suı-ct l cl'lc· ele hıı.lkııı nakil ihti.l'!ı

rmı t eıııin i<;in trdhirlrr dii~iinülınekte oldnğunu 
hcyım etti. Bunu tııkihrn söz nlan Mıınrir Yrkili 
<le olnıl ı:oenklarıııın kolaylık la ok-nlıı ı;ıitnıcleri

ııin temini hakkında vckalctin mütnli'ıasını izal~ 
etti. Bundan sonra söz nlan takrir sııhi plcri 

ve bir ~ok hatipler otobüs meselesi üzerinde 
ehemmiyctle durarak bu işin birıın evvel ve heı· 

tüı·lii imkiinlıır düşünülerek daha esaslı biı· 

şekilde tanzimi konusu üzerinde nıütalfıalarını 

hildirdilrr. Tekrar ki~rsiye gelen Daruüyc Vekili 
~ıra ' 'l' otobüs işinin hntiplcrcc i1.har olunan te
ıncnnileriıı kabil olduğu kadar ~·etine ~etirilm -
~ine itina olunacağını beyan etti. Btuıdıın sonra 
~eyrisefer intir.ıımı ve otobüs hakkında verilen 

iki takririn Uiikümete lınvalesi Umumi He.vetı: • ka
hul olunartık ruznanwnin diğcı· madde ine geçildi 

Rn?.nnnıcnin bn maddesinde Sılılınt \'C ktimai 
~fua,·en!'t Yekilinin vereceği umumi izahııt vardı. 
!Giı"li,,·c !rE>It•n • ılıhat ve J~timııi ?ıfuavcnct Ye
kiJi Dr. JTulil::ıi Alata.~ memleketi ilgileııclircıı bü
tün sıhhnt işleri hakkındn ctrnflı i7.ııhat vC' rcli . 
V ekilin beyanıanna mü tenazır olarak. söz al:ıu. 
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bir ~ok hatipler memleketin umumi sıhbat duru
mu' ve aluııııru ı gereken tedbirler hakkında mü
tclfıalıırını iı.ııh ve iskil.n kıınııniyle ilgili bazı 
hususatı tel.ııı.ı1lz ettirdiler. Bütün hatiplerin be
yıın:ıtııııı ve sorduk.ları suallere Sılıhııt ve İçtimııi 

rı.- 1 '. ı 1. P. l\k'<'lis tlıjupn l"n~uın1 Heyeti hn 
gün (28. XLI. 1943) Reisvekili Balıkesir Mebu
au m. Kazım Oııılp'in reisliğinde toplandı. 

Celse açıldıktan ve geçen toplaııtı zııbıt hu
liisası okunup kabul edildikten sonra ITııriciye 

Vekili Nurnan Meneruencioğlu kürsüye gele
rek son on be.' gün i çinıle memleketiınizi ilgi
lendiren siyasi ahval hakkmdıı izahııttıı bulun. 
du ve bunu takiben vıırlrk vergisi hııkkmda lz
mir :\{ebusu Celiıl liayar tarafından verilen 
tııkriı ·i ıı ıııii wk ı • ı · ı •si ıH • g-t•ı:i l<li . 

'l':ıkı·iı·iıı oıkuııııınsıııı ıııiitmıkıp lııı lııısııst;ılıi 

·lüııii ttı · ı· \"(• ıııiilııliı:ılıll"llll i)('yıılt ı• ıl ı•ıı ( 't•liıl 
R;ıyıır diHI<·ııiloliklı•ıı snnı·n söz alıın :\lali~·ı• 

Vı•kili i"wıd .\ ğTıııı kiirsii,,·e l(rl«n•k lııı ,·rı·

giııiıı ';ı z ııı ı i ı :ılıı·l 1 i ı · ı · H sı•lıtııl,·ı·i \'~ kııııııııuıı 

lullııkıııdıı riıı.\ " l'l olıııııııı t>sıısl;ıı· ı izulı ell i ; \"c bu 

i7Jılı:ı 1 l ' ııııtııt i llı ·yı·lı:ı· tas\" ip ııllııu nı k nızn:ınıt•

ıt i n ılii!ı · ı· ıııudılı ·s i ıtı· ş.tt·ı;ilıli. 

Bu ıııad · lı·dı· "'"'ıwli ~IPimsu H •tl:ıd J>ı ·k ·. 
itl "·ı-di ği tııkriı· \'llı·dı. Tııkriı· sahibi, lw-

10. - '.ır. P. :'.!erli~ Gl1lpu l'• nııııııi rrc.n1i 
bul( ün ( 4 . ı . 1 !l-1-t ı Reisvck i 1 i 1'nı.bon ) 1 ı•hıısu 
Flııs.ııı Saka ' nın Rcisl iğint.l<' toplandı. 

Celse ııçrld1ktaıı ve geçen toplantıya ait zabrt 
hulasası okunduktan sonra eski Gümrük ve !nhi
aarlar Vekili Trabzon Mebnsu Raif Karadeniz 'in, 
bazı neşriyat üzerine 1943 yılı tütün mubayaasiyle 
tuz sevkiyatı ve bazı tahkik ve teftişler hakkm
daki t.akririne Bn.<ivekil Şükrü Saracoğlu ce
vap vererek: 

1. Oeı:en senenin fazlıı tütün mubayaasmm 
ihtiyat stok tesisi ve müstahsili koruma ruülaha
zasiyle yapıldığını; 

2. Tuz ve teftişlerin de mevzuat dairesinde 
cereyan eden tabii muamelelerden ibaret bulun
duğunu bildirdi. 

:l[uavenet. Vekili ta1-afından ayrı ayıı cevap ve
rildikten sonra ruznllJJWde ıniizakere edilecek 
başka madde oltnn(lığındaıı cclı ey<' ~ihayet ve

rildi. 

nunsuz birleşmclere ıniıni olabilecek tedbirler 
''C nesehi gayrisalıih çoculdnrm durumunu ıslah 
ed ici çareler ve dü~ünceleri ıınlattı. Bundan 
sonra söz nlnıı Adiiye \'ekili Ali Rıza Türe! bu 
baptıı Hiikiiııı etı:e teşkil edilen biı· koınisyoııdıt 
tctkiknt yapılmakta olclıığtmıı ve bu komisyo
nuıı çalışına ları üzerine hazırlanacak kanun liı 

yilıasının 'l'. H. ::\1. Me<· lisinE' sunıılacağııu bil
dirdi Bu hususta söz nlmı hirçok hntipleı· ıtlt'Y
:r.uun clıenııniyet.i üzerinde durarak · bu bapta 
Hüküıııetçe hazırlanacağı .<\dliye Vekili tnrafnı 

ılıııı Lıildirilcn lıiyihaııııı biran eYvel lınzırlnıı 

ıııasııu ve sıınulmnsıııı t~ haı·iiz ettirdi ler. Bu 
nıe1·zuuıı l.ıiran evvel iııtııcına ve C:rııpta nıüzn

kercsine dair verilen tnkrirlcı· iiz~ı·iııc llnıp 

!Tıuuıııi Heyetince Hiilıiiıı ı cllt• leııııı~ olunurak 
lıu i~in cıı yııkırı bir zıunanı.ln Uıııuuıi lleycte ı,:c

tiı·ilrnesi hususunu takibe Urup Idare H eyeti 
ıııl'mur edildi ve ruznıııııedc ınüznkere edilecek 
haşka ıundde olmıırlığı nd un riyııget~<' <'~lseyc 

ııilıny~l verildi. 

Runu mütnakrp İstanbul Mebusu Ol. KAzım 
KnrnhPld r'in, köylülerin yıllık va.ııııti gelirlerine 
nıızara n vergi, salma ve im e ce suretiyle tabi 
lıulnnı.luklan miikellefiyct yckfuın ile Köy Kıı
ıınnn ~l'l"!'ğinrl' toplannn pnrnlarııı sarfmın ne 
snı·etle kontrol edi Id i ği hakkındaki takririnc 
Dahiliye Yekili Hilm i Uran tarafından cevap 

,·eriıerrk bıı hususta öz alan takrir sahibi ile 
h:ıtiplcrin ruütııliiıılnrı diıılendikten sonra !kı i
sat Vekili Fnad Sil'llıcn , veki\letini ilgilendiren 
i~Jer hııkkında umumi iznhntta bıılundu ve hu 
ııı<>,·zıı iizerindc söz alan hatiplerin miitaillalan 
i!ı• n•kiliıı l.ıımnmlayıcr heynnatı dinlendi ve ruz
naıll<'ıle lııı~ka madde olmadığından saat 21 de 
tnpl::ııı ı yu son verildi. 
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lı . - C. ll. P. ~Ieeli ş Gnıpu Umumi II cycti 

bugün (ll . 1 . 1944) saat (15) de Reis Vekili 
Balıkesir Mebusu Ol. Kazım Özalp'ın reisliğiııdc 
toplandı : 

C else açıldıktan ve geçen toplant.ıya ai l zabı t 
hulıisası okunduktan ııoura kümiiye gelen Nıüia 
V ekili Sırn Day, Velrilliğiui ilgilend.iı·eıı i~ler 

hakkında etraflı beyanatta bulunmuş ve temas 
ettiği ıncvzulaı·ı a-'j!lğıda Jıliliisa edilen ~ckiltlc 
i.ıah e~tir : 

Demiryolları : Diyarbakır 'dan Kurt.alaııa ve 

Blzığ'dau Van istikametinde Ueuc ·c kadaı· olan 
inşaat üezrindo faaliyet tcksil ed.ilnı1ştir. llaleıı 

mevcut 7 500 kilometrelik menıleket demiryolu 
şebekesine ilaveten en az daha 600 kilometre kadar 
lıat.tııı iıi..\>Usı iı;iıı •• t iidkı· yapılnıall tııd ı l'. 

Liman ve iskel(•ieı·: Bu konnda ı;ulıı;mıalal' di'· 
vıı.mdadır. Son zanıanlurda inşasına ba~lıuıılaıı 

ııekiz büyük betonarme iskele bitirilmiştir ve iiç 
büyük iskele yapılmaktadır. Ereğli Jiııııınuıa baş

lanmıştır. Trabzon liınaruıııı başlanmak için lııı 

ztrlık.lar yapılmaktadır. 

Şose : Bir taraftan bütçe tahsisatı ilc ve ,li
ğer taraftan Yol Kanunu mucibiucc alınan pa
ra ile faaliyete devam olunuyor. luşaatı , senede 
bin kilometreye çıkarmak ve yol şcbckt.>si ni sur
atle ikmal için lüzumlu hazırlık,lar ·yapılıyor. 

Su işleri : 1937 senesinden beri bu husus iç in 
alınan 81 milyon liralık tahsisata ait i!Jlerin hiilcıı 
yarısı yapılıruftır. Bu İf)erin tamaınlamna~ma 

1:!. ı'. I 1. J' .. \f ,·('ll>ı <:nıpu Unııınıi llcy,•ti 
bUgiin ( 18 . ı . l !l+!) Reisvekili Trabzon ~1cbusu 
H n.-an Saka'nın l'C~liğinde toplandı. 

Cclııo nçı ldık taıı ve geçen toplantı 1.abıt hu
losıL~ı okımduktıın Row·a Hariciyc Yekili :\umaıı 
.Men('mencioğlu kürsiye gelerek son beyanatm
danberi ge~en miiddı·t 7.arfında memleketimizi 
ilgilcnrlir<'n lıBl'ici nıeSI'leler hakkında izahatta 
bulundu ve bıı mcyanda hatipler tarafından so
rıı l :nı sııall<'t·i ı•e,· ııp lıı(lt. 

B ıındıııı soııra Zimat Yekili Şc ,·ket Rıışit 

ll atipnğ-l ıı kiiı<:ü,,·e g<'l<'r<'k Zirant V<'kılletine 

~ ıı.lışılıyor. 

1apı \'C deprem işleri: \apı dairoı.i kımili i~

le!'iııc iliLvetcu ııoıı zamanlarda depremlerden I'U· 
ku bulan hasaratın izalesi için çalışmaktadır. 

.\.dapazıu·ı vo liendı;k uuııt.aku.suıdu, lıu talu·iLul 
o hallun du guyı·cıiyl;ı guuiı; ölçüdo giılerilıuiı,ıtiı·. 

!::ieıu depremlerden mütceıısir olan yerlerde K.ızıJ . 

uyca yapılun ~ükı·ana değer yaJ:dıııılurıı ilıl vetcu 
Hazinece ı;;imdilik bir lıııçuk milyon liralık tıiliı:ıi

sat. vcıilin.esi takan·ür e~tir. Dcpreııı zamr
lı.u·ıuı ıızaltııuık. içiıı lıiı· kıwwı lüyilıu.sı lııı.zıı-lau 

nı.ıııtır. 

Elekt.l'ik işleı·i : Cwnlıuı·iy;ıt Jevı-iud;ı clck tı·ik 

!ll.llltrallarınuzın biı· misli artuu~ olınwıma !'ltğ

ıneu ihtiyacı ka!'§rlamak içi-n ;ıtüıle cheuuniyctlc 
d vam olunuyor. Önce Sakaryadaki çıığlayıuı 
~aıı tı·:ı l ırı ııı iıı J?aııs ına bıı~uuııcaktıı·. Buıı uıı it;iıt 

~·apılncuk bııraj ihaleye çıkarılmak üzı·redir. 
Vckiliıı yukarıdaki izalıatıııdaıı soııı·a bu r,., .. 

kwılde devreıle dahi devam etmekte olan "afiu 
fu.aliyeti·niıı normal zamanın avdctini ıııiitenkilı 

Jalıa büyük bir hız a.lıııruır için icap eden lı azı ı·

lıKııı yapılmakta olıhıi;'llnu ı:öy l cmi~tir. 

Bundan soııı·a söz alan bir çok hntibler N:ıfın 
~leri hakkındaki müt.alea; suni ve tcınennilerini 
bild i ımişleı· tekrar kw-siyc gelen v kil suallcn• 
icap eden cevaplıırr vererek temcııni ve ınütalca

ların ehemmiytlo tetkik edileceğini ifade etmiş ve 

Ruznamede başka madde olmadığından riyasetçe 
ce ı scyo son verilm.i.ştir. 

iıağlı Zi mat r \• ctcı·i ıwı· ve Ol'llııtıı l fıııtUTI 
,\lii tlüı· ltiklı·ı i.' lı · hu kısıınlnra diıhil hn~;<lı<'ıl 

zirili mü .'!<CSP iı • riıı fnnliyetl ri v htuılııra uit 
\ ı·kiılı·tiıı pıuğrııııı ' '<' pliııı.lııl'i~lc lıuıılııı· ın tııl

lıik ~:ıh:ısııı::ı kentnaları lı w u~uudııki ıllişünc leı·i

•ıi ,•tıaflı ola ı ·ıık izah etti . 
\'rkildrn S<'UI'a söı al:ın Jıatipleı·iıı ınüuıltınlıt

r.ıııı n • !ior·ılııklıırı suall<'H' ikinci d Cıı küı'l-.Üyt· gr
ı .. n•k ıniitt•mmiın ir.ııhııt ile c vap veren Ziraat 
\ 'r l<ili ılinlf'nilıli ve ruwııınedc mii7.ııkı>rc ll<l ilc
rt·k hıışlm m:ıdd,• olı ııııclı~ıııdıın snıı t (20) de <'Cl
seyc ııihny<'t I'Prildi. 
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l:'l ( ', ll. 1'. '.\h~[i, llrupn l'ıııumi n('~(·ti 

lıugün (2:i . 1 . l!l.ı.l ) Rei~·Pkili Balıkesir Mc
busıı Gl. KiLzun Öwlp 'rı ı rci~Jiğindc loplnıuJı. 

uL~e n~ıldtktan \C geçen toplaııtı zuhıt bula

sası okuııdttktım &ınru küı-siye gelen Gümrük ve 

lnhisarlnr VckiJ.i urul Hayri Ürgüplü 'ııiin ,·r
kilcti ııi i lgilt>ndi r n mevzulııra dair \'CI'(Uği iza
h at lıııliLsll. olarak: 

A ) C: ümriik işleri : 

1. Eski Ye ııoksıın nıcvzualm ikuıali ve 

Gümrük \'l' 'l'nrit't• kmıunlıırınm ~n ileri k:.ı.nw.ı

lnr halind<' lwzıl'lnnıp Bii,Yiik '.\1 illl'l i\f elisine 

verildiğini, 

2. Oümrük nı!'mnr·l:ı!'llıın kifııyctini nrtırnın 

~·olumla.ki ınrsııiıll' klll'shırııı tıııkviyt•si vP tcşki

liıt kaıııııııınun ihti,,- ul'!ı n.nltıııılıııuktıı olduğunu. 

3. !lümrük ıııuanıp]p]eriııclc ı · nıııiyı-ti snğla

~·aıı yı•ııi t nt hikat nı i,,-; !IPI icı•lt>ı·i Ü7.rriııde ~ahşıl 

dri(ını , 

'*· !:iiıııriik nıı·i.lnt ının yı•di lııı~ıık a.wln 
yirıni ıııiJ,, ·on linı l'azlııi ,· ııl'idnt temiıı ı• ttij!ini, 

n ı (l[iımiik nıııh:ıfıl4ıll i~lı·ı·iıı(lt' : 

ii . lı.l:ıri lcılhirlPı· aı·a-:nıdn : km· ,· rtiıı t:rk\'i 

yı-si, icla.ri ıuakanılıııh kun·ct li i>?birliKİ. tirari 
w iktisııdi ı:~asl:ınl:ı kıı,·vt•tli koııtrol tı'llisi, 

Kıtnııni tcrlbirlrı· nı-ıı..~ınrla: 'l'c~liliıt kanunu

nun lı:ı ~a,ı.:ı lıc ı·t:ır11f rdt'<'l'k şt•kilrlr· tııdili. kaçak 

hiilgdcı·u(' tlrl'lıaJ lıiiküın wrrcck nııı.hkPmelerin 

kuı1ılması, . 
Oihi t'S.1slıır ulıqı lıazırlıldıınn hitmiş hıılnn

duğuıın vr .nıkınıl:ı Rii~·iik :\Till!'t '.\f<'rlisine an 
olnnacağrru, 

f': ) fnlıisıırlaı· meV7.mında: 
6. Jstilısalin hl'ı' mııddr d!' miitt:'mndi bir ar

tış ıı;öst<>rıliğini. satışl:ırdıı hissedilen d:ırlıgm 

1-1 - (' . rı. 1'. ~ll·l·li,: (jnıpu ı ıuıııııi Il<-yd ı 

hugün (7. lll . 1!1+! ) ı;ııal (1:) ) tc Heis \'(•kiJi 

Tr:ıhwıı .\lehu~u J h l'>tl ll ı:;ııkn ' ıım t'(•iııliğindc 

toıılandJ: 
t 'el.~r ıı~ıldıktıııı "'' ızcr;cn toplantı 7.alııt lııı 

lô.sıısı okuııdukt:ııı sonra kürsüye grlı-n Hari<·i~·<' 

Yokili -nınnn :\l cnı>mrııcioğlu Büyük lllillet :llt'C

li$ııin kı · tatilin tcsııdüf eden son hir ı,u~tık ııy 

:ıarfınr.la dünya lııidisclt>riııiıı Türkiye'yi ve 'l'ür

kirc 'nin tn kip etmektc olduğu siyıısi münasrhet-

hı• rtıırnf cdilmt•si için blr taraflan sal ış \' C sc,· k 
i~lrı·iıı in taıızim edildiğini, 

7. \Taridatın daima artarak bütçe tahıniıılc

riııc nıı7.arau otııı milyon lira bir f!l.l\lai varidata 
gidildiğini, · 

ii. \'eni tr•Mi,Jı· ı · amsıııt!a: Adana'da bir 

..\laııtıır ı·alırikası. llatıLy·ua csııns atelyesi, ıııulı 

IPiit' .n·ı·k'l'rlı• altı ı;;<ınıplıwrı', Cilndi 'ıle ıa,\'i:ıtı 

lıeı·ıaı·af eden hir t:l\· lıaııc kıınıldıığwııı, yeniden 
.\dıııııı 'da hi ı- lı im l 'ahl'ikusı kunılınusHıa bıışlıı.ııa

ı·a~ıııı. dii(cı· lıazı .n·rlel'(l~ binı l'alıı·ikusı, bir 

kihı·it "" i~piı·to t':ılll'ikıısı , vı• lıiı · ııikotin fıılıı·i 

kıı.~ı ilı· nırr,·ıı ıısıırf'si tı·si>~ıll.ı i~iıı ~ıılı>:< ılılıj.(ını , 

!l. l [a J'it' alkoliii i~kilcn• gi(Ji lnıl'l< i~iıı bü

tün nıl'saiııiıı .<:ıl'l'ı·d i ldi!ıin i, 

10. llcl' ~ıı lll• ıh- nıütelıas...;ıs ckispı· ı· ycti::;t i ı ·· ı . 

ıııı·si ı ll' \'!' a,· ,ııpııyıı tckııik clt• ııı:mlıu· y~ti~til'ınck 

h;iu nıPHHıı· vtı U"'ll;ı g-iiııdtırilc• t~ l' ğ'iııi , 

Siiy lc ın i;ıi ı·. 

\ ' l'ltiliıı i~.ıılı:ıtıııı ınut:ıakıp söz a lan lı:ıtiplı·ı ·: 

t . (:iiıııl'iik ıııı·ıııııı laı · ııırıı kii':ı,, · l'llPı ·t ııiıı ııl't -

tıl'ılm:ı..~uıııı, 

~ - :\lulıaf:l4ı:ı lıışkiliıtınılıı ka~;ıi!ı lıdll•nıı• lı:ıl 

lıc ı ·ta mf cılı·t·vk i(lııı · i \'(' kaıuıııi fl•<lhil'll"l'ill alın

ıııaııınııı , 

:.ı. Jlııfil' alkollii i~ki ılii"ıısınıhı lıiı·ıı 1·r ~a-

ııııılıaklwk :.Lı '(l ır:ırıık r:ıılııınıııııııı 

t • lıı•nıııı iyetiıı i lı·hıu·w.~Lli ı ın i~lrl'ı li ı· . 

Tı·kı ·m· kiirsi,,·c gclcn n •kil bır menulur ii:ıı•

ı ·i ıul e ~·:ıpıl:ın ~nlı~ınıılaı-ııı r,ok ilerlPıııi~ rıldııi:'lı

ıııı Vt' t•ıı yakııı zııınaıH!a tahııkkıık xııh nsıııa kon:ı 

cıığrnı lıildirıııiş n rııznıını cı lc ınüzal((· r·c ı • dilt't'<'k 

lı:ı~Joı ıııaıl ıl t' olınııılığrıııl:ııı 1 ,30 dıı cclst>~·e nilıa 

~·r t Yrrilıuiştir. 

leri i ll,!'il~ıırlin•n kıınulan hakkınıla uznıı w t·l

ral'lı i1~1Jıııt ,·erı.li. Hadciyc> \'ckiliıı i nıütnııkrp 

sö:r. ıılıııı biı· ~ok lıatiplcriıı bu husuıılara dalı: 
miit.ıllliıları rliuleııdi. i\Itthtl'lif ııoktııl:ım nit 

lıııtipleı·in (e,· cilı ellikl~ri ı<uııllt>rl! , ... ,,np ''<•ı ·ııı(')c 

ii:r.rro tekrar ki.iı-sü~-f' grlen IJari~iyt• \ ' ekili tıı 

mmııla~·ı('ı hcyıııınttıı bulundu \ 'C İ7.<rlıatı l -ınuınl 

1 Tcy l' f ~c n llcışl:ırla t:ı . .,·i ıı e. Iii rck rcls.ı·~·c sıınt 

(:!0 ) rle srııı \'erildi . 
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13 .• ~ C'. li. P. :\[ccli~ ı~rııpıı 14 .ur . 19-ı.ı 

salı günü saat (15) dı' Grup Reiııvekillcrinden 
Bıdıke.siı· Mebıısıı Gl. Kazını Öza.lp'm rcisliğiııd~· 
toplaııamk ruınamcde buluıuın suiistimul ve iJı. 

üJqi r ~l·hcpl<'l·ini 1< • tkik;ı ı m' mu ı- J>a ı ·t i Ko m is_,·o· 

lfi.- l'. ll. 1'. ~LecJis Unıpıı l'ın 1 ıııi lil'.n:ti 
ı 7 . ll [ . 1944 cımıa günü Büyük Millet Meclisi 
io;tiınaından soımı Gı·up Ueisvcki llerindt.'n Bnlı 

kl'siı · ıııdıusıı Cl. Kiızını Üzalp ' ın rcisliğindc top
Lııı ııı·;ıJ; nıznıını\·d ~ ıncv\'ııt sniistinıııl ve ilıtiki\r 

17. - ('. ll. P. :.J(·\·Ii .-; Unıpıı :U. ll l . UJH 
günü Hei:ıvckili Balıkeııir i\Icbıısu Ul. 1Gızını Öı.
alp'ın reisliğinde toplanarak ge~cn toplantı ım· 

bıt lıulüsalıı.rr okundu, 
ltuznamede mevcut bulunan suiistimal ve ih

tikür sebeplerini tetkika memur C. H. 1'. Meclis 
G ı·upu komisyon raporu uıüzukercsine dcvuuı 

edildi. Vc~cıı celsedc söz alarak sHaları gelen ha· 
tiplerle ytıııiden söz aLı.n hatipler dinlendi. Dört 
cclse devanı eden bu müzakereler esnasmda hatip
ler, komisyon raporunu esı.~~ itibariyle mıınıfık 
görmüşler ve birçok miilfılıaza ve mütalaalar ara
sında a~ıı.ğıdaki noktruar üzeı·inclı · ebrmnıiyctle 

d u ı·nıuşlardır. 

J. Devlet hizmetinde bulıutanlal'llı nüfuz lıı

rıııclan istifude suı·etiy l e iktisaplarına dair 4::!37 
numaralı kanunla irtikaıı v iı·tişayn ait 1609 
suyılı kanuımn tatbikatma itina olunnıakla bı·ra
lıcr bu kanunlaı-du icabeden tadillerin yapılması, 

·) ~uii•tiıııul \ 'l' ilnikiiı· rii ı ·ii nıl<'ı·ini t<'cziye 
it;iıı geni~ sa.lilhiyctli malıkC'nwleı· teşkili v usulü 
nıııhakemede süra t V<' katiyeti temin etlecek tııdil
lcr yapılması, bu i!ÜriinıJeri işleyenıerin uz zn· 
nınnda teşkil edilmesi; 

3. İhtikilr suçlarmda ihtikiirı takip ve mah
kemeleriu bu işlere tamanıiyle müı>sısir olabilıııcsi 

için murakabc ve takip cihazlaıınııı esaslı şekilflc 
tınızim ve ikmali, 

4. '1\-:f tiş ve murakabe hıısuslarmu grııiş öl
•:l'ıdo ı.ılıcınnıiyet vl'lrilmesi, 

:1. Hayat pııbahlı,P: mev;ı;uıuıdn fi.nıtlıırm 

indirilmesi ve daha ziyade yükselıneııiııc miıııi 

ııuııuıı raporunu müzakere otmiş ve söz ıılaıı bir 
ı;ok hatipleri diııl\•diıktE'ıı soııra vaktin ileı·lem<'~iıl<l 

bin n<'ıı Hi . lU . 194-ı perşembe günü saat ( l!l ) 
·1•· nıiiv.ahı'<',vc rlcvmn •(li lm('k üz('ı·e celseye ııi

hn~·\l t \'erilmiştir. 

selwbltıı·in i l!'tkikıı nwımır Parti Komisyonu ra.
porunnn miiı.aken·si ııe devam ctmi~ ve 21 . TU . 
J !J.ı.ı ~aJı gÜnÜ :t~·nı ffi('\'Zlllll1 IDÜll!ııkCI"OOLil C de
\'Ulll oJıilllllHk Ü ~\'1'\' topJantt~'U SOil V('J'i)ıni~til'. 

olalıilı'cek ıniicssir tC'dlıirl e r olımnasr, 

G. Memurlarm sıkrııtısını gidermek i~in lu
~ımı,'Cl cıı a~'nı ve sııir ~·ıırd.rnılurm ac Ic yapıl

ması, 

Bilhııssıı !ın hususlara nıüteallik verilen muh
telif takrirlcr okundu Takrir! lJrin olmnmasını 

ıniiteakıp kürsüye gell·n Ba~vckil Şükı·ü Saı-ııcoğ

lu gerek Parti Komio'Yoııuııun YC gorck gıııp uza
sııırn bu ınlihim memleket mcvzular[ ii zeriııd c 

c:üstt•nli k l ~ ı· i ·alakıı ve dikkatin. memleket Lşlc
ı in in g-lizt•l lıalli ii zcr i ııd c iyi ne1icclcr almoıa
sıııa h elıcııwh al ınücssir olııeağını ve beraber 
~ıılı~ıııaııın Tiiı·kiyc Büük Millet .Me<!lisi ve 
C'ınııhuriyet H a lk J>ıırtisiııiu gdı:ııeklerino uygun 
o lduıtuııu b<• yan c tl i. Jl ü kUnıc·tiu Inı müzukere
l•· ı·ıl t'ıı hfısıl ettiği kanan1l<'rdt>ıı ilhllm ıılııı·ak 

f:rup Koıııisynn rııponmda tıı1·si ye n tekiii olu
rınn l t'dhir! Pri yıı kın bir zıımanda ııcticı;lendir
nı<·k i~in esR s lı me ·ai ıı:ı ı·f<'decrğiıii , lıııynt pu
h:ıl ılılh i ir lwti ımrl'l1r ınücailele ct ııwk nımi n

<1f oldıığıııııı snyli,v<'ı·ek Hükümetin iktiRııdi sıı

lıadH nlıııış ol•luğıı biı·~ok tl'!llıiı·ll't'in Rl'llll'l'Plc
riııi ir.nlı cfti . lluııclun hiiyh' ri<' lı:ı~> atı llf'11r.

lut J'ak lııısıısnıııln on liıımıı:cı•lı · ıı knrnı·larııı nlın

ıııııRııın tl~,·ııı rı oluııııc·ıığıııı ve ihtikôr Y<' suiiııti

ınııl ilt• ~i.Jılrtlı> ırıül'ııılı•lt· ı •rlilı>ceğiııi lıildirdi . 

llıııııı ıııli1ıı.ıkıp tlı'tıpıııı !Hittüınet lı alık ıııJaki 

kaııı.ııtiıı ı ı<nırıınıı ıırllilıl t' ıı ıılıı ~ıhıın.' t ' ı:iıı 

:riz li rı·_,. u~ıılii •ıı• ıııürueıwt l'<lil ııH•sin iıı llllll ııf!k 

ulı .-ııii;ıııı sii,\·h·ıl' \'l' bunu ist('ı ] i. nıııııuı iizı· ı·i ıı 

1'.1ı·ti i\'iıauıııııııw~inin .ııkrt o lılııA'u yerlerclı> 

tıı tlıik c• ıli l('tı le ı •liH Dahili ~iınıtınıını ı;iııiıı 139 
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nou mnddesi mucibince gizli re:v uaniii ilı> r~ye 
mii.ı·acnat olunaı·nk fi7 ı·eye karşı 251 rey ile Bü
kümrtl· itinıat beyan olnndu. Bunun üzHine al
la~ln r nrasmdn tekrar kürsüye f!'Clen Tinşvl'kil 

~ükı-ü Rnı·nroğlıı nrup arkndaşlnrınm bnkkrn

ra b:har ettikleri itiıııadn teşekkürlerini beyan 
P<IHek kE'ndisiııin Ye Hükümet arkadıı~larının 

hn itinında lıiyık olnınya ~alışncnklarııır sürekli 
nlkı~lnr nrnsınrln x(iylcdi. fstiklfLl mahkemeleri 
tr-ıkilirıc lüznm g-örmediği ve yııkarıdıı hnhis 

1,.- C'. H. T'. '\[C('Jis C:nıpu l.Jnıunıi lfe.n· ti 
lıugiiıı (2H . ın . 1944) Hrisvekili 'l'rahzoıı Me
ht·~u JTnsaıı Rıı.kn 'ııın Reisl iği nde toplandı. 

C"ı·L~<' aı:rldıktan ve ge~cn toplantı znhıt lııılıi~ası 
okuııdulıt:ııı sonı·a Hıwiciyc \"Pkili :->nın aıı l1'e
ll\'ıııcıH·ioğlu ~iiz a lıırak ~oıı ü~ hafta 7.ıırfıııdıı 

ccr<',l'!lll eılrıı lıarici olHylnr ve hilhnssıı ~'iiı·k i-

1!l.- C". H. J>. :\(rl'li' 11rm~ıı 1"mıınıi Hı·yı•t·i 

b•ıı:-iiıı ( ~ . ll' . 1944) sııat (1:5) ft• RP :snki li 
Rııhkrsir 'Mrhu~u Ol. Knzım Ü1.1ılp'iıı R ri~lii! i n 
dr topl andı . 

C!'l~c n~ılilıkt:ı.n ,·c ~e~~n torlııııtı 7.nh ıt hu
lHN>L~ı nlnıııdnktıın sonrn nn~ın 'l"ll Yn~· ın hnk
kıııcln r.nınlıııri~·...t Hıılk Pnrtisi ::\lrccl is nnıpu 
Krmıis~·on rnrorıınıın ınüzak('re~ine f.tN:ilıl i. 

Thpo ı· lınkkınrln fikiı· ve mUtnliialıırıııı söyli
Y"" lıir~ok hatipler rlin !Pndikten sonrn Rrışvc
kil $iikrii Spı·nro~lu lnirsüyc g-cleı·ek rnporun 

~0. - C' . ı ı r. ~((•ı·] ;_. <lrııpu l'nııııni ır .n•ti 
l•ııu:üıı ( l 1 . (\". l!lH ı ~ıLııt (15 ) de Reisvekili 
Tı·ıılıton :ıtı·btı~ıı 1 lasr.ıı ~»ka 'nın rl'isliğiııd top
l:ınılr. 

l'rl~<· ııı;ıl drlıtan vr ır•·<;!'ıı toplantı zahıt lın

lıi""" r,kunılııl tıın soııı~ı ltüı üye grlrn ~bınrif 
'ı•kili tr ıı~ıın .\li Yii<•el vt>kıU•tiııi ilırilı.mılirrıı 

lıütiiıı ""''' ıuiıırn dııir ve bn cümleden olııı'lık 
ilk, orla, yiikııck tt'drisnt, teknik !iğr tim ve 

nhıııan ıniiranelenin adli teşkilat ile yaprlmMI 
hakl<ın•lıı Ra~vekiliıı iılınr ettiği knnıınte Clrup
~~~ dıı iştinık nlnnmu~ ve istiklltl mahkemeleri teş
kiline lliwm a-iirülıııcıni~tir. Komisyon raporu 
ıınnlıtarhırr Ye pr('nsip itibııriylc ittifııkln tas

d p olunmuş ve verilen tnkrirleriıı dahi icabe
ılcıı tetkiknt yapılıp lrPT~klt>riııc tcvcRsÜ] olun
mak iizrı·~ Hiiküınetc tPYdii munfık ı.rörülerek 
rnınnmede bn~kn ıııııtldc olmndığrndan cels!'ye 
snnt (20.J 5) rlc nihayet verildi. 

ye 'nin lıııı·iri siyıısctiııi ilı:-ilcndiren dünya nwsa
ili hııkkıııdıı 1·nzıh ,.e ihatnlı iınhattıt buluııılu. 

Du iıahatı nıiita.akıp sonılan lıiı· kn~ suale Ra
ı·ic iye Vekiliııiıı tııııınııılayı eı ve tııtuıiıı edici cc
nıphu·ı diıılcmli ,.,, nıw:1111Cdt> nıiizak~re ed ii P
cek lııı~kıı ınııılılc olıııııd ığındıııı saat (16,]0) ı l a. 

cels(·ye nilınyet wrilrli. 

nıulıtl'vi~·~tı nrııp Unnııııi Hıw~tiıı rP fn~vip P<lil
diği tııkrlil'lle hıııııın ihth· ıı rtti~i ınevzıılıır Ü7.c
ı·inı1!' Hiil<iiııwtı; t • ı,:<'I'Pk!'n teillıil'lı>riıı alıııııra

~ını 1·e iı\ıılı~ılı•n lfı .vihıılıı.rııı Rüylik Millet Mııe 

lisiııl' ııt·ıolıınarajbııı Jıcyıııı Pt t i. Titıllll miitna
kıp nıpnr nnıı lıııtl :ll'l "" prrıı~ir itihnriyl<' tııR

,·ip olıınıır:ıl< Hüldiın rtı· tri'Clii knhnl edildi. Rn
p<>nııı ıtlatbnııt ilı· ııı•şri hakkınıla v('rilen t.ııl<

ı·ir n·~•P konıılarıık kııbul oluııınıı~ vr ruıma

m~ılr mü1.nker rclilri'Pk hıt,ka ıııadrlc ohııııdı

ğnıılıııı eel~!'ye nihny!'t vcrilm iııtir. 

ııl..ııl ldtnpları ilr dil i~]('ri hakkınrlıı O.l'l'ı ıı~· rr 

l'l' Pt ı · ıı tır i1.alıııt ve ı·ıli '' ~' huıılanı ırı·•:"ıı lı n fta 
ıııii7•ıkeı•t• ı•dill•ll Pıırti h:ısııı V<' yııyııı rap ıını 

ıniiı ı:N·hNi~• lı • \'l'killiğini nlılkulaıı<lıraıı me~elc
J,·ı· hakkııııl<1 ıla ~ı·ni~ n tatmin l'<liı·i IH·~·:ııın

t ıııı iliın• ~tti. 
Rumlan sııııı·a ııyııı koıııılıı ı· iizrı·i ııtlc svz 

alıut bir çok hatiplerin ıııütalaıı ' 'c sol'duldıırı su
allrı·c t~krar kürsüye gelcr lt R~'rı ııyrı cev8p 
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\'61'\lll 1\-fıı.Arif Vekilinin tan\amle.sııer ve aydınl&
tıcı izahatı dinlendi v ruzuamcde milzakere edi-

21. - '. H. P. i\l;'('li~ (lı·upu Fnınıni Hcyı:-ti 

bugün (1 . J\'. Hl+!) saaL (15) de lkisvekili 
TraUz6n 'Alclm:ın Hasım S nka 'nın rcisliğimle top
lAndı. 

Cels~ açrklıktaıı ,.e geçen celse zabıt hulasası 
oknndııktun sonı·u ITariciyo Vckm Nurnan ){c
ııen:ıencioğlo kUrsüye gcleı·ek son beyanatrndan. 
ht• d g~<:en ıniiddct i(;iıırlr memleket iıtıiz.i ilgi
ll'ndiı·\'ıı ~iyıısi m!'ııelt•leı.· tıit;ı,kıtıdu b yıuıattu hn
lııııdn w bu ıncyuııda lıar.lplrr tarafından soru
lan snallerc tatmin edici cevuplın· vt•rdi. Bu
nu mütnnkıp ktiı'l!iiyc gelen 'I'Jeaı·et Vekili e
lfıl Sait Sircıı ikinci rihan hıı.rbiniıı lıaşrııdıın

heri memleketin dıi;l ve iç tic:ırıiliııi aliıknlaııdı
l'an mevz11lara biı·er hirot tcmh ederek etrnrl ı 
iZDhatta bulundu ve ihtikarla mücadele lıukkın
ılnki son karuı·nnme b{lldiınlcrine dnir tııfsiHH 

,.e"li~i gihi ıı.nıryat ~·:ıt'<lıııu hakkında drı Jlü
klim<'lı:<• tetkikııta devnın edilmekte oldıığnnu ve 
lıillıussa ha~•at ı ncnzlatmak bususn için rtükü
nıetçcı ~·apılnıııkta oları mcsaiyi italı eı.ti. ı:1öz 

nion mtilıtt"lif lıııl iııl!'r hıı . Jıea lııılıııhn! 1·e l'l<
nwk istihkokının arttıı·rlnııısr imkfınhırınuı araş

lırılnıusr ,-c Hi1kiimetin fi~·nt lııı·ı )'iik~cltrıH·ın •k 
ııolitikıısııtı sıkı surette ıı:üzöniinıle tutnıastnı 

ve hıılkın gıoa ilıti;vnc:lnrı i~iıı milnnkalf1~ va
sıtııl:ll'ln<ln ı.:ı•ııi~ .ver tl'mini \'!' aynıyu( ynı·dnıı 

lı\rrıırıı luılıil okln~n kııdar hızl:ııırlınltnıısı ıôhi 

lıusnslnı• iiı!'ı·iııılı~ duı·•lnlur. Ruııını ÜY.cı·iııc söı: 

ıtl:ıı ·ak k ii ı·siiyı• ;:ı •lı•n 'l'irarPt \ ' t'kili lıAti pleriıı 

~orılııklnı·ı sııııll<'l'<' ,.e yül'ilıtü·klni nıiilal:lıılııra 

n.nı ıı.vı·ı ı·cvıtp vert'ı'ck Hiiküıııı-!ı;c rkııwk i~ 

tilılmkıııııı >ıt1frrılınRsıııın lwı· r.aruaıı aı·zn cdil 
rli~iııi \' l' Jıulıulıat ımıhnyımtr i nıkiın v rlliği 

·•·• ('. ır . P. ;\lı·ı•lis r:ı·ııpıı l'muıııi ırc·,,· •ti 

Jıu~iuı (2.:) . rv . HJ.I..J.) Hı·i~"ckiti nı. Kaııın 

Or.ıılp'ın l'l'isliKinilr toplandı. 

t 'rlsı• uı;ıldı.ktnll ve g<'<;tıll toplnııt ı whıt hn
lü~8~ı nkuudııkt ıııı sonı·a vekilliğini ilgilcnflil'!'n 
konulut h~kkııı1lıı ir.alınt vermek Ü1.cre Adli:yl! 

lecek başka madde olmııdı~ıudan saat (19,40) dn 
rclsçyc nihayet verildi. 

talıdiı·de bıı hususun t~nıiııiııe ı:n lr. rlacağruı ve 
nıtmnı iyetic fiytıtlnrm y iik.~cltihnenıcsi esaıımuı 

gözönünde tutulacağını ,·c ihtikadu ııiiicadele 

karaı>rrııme iuirı dikkııtlc tathikma ihtiınnnı olu
nocağını beyan ve rıwımırlarn ııyniyıı.t yıırdımı 

işi Uzc!'iıı<lc chıı·rıldnğn ıtihi ,\(ayıs ayı 1.arfrnda 

lıalko kıılıil olduğıı takdirae iki kilo ını dağıtıl
ıı ı a.-H inıkiııılııı·mııı nra~tır ı l ınakl'ıt lduğunu I'C 

Ol'twlıııı kııyholdıığıt lır.nııı olunını ııe,,rnir nızi

.n·ti il e Y<'kiilel~c elıl• ııııniyrtl · ıııc~gul oııııu'lıı 
l!'n gibi •snscıı ilıtika!'la ıııü<·ndclc kararname
~iııde sa lııııı ve ı.c.vt inyağı ııihi haşlıea iaşe kn
lc!lılerindl·ki ıııaliyct 1'<.' ~ııire uıısm·lartı unzıl

raıı fi .nıtları takip cil<'cı•k merkezde lıir büro 

' 'iicudc getirild iğini ve IJiicarct OFisince lt>Yzi 
olunacak maddelerin fiyııtlal'ln ııı tesbitind ıııa

liyl't w nıiistrlılikin ıwuı, ınıılıayaa-;ı lnısusuıııın 

~iir.liııüıidc lntıılınakt:ı o1dnğuıın izıı.b ı.'<lt·ı·ı·k 
taıııanılnym ve a,nlınlatırr c~vııplıır vl'nl.i . . Bu. 

ıın ınüt ıuıkırı lıııtiplı>rin teması dolayı iyle kür·
~Ü.''(' t:•·lt:>n lkt isıı t Vekili Tiiikiinwtı;t• könıiiı· fi
~-utlnrıua r.ııııııu(•dilııwmı•.k hıı~IIS\lllllll l•lıl'tt1ıııi

yı•llt• ),!iiı.iirıiintll• tutıılaı·nk lınıuı ııw,,·dHıı Yl't'nır

ıııı · l; iı;iıt ~ııı•t•lt•r arıı~tırılmakt:ı olduğıum. lıu

ıı:ı Jllll\"!1 rfnki,,·rt Jıiı~ıı olınıtılığı takdinle l'i,\'ll(fl 

mnı ııı<•ı•hııı·i.vt• fi lıfisıl olıırs<ı hıı lııı"usıııı .'·iik. 
~r·k C:rııp llpyNiıw ııı·ztılilı ıtt •ılr ıı rl'vı•l lıiı· kıı

ı·n ı·a lııtı(lııııını~·nNı i{ınr '' r \'ı•kulı · l iıı koııt ı·olii 

altındıı lıuhııı:uı ıııüı•ssl'~ckı·<' nit fiyatlıırı yiil<
~r!ıını·nwk ı·~ıı,ııını ıtri?.liniü~tlı· ıııtulıııa<ınrı ılı·

>anı Nlilı•rrj!iııi loildiı·di ,.,. ı·ıtıı ıaııwıl~ nıiiulkı-

l'(' ı•rlilrn·k lıaşk11 ınııı1dr· olıııoılıifın ıl!lıı ;ııııl 1!!,15 
ıle· cı·l~c~ c son vt!rilrli. 

\'ı· kili Ali Hı1.a 'l'iiı'<>l kliı-;ü;vc ı:wler.<>k iyi bir 
nrl:ılt· ıiıı \,ı-ıfl~rının '!iirnt n tı•minnt olıluJlunıı 

sö.dı ·ıliktı·ıı ''Ulll·ıı trıııiııııtıı lııılrl gı•til'!nckHiziıı 

nıuhllkl•nıe ıı~ullcı·iıHlı• hv.lrlığı (.l "trll'ligi <ıaKirt
.nıı•ıık iıı<'t•lt•m(l)ı•r yııı>~lınnktn hnlunduğıınıı, hli
ldnı l <·rin ilmi Imkınıdım ııyilın lııtılnınlan için 
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ııcşriyata öıı nı verildiği n i, CUmhuriyet adliye.~i
ne iyi vusıfta lıiikinı yetiştirmek lnısusuuda adli 
iııkılfipd»ııh('ri ~ l ınan tedbirler nrticesinde lıii.

kirıılcriıtıir.in kt\vfiyct h:ı.kımııırlan yüks<'k bulun
rluğunu , ~ı>nı:I1•ri ııclli~·c ınt'sleki.ııe r;ekınek V<' 
lıııi(lıuıııık için tedbirler diişüııü!Uüğü.ııi.i, isviı:rc 
nıNll•ni kmııınu ilc. h1m:lar kıı.ııunu ür.eriıır ya
ır.ılı ;l,ül'ih ~rı·biııin n•l;illik~c trrclime eılilmektc 
olıluğumı. tu.nı teşkil>ttlı Asliye malıkcıııcl ı·i ııiıı 

lın kazada kurnlma ma ,-e mü~ tteb ağır ceza 
m.alıkl'mclerini müsbıkil agırr ecza nıalıkemrl!'ri 
haline ırı-tirmr•/.\1? ~alı~ııcağmı bildirdi. Mahkeme 
ve Adli,ı-e dııir ·!erine bir ~·ılda gelen bit· bu
~uk milyon rıdı •diııde~i iş ür.cı-iııdc durarak bu
ının sdıcblı•riııi rınintan .\dli .ı · • Vekili söıı:iinl' 

dh·ıımlıı l'e.~mı diivrı larııı çokltığıınn tdiarib: 
ı• ttiıın ekh• bcrııb •r hn kabil dii.viı.larnı azııhnasr 

h:in tcdhiı·ll'r iizct'i ndr ~ıılışıldığıııı, su~ nıevımn 

iizı•riııck i~tııti~tik nııılfıma.ta dayanarak memle
k(<tiıııi~rl(• su~lnr<la fazla bir artı~ olmad(ğmı 

ynJııız çocuk su~l ulıınuılfl goi1ri.il~n halin gidcı-il

mesi için tedbirler alınncağıııı ve c •za inf M; yo
lıuıtla atılun udıınlıırla yapılacıık · işlere ve adli 
tıp w Ilicil iizerindı· dü~iiniilen hususlar lıı~l; -· 

kında iıahatt.a. bulundu w boşanına işlerinin 

daha pratik ve ihtiyaca uygun bir bale grtiril 
mesi için vekiilet~ lilr.ım gelen l5.yihıılar hazır

lanmakta olup yakmda Mı>cli~e snnula<'.ağnıı 

~öylcdr. Bu beyanattan soıırıı muhtelif lıutiplE>ı· 
~öz alarak bilhns8ıt n~ağıdaki noktalar iizeı·in(l(' 

durdular. 
1. Medt•ni Kııııunıınuıı yirrni :-,lJ[k tnthika1 

2:'1. - ('. ll. 1'. Me ·li.~ r:ıı.ıpn Uıl'lf.tmi JT~yrt i 

hı.ıgün {!l. V. 1944) Reisvekili Balıkesil' }lehusn 
ı:ı. KiıY.Iın Üznlp'm rei liğinde toplıındı. 

Celse lll}ıldıktan ve ge<;en toplantı zıılııt lıuliı

<ıa ı okuııtluktan .onra )fu.nisıı ve 1:r.ıııir )fl'bus
lımııın, (',cfliv. ndırinin bu ~eneki tıışkıulnıı ve 
zaı·ıı.ı·lanııın öııii uluıman lıakkındııki tnkriı·i ıı 

ıııüımkeresine geçildi 
• ılıhat -ve fı;timai iuı11· n t Yekili Dı., Jlulfısi 

.\Jııta bu ta~kınların vüenda gt•tiı·diği ~u biri
ldntilcdn.in önümiizdclri ynı mevsiminde sıtmayı 
nr~tırncuğı emli.,eı<i doğıırdıığnnu v nıı111hazn 

nıziycl i gö,zönündo tutularak esaslı şekilde ince
lemeler yapılınası; 

2. Hukuk ve Ccır.a usulü nıuhıı.kcıucleı-i.'·l o 

Ceza vo 'l'icar·et Kanuuumnz iizodııdo gereken ta
dillerin hızla.ndı..ı"llmasr; 

3. llfikinı nı •sl'lr~ inin ~rkici vu bağlayıcı bir 
lııılde takvi~·csiııin C.~ııslı şckikl-e diişiiııiilntt!lliııi ; 

4. Hazırlık tahkikatı işlerine ~ok öucm wl'il-· 
me i mulıakeme usulünde muva.eehe viı eliriimie
rin vııkıııı .•;ııretleri üzerinde chl'ınnıiyet lı : ı.hırul

ması V'C kant.illcıin. si cilleri iizcrindc esaslı çal ış
nı alar yapılması; 

5. Ceza Kanununun 450 nci maddesiuin 7 
nci bcl\di üicrinde tıctkikat :ı:ııriılıııası ve Jmk11k11 
iınıul~ dıhasınıı.ı t;ılı.rikindcn önce ıniiddciuoınnıi
l oı'Co ~:.eza usulii mnlıakcmcleti.ııdeki hükiimlcrin 
tam ı~m i yle tatbiki ; 

6. Suçlu çooııklar ıııovzuunun önemle gör.ö
uiiıııl • tutulması; 

7. •rekı·ıır katil işleyenler hakkındaki hüküm! 
lerin şiddetlondirilınesi; 

8. Hapishanelerin işevi halin(' getil'ilnı<'si w 
ihtiyaca uygttn yeni biııalal'ın inşa.~ınu öııorıı 

verilme.•i; 
9. Adliye katipliği meslekinin tııkviyı• vr. 

ta.JıZimi. 

Hatiplerin yürüttükleri müta.liuıl:ıra ve sor
ıluklal'l suallcre cevap veren.Adliyc Yc.kili dımıı l'

yaıı edilen tl'kliileri yerlerine getirmek i~in inı

kitu ve ~arlan tem.ine ça.lışacağını bildirdi ve rı.v:
naınede müzakere edilecek ba.,ka madde olmadı
ğ ındmı saat {20, 40) celscyc son vıcrildi. 

buna karşı oldl·n gel ı' n tcdbiı·lerin veka let ~e . ıılm

mış v alınmakta bulunduğunu izah etti . Bunu 
ınütealop sör. alan Nafıa Vilili ırrı Day Gediz 
nehri taı;ıkınlarının esaslı surette önü11ii almak 
i~iıı harajlar i.ıı.şa!ıınm zııruri bııltıııdnğıum izah 
etti. Btmdan sonra bu nıevzıia dair 1\f'ıınisa ve h 
mi r .Mcbuslanııın v rd:ik.l.eri takriı· re .ve konulu
rak nuzaı'l dikkate alınmak kaydiyle Hükünwte 
f;ıncdii kabul edildi YC ruzıı.amedo müzakere edi
leeeli başkil madde olmadığından riyııset~() e('lse
yo n ilıayet verildi. 



2-1.-- f:'. ll. P . .\kı·li~ l:ıııpu l'ıııunıl IJ<•,n•ti 
h ugün (J 6 . V . 1944) Rcisvekili Trabzon Mebu \1 

Hasan Sııka 'mn Hcisliğinde toplandı. 

else açıldıktan ve geçen toplııııtı Y-ahrt hu
lilsası okunduktan sonra, son zamanlarda itti
haz cdil n bazı kararların netice ve tesiderinin 
ne olduğuna da.ir Manisa Mebusu Hikmet Rayur 
tarafmdan veriJmjş olan takririu ııı Ur.akrı·csiıH~ 

geçildi. Bu takrire cevap vermek üzere Hari
eiye Vekili Nurnan Meneıneneioğlu kürsüye ge
lerek, takrh·iu ihtiva ettiği noktalar 'hakkında 

cevabi izahatta bulund u ktan sonra Türkiye 'ni n 
hari<'i siyasetini ilgilendiren diğer harici mese
leleı· etrafrnda da aydmla tıcı beyanattti bulun
du. Hariciye Vekilinden Ronı·a söz alan takı·ir 
sahibi Hikmet Buyur, vckilin cevabı hakkındaki 
ınütaliiıılıınnı bildirdi. 

. \,,· ııı ınrvw Uzrrinde siiz alan bıılunnıııdı-

25. - C. H. P. Meclis Grup u Pıııuıni ITe~·r t i 
hugün (18.V.l944) saat 15 te Reisvl'.kili Trab
ı.ı;iin ( IR , •. 1944 ) sunt 15 te H.ei v~kili '!'rab
zon M~husu Hasan Sakn 'n m Rcisliğind~ topla
nııı· ak ruznıımi'Rını teşkil eden Genelkurmay 
r.ıı~kıınlığrnın vazife ve salahiyetlerine ait ka
nun layibası üzerine ıniizakere aı:ılmıştır. 

Hu ıncvzn üzel'inde bir~ok hatipler layi
lıanm ihtiva ettiği esaslar hnkkmdahl görüş
lerini iznh etmişl er ve encümcne bazı sual
ler ı~nih eylemişlerdir. Hatiplerin müta-

26. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Hey<'ti 
bugün (6 . VI . 1944) ReisvekHi Balıkesiı· Me
husu Ol. Kazım özalp'ın Reisliğinde top~andı. 

Celse açıldıktım ve geçen toplantı zabıt hu
liL<ıalan okunduktan sonrıı kürsüye gelen RariciyP 
Vekili Nurnan Menemen ioğlu, son beyanntuı -

i\ı ııduıı rıızıııınıl'ııin ik 'iııl'İ nınddtosini l<'şkil 
1' )pıı \'(' .'· iıw Tlikın rt Bn.nır taı-.ıl'ııı :lıııı n:
ıilııı iı; olıııı ikiııı·i 111kriı· oknııdu . on ~u

nııııılıırd:ı lıiı· lıııkaı·ct dfl\'lısı nıliııasrh~t iri(• 
lıiı tlis ()lıııı lı:ızı '·nkalo ı·o tnalliık eden bu 
t;ıkı-i ı · r Dıılıili.ve Yeki li Hilmi ı·ıın cevap ve
ı·<•t'l'K ş iınıl iyc knuar ceı·eyaıı eden olaylarm mat
lın a l tn yrr lııılınnş oldnğunu, iakat heniiz tah
kikrlt sona ~rınediği i~in lııı hususta knti ınalıi

tnl\t ,· f'ı·ıneııin nıiinıkün olmadığını izah etti. 
Btındnn SOill'a 1'U7.DUll1ellin ÜÇlincÜ maddesinde 
bulunan Milli Miidafan Vekili Ali R.ız'a rtıın
kal 'ın vekii.leti lı akkındaki ıınuınıi izahatı ilc 
ıııulııelif lıntiplcl'in ıniitalfın ve . ornlarına. ver
ıliğ-i cenıp dini nerck rnznanıeile müzakere edi
lr<'ek h~~kn madde olnıntlığındnn saat ( 19,30) · 
rla c· ı~e:ve ıı ihn y t verildi . 

lıiıılarınıı ve ~onlukları .~uallere ce,·ap olarak 
)fiili 2\[üdnfan Bıırüın e ni Reisi , inob Mebıısıı 

CeY<let K erim tncedayı lara(ındnıı verilen et
raflı iz:ıhat dinlrndikten somıı Raşvckil Şiikı·ü 

ııracoğln Küı· ·üye gelHl'k Hüküıu ctiıı nokta i 

nazarrm izah etmiştir .. Bundan sonra mü.Y.ak -
reniu kifayeti hakkında verilen bir takı-ir reye 
konularak kabtıl edilmiştir. Iıayihanm ana 
prensipleri Riyıı et tarafından r ye konulınuıı 
ve Umumi ffl'yı;>t~c t:ıwip ohınnrnk Celseye so1ı 
verilmi tir. 

danheı·i geçen müddet içinde memleketimizi ilgi
lenruren siyasi me ale! ere dııir izahatta bulunarak. 

Bu ıneyanda hatipler tarafından sorulan sunlleri 
<•cvııplaclı ve snnt (17) de e lscye nihayet ve
ı·ildi. 
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27.- . Iİ. P. Mecl is Grupu ınumi H:ey<'ti 

bngün (13. VI. 1944) saat (15) tc Reisvek ili 
'I'rıı~oıı .Mehusu H asaıı. Snkıı 'nın Reisliğiııdc 

toplandı. 

Cels • açıldıktan ve geç n toplan tr zabıt Jıu

ı~~ıısı okııııduktnn ~ounı Dahiliye Vekili Hilmi 
Unm Kürsiiy~ gi'lerek vckalftiııi ilgileııdiren 

ın~-.:zulan, vilüy~tlerin hnsusi idareleri ve 
mınırei id~ve l tıı·i nlıır·ak iki gı·up halinde ele 

28. - C. H. P. Meclis Orupu lirniınıi Hey«'li 
bugün (16. YI. 19+1) Biiyük ~Iilkl )11 cHsi iı;

tinıııııır rnütHakıp Trabzon Mebıısu FfaRnn !'!a
b 'nın ı·ı•islii(iııdı• fı;vkııliidP olarak toplaııdı. 

Ruınıımr, Hıışvekiliıı son Mariciye Vekaleti 
t..ıwucliiliine ait izııhatıııdıın ihaı·~tti. Ce18euiıı 

:ıı;ılıııasıııı rııütunkıp Rıı .. vckil ve Hıwiciye Vı•

kil \'o·kili ~iikı·ii Sarao·ıığ-Jıı kiirsii~·r ~clrı·rk hıı

o.::iiıı )!ıt~ı>tr•lı•ı·dt· iııti~ııı· <'lıııi~ olaıı be.vıı ıuıtııı

dıııı d:ıhi aıılıışrlrlıi(ı l'<' <:lıilı • o•ski l lal'İ<' i .I'C• Y kiJi 
\'ıınııııı ~ll'ııı•ıııt • ııo·ioğ-Jıı'ıııııı Vi'kiılrltc•ıı Gı·kil 

ıııı•sini iı·alıPttirı·ıı lı:ldi~P.'' r duir dizılı ,.,. ı•tı·aflı 

IH·.1·ıuwttıı lnılıındu . 

R ni(u zla ı ·ılaıı ıı:··~iriln~t•si mevzuuhıılıis olun 
1· ~ ff'lu•dıliil Jııldisı•,iuiıı s~lwhiııi tr.~kil rılen ıı:r

ıııriC'ı·iıı iki liptl' ll olcluğwııı. lııınlaı·ın hirisi 
Eıııs. diji;rri .\lıınlııı.'· nı t iph:ı·in~ uy,gnn gemiler 
hııluııdrı~uıııı vP ıııııa.Hrıcsi dikkuL \' ı' itina iJI' 
.ntJHhııı~ nlnH 1\ ııs!' l isimli vııpıır·dıı top, ıııaki, 

m• li tiit'c·k , srı lwıııiJıısr at m ağa ııııılı ·us ııııııılııln r 
ile hıııılımı ıııiitı• f'rni hiifiiıı l<'<:hiz:ıl, rııal?.eın e 

2~. ~- . n, P. M~dis Orupll U\uıııııi UP.YI'ti 
btlj!'~n ı :!O . \'J .l!l.f-1 } Rcisvckili &lı h . ir M<'
lnı. ıı nı. 1\iıwı:ı Ü~alp ·m rl'i liğindc toplandı. 

l'<'l~r ;H;ıltlıktaıı ,.c ge~cıı iki toplantı ~)ııt 

JıııJilsnllırı okuııduktıuı sonra Ba~1·rkil ve IJıı.rici

ye \'ı•kil \'ekili Şii!..-rü 'arncoğlu kürsüye ~<'le
rrk ge<;l'll e~lscde Boğazinrdan geçen Almaıı va
rınrlnrının muayenesinde ihmal ve l~>~eyylip 

ı-,>Vstı>reu memurlar ~nı-sa lıunlal'liı tccziye edile
ı·ı•ği hakkındaki sözl~.>riııi izalı ve itmaın ediri 
Lcyanatta lıulunmuş ve muayene vııziresiyle a.L1. 
knlı gerek askeri, gerek sivil · nıenıurlarımızdıın 

alıp taf~ilıltlr izahnL verdi. Bunun ilzerlne s~z 
nla\'llk diişüuee ve miitalaa l anıu beyan eden lıi ı' 

~ok Jıatip l or dinienelikten sonra tekrar kiirsüye 
g-ell"n l >ulıil iye Vekili, hatipler in t{'uıas ettikleri 
rnev~uJnı-a dııir tnmııml ayıoı i?.abatta bulruıdu 

Ye ı·nııınmecle ruiizşkerc edilecek buşkıı mııdıle 

"\nıııchi(mdnıı RQnt (lll) de ~cıseyc ıJJıııy~t ve
ı•itdi. 

n (•ı•phaııe snnd r'klıı.rı I' C tcl~iz mnlıabcrc cilııv-1 

!!11111Jıla ,rı nıe,·cut hııluııduğıınu. ve bıı nevi va.
pıırlıırın l\fontrii ~l ukavelesi ahkilmrnu göı·ı' 

doll:nırlnrı doğı·nya har p geı\lisi ve Moııtrö Mu· 
k>wr•lı>siniıı hıısıısi ıııadd<'sinde yazılı hiikünıleı·,• 

ıliilıil muavin geıııi neYilerinden olduğu tama
"' ;_,.J,. sabit lnılurı,]ıığıııııı ~ııyı•t. ;u; ık olarak izah 
l'f ı i. B mı dım sonra aynı TıW\' 7.ll iiıer inde siöz 
ııluı·ıık konnşıın ııııılıt.r·lil' hııtiplı•ı·iıı nıiitnliiaJnrı 

il .. Y:Jflı ı ı-lanıı nııııı,,· ı·n<'siıııiC'ki l<usndnr· hakh-ııı 

ılıı ızh:ı ı · ettikl~ı-i lıissi_, · at. n t~zıılıüra~a nit ifa
ılı•lı•ri ıfiıı l eııui. Bıış1'1'kil ve Hııriı·iye Vekil Ve
kili ~iikı·ii !'!nrncoğln ikiııci rl<'fa kiiı-siiyc g-elı' 

ı·<·k :ı rkndıışlunıı lı ir r;okları l ııı · :ı fındıııı i fııdc' 
olunan nıiitala:.ı l anı i~tirak ctı.ii{ilıi ''~' lıu hlı 

,Ji~r i~inolr ihmal ve f<'qt>yyiiplrri sabit olan alii
kalı ınrnıurlnr varım bunlar· hll!kkı'ndn clıı ic·nlı!'
•h• ıı tukil-ıalrn yaprlacağıııı bildiı·rli. 

r:ı·ıır Umumi Heyı·ti RaŞ\;!'kilin iznlıııtını 

tıınıııııırıı ta~1· ir etti ve lınşka siiı ıı.Jıın lınlunnıa

ılıibııılıııı ><aal (16,30) da eel. (',I'C ııilı:ıy<'t VPrildi. 

lıir, bh·i.ıılı1 bu lıtı>ın tıı bi~ ihmal I'C t~scyyüplcri 

olınarhiınr, ~-.alıH~ me. lcni)\ 1\ton~rö M.uab«letıi
nin t11thik Sililietin ı:ıit lıulwki bir göıü,ş netice. 
si olııııık wc~]fczdeıı yeril~ eıııirlerin tatbikın 

dan iharct bu,lıu:ıduğunu izah etmi~krdiı·. • öz 
ıılun lıııtlplerin mlitnlaalannş, ve s.orull\n sQn~~ 
nı Rn.,vckilin verdiği cevaplar aUınılarln k:ırşr 

lıınıııış 1·c vaktin gecilı:ıniş olmıı.sıııa bina.en ruz
ı•:mıı·ı!Pki ilcinci maddenin müzakeresinin tehlı·i 
ıı•ldiri rcye konularak kabul edilmiş olduğundan 
~ı+r.v!' . on verilmiştir. 



~-
30. - C. lt P. M\lQli Gı:up~ Umumi H6ycti . 

b.U«iin. (27.Vl.1944) Rcisvakili Trabzon lHebıum 
Hasan Sak~'.ımı nisliiinde Uıplandı. 

CQ!ae açıldxktaıı ve geçııu Uıplantı uıbıt lmiU.
~ ok:mıduktan son.ra küı-süye gelen Başvekil 

Şükrü Saracoğlu .Ankara 'daki meakeu bulu:anmn 
~ ~)derek memurlarxınw.u çektikleri sıkıutı
lıuı önlımı.ek mabadi.fle aı:sasr, p!Aııları ve tah
~satı lı~ı~zu· bulwuw. uı.emıu- evlerinin .Paı-ti Orup 
Komisyonunca hazırlaıup Umu.uı.i Heyetçe tıı.svip 

edilmiş bulunan rapor tavsiyeleri dairesinde dcr
hal inşasına başlanacağını ve bu işin Hükümet 
ııermayesiylc kurnlınuş bulunan ve bugüne kadar 
gördüğü işlerle ehliyetini i pat eden Emlfi.k Ban
ka.<ıuı.a havale olwı~ beyanla key.fiY,ctin 
Grup Hc.ret.i Umuıniyesiniıı ~as.vibine arzolumna
s ını tekli( etti. 

BıJ. ınenuda wütalnaları diul uen nnıh

telif hatiplerden sonra ikinci (,]efa küı·

~ü.ye gel® Bıı.şvckUin izahatıııı müteakı.p Riya
H<ılçc Umumi Heyetin tasvibiue ıı.r.ıcdiieu ~cklif. 
kabul olundu ve rııznanıede mevcut Maliye \"e
kili Fuad Ağra.lmın Veknlclini ilgilendiren nıev
zulal'll dair vereceği iıalıata geçildi. Kürsiye ge
len Maliye Vekili Cııınhu.riyot Maliyl'!lim• h!i.kiın 
olan ann preıısiplPri aşağıdaki sı l"U)'l takiple an
latb. 

ı. Denk bütçe; 
2. Harici istikrazlar yapılmaması; 
3. Bütçelerimizde Milli Müdafaa hizmPtleri

nl başta tutmak, şimcndiferler i~cıı, memleketin 
sanayileşme&, marlerılerinin işletilmesi, milletimi
zin teknik: bilgiler ve ilim ve irfan ile bir kat da-
ha teçhizi, sıhhi hiımctlerin genişletilmt~i, köyiii 

31. -- C. n. 1'. Meclis 0l'Upu Umumi Heyeti 
bugün ( ll . VII . 1944) Reisvelcili Trabzon Ie
bnsu Hasan Saka'run R.cisliğinde toplandı. 

f'elsenin açılınasmı mütaakrp kürsüye gelen 
Ba.,vekil ve Hariciye Vekil Vekili Şlikrü Sara
coğlu son günlerin siyasi hiıdiseleriue dair kısa 

lerimiıitı kıı.lkınııuı.ııı ''e &-ulama ve kurulma ~le
ri miz gibi Immetiere geniş nispett yer veı'Ill •k, 

4. \' E- ı ·g llt• ı·iıııizd ~ tnük<'ll<'fin ödf'm(' kalı'li 

·' ·etiııi ııı-ıııııa k rr nJI·g-iJ,•riıı ikti.;nıli inki~>ıfı ı · ıı 

ıı-dlı· nıııenı(-sirıı' ıl ikkat rtııwk ; 

ve vergilerin iktisadi inkişafı oı:ıgı.•lleomeıııes ' ıı 

dikkat etmek; 

5. Hayat ucuzlufu ve bilha.<ısa zaıı.u·i ilıti : ·ııı: 
maddelerinde fakir halkmıızm ve köylürniizüu is
ti-Fadelerini temin edecek vergi indirı:ııeleri y. ıp -

6. Vergilerdt' ıslahnt yaparak bütçe inki
şııflarını temin ve Devlet ve ınükel1ı>fin lı ık

luı· ını miisnvi derecede korumak; 

7. Devlet elinıleki gıı.;yı-iweııkuJJerin ! ok 
nıüMııit şıu·tlıı.rla köylüyc iııtikalini temin ctıuı·l<; 

. Dev lo~ borçlarını günü güuiiııe öden ·ı.>k 
Y() l>evletiıı ınali itibıırını yiiksellınek. 

nuııuau sonra. lıetıııbı kaWcı·, talısiııat, lü
,·iz, nı illi {>ara, borçlar ve cmisyon vnziyeti h ı.k
kıuda ayı.lııtlntı ·ı ve tatıııin edici geniş iza: ıat 
,·erdi . Bn hıısustıı söz alıııı hııtivleı·iıı mütal"ııı 

s ııııı. ikim•i d~fa kür-süye !(l'lrı·rk cevnıl ve. ·l' ıı 

:\[al iye Yek iliııiıı dinlenınesini mütaakıp nız ııı-

ıncniıı ikinci nıadı.lesinde yazılı nl)selıi sahih ol
ı ııayan !;O('Uklaı·ııı dıırıımu hııkkııııla Ka~t:wır ı nı 

i\lebusu Dr. l~nhı·i Ecevit 'in Adiiye Vekilindeıı 
sorduğu sualin ıııiizakeı·esiııe geçildi. Aı.ll iyc 

\"ekili Ali Rıza 'J'ürrl kürsüye g~>lcr('k Vekili i'i
nin noktni ııaznrını iınhtaıı soıırıı nıııhlclif hn
tiplcı·in miitnliıaları dinlendi \ "C bu konuya da ir 
söz ıılıııı l:aşvekiliıı beyııııııtı tas,•ip olundıık an 
sonrıı ruınaınede bnşka ıııııdd(' olınııt.l ığınt l nn 

celsrye son veı·ildi. 

i ın hat vt•rdi, Bu lzalıat Üzerine tlariciye ve k ili
ne snal tevcih edilmediği gibi mütalaa ileri sü
ren hatip de olmadığından ruznamede de baıkn 
bir madde bnlnnınndığından cel~eyc nih11yet ve. 
rildi. 
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2. - ' '. li. P. Meclis Grupn Umum.i Heyeti 

~ugüıı (5 . lX . 19H) saat (15) te Reisveki!i 
Hıılıkcsiı· Mebusu GL K5.zrnı Özalp'in Reisliğin
de toplandı. 

Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt hu
lisnsı okunduktan sonra kürsüye gelen Raş,·e
kil ve Haı·iciye Vekil Vekili Şiikrü Saracoğlu 

heyanatmda 3 Ağustos 1944. tarihli Almanya 
ile olan ınünnsebet kesme karımndanberi mem
Jek~Uıııizi il~ilcııdiı·en biıçliseler hakkında etraf-

33. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
hugüu (3 . X . 1944) saat (15) te Reisvekili Ba
lıkesir 1\'febusu GL Kazım Özalp'in Rcisliğinde 
toplıındıktıtn sonra kürsüye gelen Rnriciye Vekili 

Hasan Sııka, 5 . lX . 1944 tarihli celsede Bıı.~
Yckil •e Rıwiciyr Yekil Vekili Şükı-ü Saracoğ
lıı'nun Yiikı olnn lJcyanatlıırınclnııberi geçen müd-

. , 

··lı iznhiıt vererek uınumt slyasl duruıııtlh1uzu te
banu: ettirmi~ ve bu arada müttefiklerle olan 
karşılıklı gii veıı ve samimi görüş bil·liğini esas
lı bir surette açıklıynrak siyasetimizi takipte 
tutnıu~ olduğumnz . yoldn elbil'liğiyle yiirünülme

sine devam olunocağmı ifade ile beyanatma sorı 
,·ermiş ve alkışlanmrştır. BnşvC'kilin beyanatı 

üzrriııc söz ıılan · bulnnnıadığrndan· ve nıznnıne
lle de başkıL ınııddc olınııdığmdan saat (17) do 
cclseyc n ihayet ırcrilru iştir. 

del içindeki dünya siyasi abval ve hH.disclerine 
dair izahatın lıulıınarak Jm arada nıemleketimizi 
uzaktan, yakından ilgilendiren ıııeselelere temas 
etmiş ve bu lwynnat Orup Umumi Heyetince al
kışlarla kar~ılanmıştır.-

Ruınınnıede ba~kn ınad<le olınadrğmdnn 1op
lnııtQ·a son vcrilmi~tir . 



B. Cumhuriyet Ha.lk Partisi Müstakil Grupu 

1. - Cumhuriyet Ha.lk Partisi Müstakil Grupu İdare Heyeti Ue iıza.sınm isimleri ~ğ'ıyo. yaınl
ınıırtır : 

1':trlıan (Ali Rıı,ııa ) Jsta ııbu l Mebusu Reisvek.ili 
Hirsc l ( !ılünir) hmir " Idare Heyeti Azası 
'l'a.5kıran (Te.zcr ) Kıı~t;un~nu :. » 
(fökcı· (Ali ;\hızııffcı· ) Koıı~·ıı. :> :> [•] 
.\uumur ( i\[. Süreyyıı ) Tı·ıılnun .,. , 
Pı.ısin (R ı f'kı Refik ) . \ğ ı·ı :> :> 

Bı•k(' tıt (nıfzı Oğuz) .tıılııı ra " 
, 

Yörük (Ziya) - ,. ,. » 
Bunguoğlu ( 'l'ıılı sin ) H ingöl ,. :> 

Eı·tmı (l\Jnhtar) Bitlis » ,. 
o~-nın (Bülent) :t " 

,. 
Ö.rıııcn (Hıfzırı·ııhııı ıın R:ı.~it ) ilolu ,. :> 

Eııgincı·i (Şck:ip) Bıırdıır :> » 
Bat u ( Salahatthı) Çamı kklll c » " Söknıensücr (Şükrii ) J;;ı·zincan ,. ,. 
~oydemir (Ol. Zeki ) ]';rımrıım :t .. 
Osten (Ne~nı.i ) OirP~tın ,. :t 

,\ ~·dar (Kazım ) Ispa rt a » " 
Dik~ ı· ( Dı ·. Ha.ıTullalı) lstınıbul ,. :> 

Sarıdal (Vehbi ) :t " :t 

1'8Jlcr (1\Iuhittin) Kııyspı·i :> • 
('ohaııoğhı (Fııad ) Kırşelı.ir :t " 
Torr.t ııt ( Şı•vket ) " " :t 

Fenmen (Rr fik) Kocıwli :> » 

Pt•kcan ( Ram id) Kiitah~·a :t :t 

B:ıyduı· (Nusuhil ~fıılat,va :t :t 

Sıırlııııı (Haldun ) Manisa ,. 
" 

Fs lu ( F c .I'Zltllnlı ) » » ) 

Ba.ı· i7Jt (Dr. K emali) )[ııı·nş ) ,. 
Olkiinwn (T.J ittfi ) "Jfnı·clin ,. 

" 
}~ı·ha r (Sabi luı ) Ruııı~ıın ,. :> 

'l'f'kt' li (Esıı d ) \'rf n .,. 
" 

Y tkiıı (~uut Kı·nıııl) » ,. » 

Kııı-ı<lıojlltı ( Y11sııf Dııyj..''l t ) Yozgıııl ) :t 

Dı•\'l·in (Şinıı~i) Y.o ııonı ldu k ,. ,. 

1 •ı T okyo Biiyiik ı-;lçiliğiııc tiiyi1ıi iiuriıı ~ . 1'1 ll . L!JJ i tıırihi111lr Mi/cı d miştir. 
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·t Grupun faaliyeti ha.kkmda ma.tbua.tta , u tebliğıler intifıar etmiF· 

A) C. II. P. :\iüstakil Grupu 31 . :X. 1!!43 
ta ·ihinde Reisvekili İstanbul Mebusu Ali Rnna 
Tı . rhnn'ın reisliğinde toplanarak : 

Birsel (i\fünir) İzmir mebrum 
Taşkırarı (Tezer) Kastanıonu mebusu 

· flökcr (Ali l\[nza1'fer) Konya ıııcbusu 

D) ·. U. P. }Iiistakil C:rupu Unıomi IIcyrti, 
16 . XT . 194:1 salı günü yapılan Puıti f1rupu 1<:
tiı ıaından sonra. Reisvekili 1 tanbul )febusu Ali 
Rı na Tal'lııın 'ın huşkanlığııı<la toplnmnı.ştır. 

Pn:·ti Gnıpıında Hariciyc Vekili tıırafınclan 

n' l'ilnıi~ olan izahatı ve bu izalıııt iizcı ·i ndc ccı-c-

Anıunur (M. Ül"CJ'Yft.) Trabzon nıebusu 

){üstakil G rupu İdaı-c Heyeti ıizabğına se<:
nıiştir. 

Malatya Mebusu Nasnhi Baydarı da, T. B. 
?IL Meclisi Riyasct Divıı.ııı Katipliği için naıw.ed 
ıı:ös t cnııcğc knrar v('nniştir. 

yaıı eden ınii.uıkcrcyi ta.kiJJ etnıi~ olan ~Iüst.ukil 
O rup iizaları a.nıı mcvzuu kendi Uıııplarm<la mü
zakere <'ltiktcn ve hazır bulunan Haı·iri~·e Yckil i 
Laı·afındaıı Yerilerı tıuımmla:ırıeı malumatı diııl e

•likt u onra. Hükümetin harici siya.,ettıı tuttuğu 
yulu ittifakla tliSvip ctnı~lcı·dir. 

3. - Müstakil Grup a.dma Mecliste Reisve kili ! stanbul Mebusu Ali Ra.na. Tarha.n tarafm
ds n yap ıl~ olan beyana.t : 

A) 1944 mali yılı Muvazenei Umumiye kanunu müna.sebeı.iyle (26 . V . 1944) : 

A. R. 'l'ARHAN (İstanbul) - Mubt •r m 
arkadaşlar, Bütçe müzakerelerine bu yıl : iki 
g[n de olsa - da.lıa evvel başlıınıale imkinuıu 

bi ~o vereıı Bütı;o Encünıeninc ve kıymetli be
ynulariylc bizleri tenvir huyuran ayın ~fuJi~·" 
v, :kiliııo teşckkü rdcn sonra, Yüksek m üııaade
ni ıle, gıııpumuzuıı 1944 bütçesinin ana hııtlıırı 
hakkında görüşlerini arzedeyim: 

Bu bütçenin gelir ve masraf maddelcı·iud •n 
bazıları ele almarak t.uhminleriııdeki isabet du
roJeSi üzcriııdo ileri sürülecek mütalfuılarmm, 

le linde ve aleyhinde ·öylenebilir. l•'akat ye
Ir( .n itibariyle talnnin 'isabetli esaslara istinadct
ti.ilmiştir; ve yüzde beş kadar açığı, eınL<ıyon
la değil, istikrazlıı karşılanacak olan 19-H biit~c i 
iyi bir bütçedir. 

Bıı bütçenin <>hemmiyetli bir huı usiycti, adi 
n- fevkaliide gelirleri ve masrafları bir yere 
toplamış olmnsmdadır. 

Şimdcye kadar ihtiynç görüldilk~ Büyük Mce-

liMe aı-zedilerek ye fevka.lı1de kıı.yna.klarlıı. karş.ı:

lanmakta olan Milli lfüdafaa fevkalade masmf
lıı.nnııı bir scuelik tahmini, bunları temin cdced( 
gelirleı·lc, yüksek tetkikleriııo arzcdilmiş ; w 1Jlo 

~urcLie Orupumuzun, bütçenin tanzim Mtıreti hak
kmdaki temenııilcriııden biri de yerine getirilmiş 
bulunuy:or. 

Şekle ait gibi görünen bu ycııilik, Hazinen in 
ınııli yıl i~inde yapacağı tahmin edilen bütüıı 
masrafları ve bu ıruı.sra.flıı.rın nasıl karşılanacağı
nı bir arada tctkik etmek imkiinrru verdiği i~iıı 

esaııl.ıdır. 

l)ünytıııı n bngÖ.Il sartlıll'l iı;inde Jıu eiYC· 
ri li rlurunıJRı·dn büt<;e taıı7.iıni bir inıH'affnkı
yct soyılnıalıdır. Hükümetin bu ıııuvaffakiyeti 

ııi telnırüz tlil'llıeği hir vazife bilirim. Fnkat 
ııy ııı zıınuuıılu şurıu clu tehoriiz cttireyiın ki , 
ı.:linüıı ieııı>lııı·ııın dıılıa uygıırı hir tnsnı·ı·uf zib
ııiyetiııiıı hiıkinı olııı:ı~ıııı ı::örınl'ktı' <·~o~lı rlilc
ğimizdir. 
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Masraf maddeleri incelenirken, bunların tah

nı i nlerinde isnl1etsizlik olmadığı lı atta birçokla
rm m arttırılması yerinde olacağı iddia edilebi
lir. 

Fakııt ı·lırnımiycli ilıtiyaçlarııııızd ıın bir kıs
mı bu hütı:c i lc ıle kaı·şıl a nmamı~ nldıığuna ve 
h<'psini kar~ılamıığıı bugiin imkiın lmlnnanııyaca
ğına göı·e (İstiknızla da kapatılacak olsa, aııık 
bütçe zıııııaııı değildir . Ynrın ne olacıığ ıııı bilc
meyiz. Clelirleı·inıizdcn lıir s:ıntinı rıızlıı saı·ft•<le

meyiz) zihniyeti hiıkiııı rıldnğu giiıı, Hlikiinı ct tr 
Meclis de ılalıa mii~tı>ı·ilı olac·ııktıı·. 

Muhterem arkııdıı~lnr ; Biitçcden bıılıseılcrken, 
hunuıı g-clirleı·i ııi tenıiıı Nlrıı mükellefleri yanı
mızda giiriiyMıız . 

Feılnl«iı· ~ift l)ilcrinıiz , Jlc1·let kndnısuııuıı fe
ragat lı nıensu pl n rı tüı·lii fııal iyct.ll'riyle m i llPtiıı 
lıay:ıtıııda 1'0) ıılını.~ kıyıııı-t li vatandn§ım ız, el
hiı·iği ile, :.:·ayı• lıiı·Jiğ-i ilc, yıınlıın ihti~·ıı~Jnrım 

tı•nıin rtınPktcdirleı·. 

Bııııl.ıı · ııı hiı· l<ı snıı rli~iııdı•ıı. tıt'llağıılrl ıın :ıı·t
tınıı·ak yLırt ödcviııi ~ı·n'fle yerine ı.:rtiı·nıeğr ()u· 

lr~ırkeıı , hazıı·lııı• ııırhııı l<ol:ıycıı. öde,rehilecckleı· i 

mil<tan, rks ik fıılıs i l Ptııu•ğt· hııkloıııız yoktur. 
niiy(ik 1\f~PJise Slltılllnıa k ÜZPI'(' ol rJtt ğll nn]a

~ıJan ~·r ııi ka7.aıı~ ,·ı• ı·gisi liiyilın~ının. mali Jıü. 

künıl<'riıı Inı lıakıınılnn ısl :ı hı yrıluııd:ı , esaslı 1Jir 
aılıııı te~kil ı·tlrhilııH•ınesiııi trınenni ederiz. 

Bıı b:ıJıi,tr. Vf'rginiıı wı·imiııi arttırmakta 

en nıiiesşir I'Oiii oyııryacak olan mükellefin ve 
Rnzin<'niıı haklnrııır aynı ılrrrredc konıyncu . eh
liyetli lwsııp ıııütrhussıslnrı .vetiştirıııck mrvzu
unn lıatıı·latırrz. 

13u miiiclıassısları yeti~tirmek i~in şimdiye 

kadnı· alıııınıı: olan tedbirlerin ihtiyacı kar~ıla

ıııı~ olılnğnııu zannetıniyoı·uz. Değerli \'C güve
nilir kims('lı• ı·iıı hu ııı esll'/!<' rağbet l eı-ini arttıı·

mak i~in dalııı ne liizımsa biran evvel yapılm a

gr, kanuıılnl'llı ıslahından beklenen faydanın 

tnh11kkulnı i~iıı zl\rııı·idiı·. 

Muhtereııı arkrıda.şlar: 

Hükümet esba.bı mucihe~indc bahsi geçen ( te
nflül kanunu üzerinde nıemuı·lnr leh ine bazı ta
dil tt>klifleri) nin Büyük Meclise sunulmuştur. 

Hu tt'klifleı·in Rüyill< Meclisı:e Jiiyrk olduklun 
a laka ile inceleneceğine şüphe yoktur. 

Bu münasebetle, ıslaha. ınnbtaç olduğu Dü
yiik Meclisçe senelerdenberi teblı'iiz ottirilmiş 
olan Memurlar Kıınıınııntı hntırlııtmnk yı>rinde 

o ltı\'. 

Devlet ve müesseseler baremleri kannnulannı 
ve buıılıırm nıensnplarının faaliyetlerine mües
sir olan diğcı· knnuni hiikiimlcri iena,Y) ve işe 
:vnr:ıııııyıınları bıırındıımıyııcıık , sadık ve faydalı 
I>Pvl et hıliııılcrini halde ve i~tikbalde koruya
en k, hııluııdıığu işte teı·ıı k ki ve ıslah Jıaınleleri 

yııpmağa muktcdir teşebblis ı•slıııbını teşvik ede
cek vcynhııt işlerinin iyi ve zamanında görülme
sini ber diişiinecnin üstünele tutncak surette dii
zel t ın ek, tnın:ımlaınak; bir tıı.ı·aftan da tatbiknt
ta keııı iyct ~'<'rine keyfiyeti ikame etmek, Dev
ı~ı ıııckııııiznı~sının hı>pinıizin istediği derecede 
iy i ve verimli işlemesini temin etmenin çnresi
dir. 

Biil~c ıııiiznkeı·esirıde Miistakil Groptan istc
nwğo alıştığıııız (ücretli memurları maıuıa geçir
mek) rnevzuu , Hükiinıetiıı tevdi ettiği Jayihıı 

üzı· ı ·inde, Riit~r Eneümeninde incclenmektedir. 
1\ııııne hizmctleı·iudc dıı.imi vazife alan bütün 
nıt:ındıı~laı·ın aynı haklııra ve ayni tenıiua,ta 

ııınlik olııınlamıı sağlayıcı bir lnyihanın yakmda 
~·üksek tetkikınıza arzedilmesini tenıenni eıleriz. 

1\fuhiereııı aı·kadaşlar, 

19H biit~c liiyihasıııın ana hııtları üzerinde 
(lı-npumuzun göı·ii~lerini nı·zettinı. 

Müsaade buyurnrsanız şimdi de ge\:ı·n hazi
nıntlaııberi Orupıııınızun miizıı keı·elerine ınevzu 

teşkil etnıiş olan mühiın nıeselrlı•ı·irı h:ızılarrnclan 
kısaca halıscderck. Sn~· ın Rükiiııı etim izılen tc
nwııniiPı·de bulunaymı. 

Rtınlardıın umuınun sıhhııtiııe tnnlliık rd!'ıı· 

leri tifiis '\'C sıtma ile ınii~nrlelediı·. 
'rifiisle ıııiicadı>lenin nıııvııffakıyetle nctice

lcnıııi~ o lduğunu g-örıııeldt' s!'viniyoruz. Bu mü
rııdel eniıı devanı edPcPğindı.ı şüphemiz yoktur. 

Rıtıııa ile miiraı.leley gelince: 5 tkinl'ikiinuıı 
1944 taı·ilıiııdr nı-ııpumuz ııdıııa Hii.viik Meclise 
~ıınulnıuş olan lıir sual takriri ınünıısebetiyle va
kı hı>.vnnatnnızı lıat11·lııtnrıık, Sııym Sıhhat Vc
kiliıııizdı>ıı teşebhüsleriniıı bugünkü safhaları 
hakkmda bizi aydmlatmalarını rica ediyoruz. 

Öğrenmek istediklerizin başlıciLlan şunlıır-
dır : ; 

1. Çeltik Ekimi Kanununu ıslah için Sıhhat 
vı> Ziraat Vekıilctlorince hazıl'lanmı' olıın iki ay
rı li'1yiha, t era V ekiileri Heyetince birleştirilerek 
son şeklini almış mıdır! Bu layiha Büyük M eli
sc ne vakit sunulacaktırf 

2. Sıtma mücadele teşkilatının verimini art
tırmak için bıızrrlanacak olan Jayihn. ne safhada-
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,dır! Jıfücadeleıı.in bu sene daha şümullü ve daha 
ıniiessir olması için tedbirler alınmış mıdır? 

Grupunıuz adına sorulmuş olan diğer bir 
sual de, Sayın NaCıa Vekilimizin, yer depremi 
zararlarını mümkün mertche önlemek i~iıı all
nacak tedbirler hakkında, Büyük Mecliste heya
natta buluuıualarıııa vesile olmuştu. 

O beyaniariyle ilgili iki luyihayı takdim et
tiler. Encliıneıılerde ineelenmektc olan hu lilyi
hıılnr , ıııevznu yüksek hur.uı·unuzıı g-ctirccekti ı·. 

Şimdilik yalnız son yeı·depreınleriııdc cvsiz ka
Inn yurttnşlnrımızr bıı.rıııdırmıık için girişilen 

teşebbüslerin mahiyeti ve verimi hakkında, bu 
kiirsüden beyanatta bulunmalarını dilcyonız. 

l'v!ulıtercm aı·kadıı.~lar; Pasif korunınada görü
len umumi gevşemenin büyük mahzurları, Sa~·ın 

Dahiliye Vckiliııin huzuriyle Orupumuzda yııpı

laıı miizakeı·elcrdc de, tebarüz etmiştir. 
İşin yeniden ele alındığını göı·üyoruz. Müm

kün olan biitiin ihtiyat tedbirlerinin alınmosm!, 
pasif korunma cihazının işler bir hale gelmesi 
i~in, Hükiimotimizin ve halkmırzm, mevımun 

chcmnıiyetiyle mütenasip nllilı:a.vı iizıımi derccryc 
c;:rka.rıhnnlaımı tcmenni ederiz. 

Bu konuda, hnzı yeni kanuni lıükünıl,•n• ihti
yaç olduğunu Sayın Dahiliye Vekilimizin Grupu
muza ifade buyurmuşlardı. Bunlııra ait liı.vilııı

lar gelir gelmez, büyük Meclisin yııkın ul;1kıısmı 
uraııdıracağı şüphesizdir. 

lhtiyat tcdbiı·lcriııin tam olarak hepimiz taı·a
iından alrıınıasıru isterken, unutmuyoruz ki, en 
mükmmcl koruııına tertibıı.tı olun yerler bil e 
şiddetli her gün artllJl tayyaro lı..ücumlarınm tlt•h · 
şotli tahriplerinden masuıı kahnıyor ve kalamaz, 
Bütün bunlara milli azim ve iradenin kt\\'votiyle 

• daya.nılıx. 
Gnıpumtızda da. çok allilı:a uyımdrran ve esas

lı müzakcrelere ve tetkiklerc konu teşkil eden top
rak mahsulleri vergisinin cibayeti için yeni bir 
kanım kabul edilmiş buluuuyoı·. liükümetiu bu 

kanunu, mükQllcfi ve Hazineyi ayııı derecede 
koruyaca.lı: surette tatbika muvaffak olmıısmı di

leriz. 
Mulıterem arkadaşlar; nıemlll'lara yardım işi 

G l'Upuınuzca da incelenmiştir. Bu ıııcvzuun m
portörü taralnıdan lıazırlanmrş olıın raporu di
ğer arkadnşlarrınızm bu hususta ileri sürdükleri 
mütalaalarin birlikte, Saym Hükümetiınize tevdi 
ettik. Tatbik şeklini Hükümetin imkimiarı tayiıı 

edeeektir. 

Esas emelimiz, yardımın başlaması ve memur
larm aylıkları gibi bilinir ve muntazam veriliı· 
olmıısıdır. 

Bu miinascbctlc hayat pahalılığına temas et
memek mümkün değildir. 

Bü~e Encümcni de (Çok ~etin ve önemli) va
sıflariylc vaınflandırdığı bu meseleııin scbcplt)ri 
ı·c tesirleri üzerinde dunnuştur. 

Bizim bugün ricanıız, fiyat ıııurııkabcsi konu
smıda almıııakta olan tedbirlerin tatbikatı ve te
sirleri hakknıda Hükümet tarafından mi1mkün 
olan izahların burada verilmesidir. 

llarp ekonomisi yurdumuzda nasu tatbik edil
melidir? :\fcvzuu incelemek için ayırdığrınız ıır

kadaşlarınuzm tanzim ettikleri raponı bu rapo
run ihtiva ettiği malldeler üzerinde karar alnıayı 
teşrii bir teşekkiil için mümkün ve muvafık ırör
miyerek gözönünde buluııdnl1!1nııısr faydıılı olııı· 

miiliihazasiylc Sayın Hükümet im ize teY di ettik. 

Eııııs olarak şunu tebarüz ettirıııek isterim k.i, 
bwıdıın evvelki devrede ıııiistııkil grupun Jıı·r 

f ıı-sııttıı ifad<• dtiği !(ibi bııg-üııkü aı·k:ıdnşlnrı

ıııızı da şıı noktada hiı-le~iyorlııı· : 

Yurduıı hiitiiıı iktisadi l';ıııli~·dleı. ·iııi aynı lıc

rll'fı•, uıııuınl selfııııet hedefine .ı·öncltıııek iı:iıı, 

.llükiiıııl'tin i-abı·tli nıiid11haiPsiııe liizııın , zııru-

1'\'t. varJıı·; ı·~ hıı mü<lnhııh• vı• tnıız i ıııiıı tı • dlıiı·Jpri , 

ah!'nkli insieaııılı , bi ı·hiı·iııi tmıııınılayıeı olıııalı 

rlıı·. l'liiıılıııınıış bir tcdlıirlt• ı· nıaıızuııı es i te~kil 

t•.ı· lenıclidiı·. 

:\fuhtcı·e ııı ııı·kııılıı~lar ; .nirduırıuzclıı sos.vııl ~·ar

ılını koııusuım incelemek i~in. Grup ıırlwdaşla

rııııızdıın bir komite lı·~kil ctıııiştik. 

!;osyal yarliını iı;;iııi yıırlta, köy vo kasabayı 

hiı·biriııdcıı ayımıı~·ım bir· kül Jıaliııtlc miitııliia 

cdPn koınitc, h u ıuevzuu : 

iliilen yııı·dımıı ınuhtnç olanlaı·ı korumak, 
Yııtıınclaşın ııtüstukbcl hayatını tl'nıinat altı

nu ıılınak; 

· Olmak üzere ikiye ayırmış vo buıılan tertipli
y~<·<'k ınuu.ı·yeıı ve ma<>tıl bir tek teşkilatın kuml
masını; ve ınevı·ul mevzuata nnzaran J>evlct ve 
hn.nr ınücsscsclt•riııe yapılmakta olan yardım i~

lcı·inin bıı teşkilat tımrfuıduıı idı.ıre edilmesini; 
vo yanlım işi . ı-i için i<·ubcılcıı mali vıısıta ların 

lıtı l()şkililt emrine \'erilmesini; zal'llri görmüş 
ıııevzuuı1 clıeınmiyetinc biııuen işin bu zaviyedcn 
Iflikümct tıımfııırlnn tetkikı doğru olııenğı ncti

ccııino vnımıştır. 
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:lırilli yarılımlıışnııı işlniıı hütiin şiimııli.vln ı•lc 

n.lıııııhilm<>si i~in hı>ı· şr_vd~ıı öııre, ihtiyaçların \'U 

lııı ilıti.nı~ları kııı'*ılayacak kaynakların, hu işt<' 

halka \·c Jlcvlctı· dü~cı·ı•k \·azi fclcrin, uelerd<•n 
ilmı ·ct olal'ai\'ını te.~hitc yarayaeak esa.~lı tetkik
lcı·iıı, ihtısııs erbabı t<ırnfmdıın yapılması ıııı·ııı·i 

olduğu kanııııfında~· ız . T3ıı tctkiklrr yııpılıı·kl'ıı, 
har.ı ııı <•nılrketlcı·iıı son scnelrrdo hnzıl'lııdıklan 

projclerdrıı hizim şıırUaı·ıııııza giirc fa.wlnlanıııa
ğa dıı ~alışılınaııı tııhiiiliı·. 

'l'iirkiiıı geleneği olıııı dıı.vııııı~nıa n• yııı·dıın

laşıııayı, lıugiinkü ihtiyaçlarına uy~uıı ve biitün 
. nırt.taşlarınımı. şiimil bir şrkilde gerrklcştimırk 

.roluııu tulııııık i~iıı , esıL~lı tctkiklcı·r biran evvel 
bn~lannııısmı sa~·ııı Tfiikiinwtiınizdcıırirn •'d<>ı·iın. 

Jfuhl<' ı ·cm ~tTka<lıışlnr; 

Biit<;r ıııiizakrı·t·l<'ri ınünaseh<• t iylr d lo ıııfını 

zalııııızı, Ic m Yekillcri trşkil:lt ına ait iki ıııiibılfıa 
ilc lıitinııck istiyol'lır.. 

Biı·inci,i, ikiti~aıli dıınııııdaki fcvkaliıdı•liğin 

istilzııın ı•,vlcdiği tcıllıirlcr maııwnıesinin alıenldi 

\'<' irısiraııılı olıı ı·nk zııııınnıııdıı. nlınnınlnı·ıııı takip 
Ptmrk \·az if<'-~iylc miikcllcf herhnngi bir vcknl<'tiıı 
ııiiııdcl ik meşgul i~·c t lt• ı·inıl<'ıı at.adc ol n nı k topltı 

göı·ii~l<' ı:alı~ıııak iınkıiıııııa ııııılik \'Ckiılet~iz hir 
\'ı'k ilin , viirudıındıın ~ok istifıl<lc l'ililPlıil<'rcği 

nıiitalıinsıdır. 

Bıı, Bıışvckil i~idiı· denebilir. Fakat bir kaç 
uınum nıiidiil'iiik iloğrudıın doğruya k<'ndisine 
hağlı dıırnrkcıı yeııi hir kııntm Jiıyihasiylo Oc
nci Kuı·ınıı~· T3n~kıııılrih i~lcı-i ıııı•suliyctini de 

ıfpı·ııhll' ı·tııu·k iizı•n• hııhıııaıı \ 'tl llal'iciyc ve Da
lıiliyc i~l .. ı·iııi .rııkıııılnıı takip elıııeği ihmal ede
ıııi~wck ol:ın Başvrkiliıı, iktisııdi işleri topla),p 
tanzim \ 'C tııkip ctnwsiıı<• mncldı•tı>n iıııkim göre
ııli.vor\1~. 

ı\ı-zııu fııydalı giinliiğüıniiz ikinci mütalaa da 
si.n"<i nıüstc')aı·lıklıııın yenidı>n ilıdaımlır. Siyasi 
ıııiistı•şm· her n•ltfı lete lfızıııı olnııyacıı.ğı gibi lınır 
\ ekiılct l<'I't' hi rden ziyadı• lazını olabilir. 

1 yi sN;ilıııek , var.ifeleı·i ve salılhiyclleri isa
lıı'l lı• 1 Pshit rdi lnll'k ~ıı ı'liylc siyıı.~i müstl'şadarın 

nkiılt>llerdc ~uk vt'rinıli \'t' Mecliste de faydalı 
ola<'aklal'llıa knııiir. . 

'l'ııııı muvaffak olııın~ lıir siyasi müsleşıtl'lll 

ş:ıhsıııda, tcl'ı·iihe li bir \'ckil ııaııızt'di buluııa

lıilı•<·rğ i de k:ıyda ı.lı•ğ'cr. 

'e ri vu isııhrtli hükiinıcl lmra.rları isteyen ve 
!ın karariann l'll ,· ı·ı·iınli sııı·rtt • hemen tııtbikrııa. 
lıı · ı · z:ıııınnkindcn ziya.ılo ilıtiya~ gö~tcn•n diin
,\U ~:ıı·tlııı·ı it;iııdc ya~ıyonız. Böylı• zıımaıı lıırdıı 

Ina lll'yctini ınlimkiin olan h~ı · yoldaıı kuv
vı•tiPııdiı·ınoğ'i aramak kaunı· tabii bir şey olınnz. 
l lı.~arıdnn görü~üıııüzlc fayılnlı bulduğumuz bıı 

iki fikri nıulıt(•ı ·ı•ııı 11 iikiiıııet şcf.iııin yi.iksck lnk
dil'lı • riııl' aı·zc•leriz. 

.\Luhtcr<'nı ıırkaılıışlar, t'uıııhtll'iyct Hnlk Paı·
tisi .\libtakil t:rupu, sayın ::lııracoğlu Rüküııııı

Liııl' hiitı;e ınüzak ı·eloı· i nıünasebctiylc itimadını 

yı•ııilcr; Yatıııııııııza ve Millctiıniztı iyi hizıııct 

ı·tnıcge daima ıııuvalı'uk olııınlıı.ruıı cnncL-ın Lc
ıııcııııi eder. ( Alkış~ı·). 

B) Almanya liükümeti.yle iktisadi ve siyasi müna.sebetlerinıiıi.n kesUmeai müna.sebe
tiyle (2 . VIII. 1944) : 

ı\. H. 'rARllAK (t~faııbul )- )fulıll'rcnı ar· 
kııdrı.~lnı·, bugünkü dli.n~·a hnrhiııi doğuran hn· 
rekctleı· bıı.5lndığı z:ımaıı Türkiyl'1 Milli mücadc
lesiylr ~iz<liği sıııırlnı'l iı;inde, kl'nd ini imnr \ 'C 

lı'rııkki Jıaml<'lcriıw vcııııiş hnlnnuyordu. 
llnriı•t si.vnsct tr fııaliycti, nıillcllcrnrJsı barış 

l~ttı'<'kı-lJı.riııc nçık yürekle iştirnk ctıııcktrn; ıııtı 

lıitinıl<' itiıııııt ve nıüsnlt'nırl unsuı·u olmnktnn; 
iharetti. 

l~okat hiıdisclrriıı trhdit cdiri inkişnfı \'1' 

Dalkanlnl'n kndaı· sirnreti karşısında, rsn~lı rın· 

ni~·et tl'dlıirlcri nlnıak zoı-ıında knldı. 

Tek b~uıa alucağı tedbirler kiıfi gclcmczdi. 

lııgilt()l'C il aralarında, sulh ve emniyet gayelc· 
riııde görüş birliği tec~üs etti; ve 12 :\Iayıs 1939 
tarihinde Tiiı·kiyc Büyük Millet Meclisinin 
tıısvip buyımhıb"tt nıiiştcl"Ck beyannome ilc iki 
nevlct «KPndi milli cnıniyNleri nefiııo olarnk 
karşılıklı taahlıütlcrl'» girişnı!'yi kabul cttileı•. Bu 
tııulıhiitleriıı kati veııikıısıııı, 19 llkl<'şrin Hl39 
tarihinde, Ankara'da illl7.ıılıınan korşılıklı yar
dım ınuah de.~i teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ru n('v!ctlHin bu Rtırctlt' hirlcşliklcri cej)h • 

Rtılh rephrsi idi. Fnknt hnrbin önüne ge~mck im
kum bulunamadı; vo siliıhlnr palindığı zamnn1 
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11'ürkiycnin hangi taralta olduğu taayyün ot miş 
bul UllUY.Ol'dU. 

Beş senedir uevam et.nıclüe olan harp cısna
sında, Türkiye, bütün milletlerarası münıısebet

lerinde, Ankara muabedesi esasıanna sadık knl 
ııuığa titiz bir itina göstermiştir. 

Türkiye Cuınlıuriyeti ile Alman Reichi nra
sında, 18 Haziran 1941 tarihinde imzalanan mu 
ahedenin de esas şartı - başta Türk - İngiliz itti
fakı olmak üzere - mev~ut tanhh'iitleı1ıni7.in mnh
fuz tutulmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; Herhangi bir ihtiı·a.~ın 
sevk:i ilc değil, sadeec emniyeti istihdaf ederek 
imzaladığımız İngiltere ittüakına hağhlığımızı , 
hiç bir sebep ve tesir sarsaınadı. Karşı tarn fın 
en kuvvetli, müttefikimizin en zayıf, olduğu za
manlarda da bu sııdııkatimizi te~'it ve ililn etmeği 
bir vazife, bir şeref bildik. 

İşte muhwrem arkada.5lnr ; Sa~,n JTüküme-

tiıııizin yüksek taı;vibiuizc arzettiği Alınaıı Dev
l!'f i ile siyıı~ ve iktisadi münasebetlenınizi kes
ın ek t eklifi, bıı ittifakın icaplarından doğmak

tadır. 

Grupnnıuz, ittifakınm icabı olduğu kanaatine 
iştirale ederek, Hükümetin bu teklifini tıı.c;vip 

ediyor. 
Mulıteı;cın arkadaşlıw ; hnı·icl münasebetleri

ınizin bu yeni sufhasiylc dururndaki ciddiliğin 

artaeağını kabul otınek lazımdır. Hükümetimizin 
Yurdun her köşesinde ve biitiin işlet-inde, duru
mun ciddiliği ile mütena.<ıip tedbirler alınması; 

halkımızın da bu tedbirlere, bütün kalbi ile bü
tün hareketleriyle, müıalıir olma.<ıı hayati bir za
ruı·ettir. 

Tüı·kiye Biiyük ?\'[illet Meclisi hiç bir zaman 
sergiizeşt siyaseti yapmamıştır. Bu günkü ka
raı·ını verirken de, tck hedt' fi , aziz ~~rdnmnzwı 
seliimetidir. (Alkışlar). 

C. Müstakiller 

Büyük Millet Meclisinde 4 müstakil Mebus Vardır : 

Türker (Berç) 
Kayaoğlu (Mihal) 

Özdamar (lstamnt) 
Bodrumlu (Avraın Onlunti) 

Afyon Kal'lıhi~ar 

Ankara 

Eskişeh ir 

Niğde 

Bu zatlardan yalnız Berç Türker, Dahiliye 
Vekileti, Devlet Denizyolinn ve Limanlan l~let
uıe Urotım l\Lüdürlüğü ve Emniyet Umunı Mü-

dürlüğii 1944 mail yılı bütçeleriyle Fevknl!ide 
Vaziyet dolayısiyle bazr vergi ve resimlere zam 
irrasmn dnir olan kanunlara ek kanwıun ve ln
hisarlar Uınuııı Müdürlüğü, Münaknliit, Nıı.fıa ve 

'l'icnret Vek[ıletleri 1944 büt~eleri ve Türk harf
leriyle bastırılacak altın paranın şekli hakkında
ki ınnzbatanın müzakereleri esnasında söz alarak 
bazı mütalaalarda bulunmuştur. 

- - .•es>e -<eea---



J. Bütçe 

nilyük :Millet Meclisi ı944 mali yılı bütçesi ve uğradığı değişikler aşağıda gii~terilmiştir: 

F. M. Muhnssasatrn nev 'i Iıirn F. M. Muhassnsatm nev 'i Lira 

2 Açık m aaşı ı 

Birinci kısıııı - Maaş, ücret, 
trrh!IÜfll, tekaiit ikra.rniycsi Fasıl yektlnu 253 654 
ve benzeri şahsa ait istih- == 

kaklar 5 UcretJer 

I - Rcis ve fi.za t.ah.sisat vo 
ı Memurlar ücreti 20 ı86 

tazminntJnriyle hareırn.h-
::! Jllüteferı·ik müstahdemler 

lan 
ücreti 263 361 

1 Talısisat ve ta.zmina.t Fasıl yekilnu 283547 
] Riyasct tahsisatı 9 272 === 
2 Aza tahsisatı [ı] 2 192 820 
3 Divanı Riyaset aza tazmi- lll - Diğer istihkaklar 

n atı 24 010 6 MuvaJdaı.t tazıninat 30 GM 

Fasıl yekilnu 2 226 102 7 1683 sayılı kanunun 68 nci 
maddesi gereğince verile-

2 Muvaklaı.t ta.zmina.t ve hu-
cek tek:ı.üt i.laıı.ıniyesi. ı 

zur ücreti 8 4178 sayılı kanun gereğin-
1 Muvnkkat tazminnt (2] 544- 800 ce verilecek çocuk zıı.ınnu 2 500 
2 M111·akıp huzur ücı-cti 2 ooı 9 4367 sayılı ka.nun gereğin-

Fasıl yekfuıu 546 801 
ce verilecek er tayın bedeli 8400 

-------- Birinci kı ıın ycki\nu 4 034 070 
3 Harcıra.hla.r 

.:\za haı·<'ıı'a h ı 131 682 500 
2 Beynclmill'l Parlamentolar 

İttihadma iştirak edecek i kinci kmın - 1 dare mas-
olan murahhnslnr harcırahı ı nr.{ları 

Fasıl yekUnu 682 501 1 - Hizmete ait olanlar 

10 Merkez büro masra.flım 
ı Kırtasiye 4 200 

H - Manşlıır, ücretler 2 Mefruşat ve demirba, 10 000 

• Maaşlar 3 Tenvir 10 000 
ı Memurlar ınııap 253 653 4 Tesbin 20 000 



SM -
]1, M. ~tu hassasatın nev'i Lira F . M. Muhassasatın nev;i Lira 

17 3335 sayılı kanun gereğin-

5 ,\l iitdenika n gayri me!- ce yapılacak tedavi, yol ve 
lıuza 40 000 saire masrafları: 2500 

Fasıl yekfuıu 84 200 
ıs P. T. T. memurlanna ve-

rilecek fazla mesai yevmi-
==== yesi 756 

11 Mütenevvi masraflar 
ı Mnthu ev ı·ıık ve rlefterlcr 2 500 İkinci kısım yck fuı u ::!22 !)7:3 
2 Ri go rta 1700 ==== 

Fasıl yekfuıu 4 200 

==== lJçiincii kı.mn - Daireye 
12 Posta, telgra.f ve telefon mahsus hizıııctıeı· 

ücret ve masra.:f,la.n 
Posta ve telg ı·af iicreti 667 I - Daiııli olanlar 

2 Telefon ' l' diğer ınuhıı be- 19 Matbaa i~letme masrafı 26 000 
re ücret ,.e masraiları [ 4] 3 850 

20 Kütüphane masrafı 6 000 
Fasıl yekfuıu 4 517 21 Beynelmilel Parlilmentolar 

=== Grupu masraflan 
ıs Nakil vas ı tala.rı: 1 llcynclmilcl Parliımcntolar 

ı Itiyasct otomobi lleri masrafı ' 4!l!l Tiirk Oruptl nınsraflan 1700 
2 lı'Iubayaa ı 2 B~ynclınilcl Parliimeıılolar 

lttihadma iştirak hisscsi 1 700 
Fıı.sıl yekfuıu 8 500 

== Fnsıl yekfuıu 3 400 

14 Milli Saraylar mast'afları == 
ı Umumi nuısra.flar JI O 000 22 Bahçeler dıı.iıni nıa.srafla.rı 
2 Tenvir, ıııcı·ı:ısiııı ınasralı ve muvakka.t arnele ücreti 55 000 

ve fcvk aliı.dc masraflar 28 00 
23 Ziyafet ve merasim a Snı·ayl aı·ın tiını i r ve boyıı 

mıı.s· 

mıısraü GG 000 
raf ı 2 500 

Fıı.sıl yekiinu 203 soo 
=== 

_,.. MEOLİS MUHAFIZ KI-
II - Şnhsa a.it olanlar TASI 

15 Harcırablar 

1 Daimi meınuriyct harcırahı 1 000 24 Maaş i4 821 
2 1\fuvakkat mennıriyet har- 21S Muvakkat tasnüna.t ı 704 

crralu 1500 
26 Umumi masraflar 118 614 

Fasıl yekiinu 2 500 

---- li - Muvnkkat olanlar ----
16 Melbuaat 12 000 27 :tn.,aat ve ta.m.irat 60 000 



F . M. Muhassasatın nev 'i 

28 

29 

3090 sayılı kanun gereğin
ce yapılııcak Meclis bina
sının in§a.at ma.sra.fla.n ve 
istimlik bedeli (5] 3 750 000 

Tesiııat ve demirb!ll! 4 000 
--------· 

Üçüncü kısım yckfın u .J. 032 O!l!l 

Vordüııcii kı.sıııt - Borçlar 

30 Geçen yıl borçlan 1 000 

31 Eski yıllar borçları 

32 

ı 19il tı - 1942 yılları borçlu.n 
2 1929 - J 938 y Lil arı borçl arı 

999 

Fasıl yekfuıu 1 000 

Geçmiş yıllara ait tahsisat
sıs borçlar [6] 1 000 

== 
l >örrlüncii kısım yckunu 3 000 

~7-

F. M. 1\ftıhassasatnı nev'i 

Birinci kısmı yckuııu 

Ikinci kısım yeltunu 
Üçüncü kısım yekunu 
Döı·diincü kısım yckuııu 

UMUMI YEKUN 

Liı·a 

.ı o:H o1o 
322 !!73 

4 032 039 
3 000 

8 392 082 

Yapılan zamlarla umumi yekfuı 9 895 286 

l l l /1)92 tlltm<ı ntlı kanıt ıı/o (.9i .l /:11}) lira 

m ıııı;uıı" lrıhsi.wl ı·Lrilmiştir. 

[21 l li.9~ nıımrıra/ı .l<ll il ıınla n H51i} lirn 
n.~~ ll::.nııı i o/ı .. is1t/ ,., rilnti.~·tir. 

l :3[ lfi!J:J ı ı ıwırıro l t kttı1111 1i rı (7 51111) li m 
lıtıtıı::.uw lrth si .... ·ol n rilmi.~lir. 

[.J ] ili92 ll ıtıııunı/ı kıı ı11ııı la (1 000) tim 
Hııto :oPH IHh.,i.,ol ı 't rilmişlır. 

[:i] Hi.92 n ıımamlı kıı nıı ııltt (.mu f)(}l)) /im 

'""" .:"m lt~h"iisll/ ı·t til nıi.~ i it · . 

[tl] -15.9 / ı •c 16.92 lt ll!ll(lrrt / ı krııııoılrtr/(1 (5 .'12H) 

/ını 1111111 :om lrtlıs1.<ttl ı•ı ı·:tmi.~tir . 

== 
F . J!J . l lti92 ııımıorıı lı lmıı11ıılrı (; 5(J(I) lirtt 

(1 ı·kolridr /11 /ı ~isn l l'rı·il miştir. 



K Memurlar ve MUstahdemler 

ı . Büyük Millet Meclisi memurları ile müstahdemlerini ala.kadaır eden kanunlar 
ve talimatnameler 

ıl· JHiyiik .1fillot Meclisi ıııeılttırla.rıımı te.~kiiôtı hcıkkııulcı l.:uıtı.m (3552- 7. l. 193.9) [•] 

U[RIXCI MAI>DE - Büyük :\!illet Meclisi 
llll'llınrhınnnı den·<·~. ıul ~d ,.c ncv'i m rbııt cct
,·cl•lı· gösterilıııi~tiı ·. Bu c: l\·~ld<' yazılı ıneıııııri

·'' tlrrd~n lıc rlıaııg-i birinde daha a':"ığı d<'r<'N'tl<' 
muıı~h m ınııı· liı,viıı ,.c istihdam oluııabiliı·. 

lK]~C'l,\JAIJDE - Bü3iik :\lillct :\f!'clisiuin 
bütün nıcınurlaıı bağlı oldukları ldıır·c Amirle
rinin \'c,,·a l'nıuıııi Katibiıı iııhu.sı v Makanu 
Riyııs •tiıı ta -,·ibi üzerine tfıyin olunur. 

'ÜK 'Ü M.\ 1> U 1~ - Bü~·ük M i U ot Medi
sinde bir mcıııuı·iy f(' liıyin olunmak iı;iu ~fc

ıııuı·in Kunıııuı ııııwibince mcııııui,rcte girıncğe 

ıııahıms şartlaı·ı huiı: olduktan ba~a u.511ğıdıı .nı
zılı C\safa da sulıip olmak lazımdır : 

A ) l'nıumi kiıtipliğe; yüksek tahsil görnıii.ş 

olmak v • rf'uz on 1 c~ ·en D d t i,~J ri ndi:' ~~~ 
) ı~ın ış bul uııınok; 

B ) .1\auualal', Zalııt v Evrak kulemleri ıııii
düı· ve müdür ıııuavi.nliklcri.nc, Dairc müdürlü
ğüm•, Biitı;c Encünıı:ııi büı'Osu şefliğine w mua
,·iııliğiııc \ ' O ulıılfıınum Knııunlar kalemi ilc Büt
~ Eııciiıncni blit'O u ıııenıurluklnrına yüksek tnJı il 
göıınüş olıııak Y • Ku nunlar kalemi nıiidi.i.r ""' 
mua,· inliği ilc diğeı· ınemurluklaıına ve Bü~c 
Bııciinwui biirosuıııı. alınacak olanlıır iı;in yapu
coklarr vuzifeniıı icab ttiı eeği ıııa!Omaü hıliz 
olup olmodıklıwı unla.~ılınak üzı:'t'C icrıı olunn
cıtk inıtihnnda ıınwııf'fald,n:t kıızıııımış; 

' ) ;\luh11. ·he miiıHiı· ve nıiidiiı· ınuavinliği. 

2 . ı . 1939 

n yiik~ck tııhsil göıınü~ ve Matbaa nıüdüı·liiğü
nc cnaz liseden m •zun olmak vo kendi ıııeı:ıl k~ 
1 ·ı·i i<:indeıı yl'tişıniş bulunmak; 

D) Yuknrıki fıkralarda yazılı ıııcnıuriyetlcr 

hal'i ·in le kalıın Büyük lllillet lllceli~i momuri
yctlcl'inc dcrccclcrinc göre lise ,·eya oı'La nıok

tcp tahsili görmüş bulmuııılar da tiıyin edilebilir. 
Bu moıııuriycllcre de yüksek tahsil görenler 

tıılip olm-sa tercih olunur. 
E ) l\lünlıal nıkuunda koyfiyct gnetc ilc 

ilim olunur. Hcı-lı11ngi biı· mcınnı·iyctc n.vnı cv
sufta bulunan bir k~ kişi talip olursa araların
da talıı·iri nıüsabakıı. imiihanı yapılır. Miitead
dit talip! ı · ıı.ı·asıııda ~'Ük~k tahsil görenler, fiS<J, 
)nczunlunııa, lise nı zuııluı·ı da orta mcktep mc
;ı;uııluııııa, ve müı;avi ııartları haiz olıınla.r ura.
srııdıı. ecııcbi lisanı bilenler ve ecııcbi lisa.nı bi
~~~~ ı· arasında da birdl•n ziyad !isan bilenler 
11ıyiıt oluııa.lıilirlcr. 

DÖJWlJS ' ;\l.\DIJJo; - Bü~ ük UilM :\IN:· 
li~i mcnııu·ları Dc\'lctrn diğer hizmet ve momu
riyctlcrine dc!'ecclcıinc veya Ll•ıfian nakl ve 
ti1~· in clnnıtbi lil'l cr. 

B.E~I.' 1 MADDE - (4-H8 sarılı kanunla. 
ilgu cdilıniştiı·.) 

ALTJ:\ ·r )lA DDE - :.ucctis inzibat memur. 
larındım lnıluııdıığıı derecede dört sene kaldığı 
lıııld nınfeYk d 1'<'1.' ye terfi cd nıiyel~nlerc Mcc· 

1 •ı ll tt kaıııııı11n tı ncı madıhsi Jıiikıııii, 3656 su yılı cV ı ı•ltl 111 mıırları aylıklanımı /u• Jıif ı•o 
tca(tiiliine daiı· kaıııııı:t mı 26 ncı maddesi ilo tıtah (ııı tııtıılmııştıır. 
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liste nıüstahdeın bulundukları müddetçe almakta 
olduklım ıııaıış !'msııl hasılı ile hiı· tleı\·cı• yı.ıkııı·ı 

nıaıış !•ıiı~ali Iıiısılı ımı ındiiki fark ücret olnrak 
tL·ıı l ınaa~lıu·ına zanıiınctcn vel'ilir. Ancak lıu ınu

a'mele her memur· i~in bir defa tatbik olı.ınıır . 

YEDiNCİ l\IADDE - (44-lS sa.rıh lrnntıııla 
ilga cdihni~ir.) 

SEKİZlNCt MADDE - Memurların nızife 
ve salalriyetleri Riyaset Divanınea tanzim ve tcs
lıit olunur. 

DOK ZUNCU MADDE- 2512 ve 315 ını-

maralı kanunlar kaldırılmı~ır. 

M.UVAKKAT MADDE - Bu kaııuuwı ncş• 
ı-i tarihinde Büyük Millet Meelisindo bulunan 
m •ııınrlamı müktesep hııklan mahfuzdur. 

ONUNCU MADDE - Bu kanun neııri tari
hinden nıuteberdir. 

ON B1R:tNC1 MADDE - Bu ka.nunı hükünt
leri Büyük Millet Meclisi Reisi tat'afından icra 
olunur. 

4 Kfınunusaui 1939 

n - Du·lct ınonıırları uylıkla.rııım tn·hit t'C tuıdiilii lwkkıııduki 3656 ve 3 S!l!f tlı kwıtırıllll'll 

bağl1 cctvellN·le 3:5!i2 sayılı kcıııııııda değişiklik ylt]JtlnıaJı lwkkıııd.a kaıııın 

Kaıııııı No. : 4448 

llllti~CI _\fADDE - Devlet uwınurlıu·ı ııy
lıklıınıııil l c 1•lıit ve teadülüne dair olan 3656 su
·' ılı kaııuııa lııığlı (1) SJı~· ılı cetvelin Biiyük lllil 
let i\Icclisi Jmnıında ili~ik (l) N<tyılı et.>t I'Oide d~
ı·t>cı'. ııırvaıı. ıtılcd "" nıa.ıı.şları göı.tcrilcıı memu
ı-i'yctlcr kııldırılnıııı ve ycı·inc (2) sayı lı ectvl'ld(' 
clcn•c•t•. ıım·aıı. aılı·ıl w ııınnşları göslc-ı·ilcıı ınc

nıuriyl'l lt· ı· kuıııılııııı~lur. 

IKI 'f' l l\lAI>DE- Stenoğraflaı· !ıcı· dört 
~rıwılc hir l<'l'fi cttiı·ilir . Bu ~'tt ı ' He tcrl'i ettiri
lınılc ı· hi•: lıiı· zaman 3656 &1.''llı Devlet rneınııı·

lnı·ı a.ı·lıklıı nııııı tcvlıit 1·e tcatlüfü hakkındaki 
kaııuııln tcshit ı•dilc'll ııltıucı dcı·rceden yukoı·ıya 

~·"<:cııı czl cr. 

ü(:O~ct ~L\VIJE - 38 8 sayılı kanuna 
lınğlı (1) Nn._vılı cetvelin Biiytik llillet ~Ieclisine 
ait kısnııııda ~·azı h olup derece, ad ed 1·e ücret
leri ilişik (3) sıı~·ılı cetvelde gösterilen nıcmuri
yctlcı·l<' 36:-i'? a~-ılı knnurıuıı 5 ve 7 nci madd -
l<'l'i knldınlınıştır. 

Kahul tarihi : 28. VJ. 1943 

)WL\.K.KA'l' ~IADUE- ~lillt ııt·ayiar ~fü 

tltfl'lliğii kıtdı·osııııda halen müstııhdeın olan mc
ınurln.rdıın ınaaşlı katiroda yer :ılnı'ıık olıınlanıı. 

kadı-o nınll.'}larının tUUırı karşılık ittihaz edilc
ı·ı·k tınınıılı lıtikiiıulere göı·c istihkakları olıııı 

miktar kaılnı· iiurtl(' L~tihdumlıı.rıııa devanı olu
nabilir . . Bunlıırdıın mnıışa nakloluııanlıırdan umu
mi lılikümlHc göre lıir terfi nıöddcti dolduran
Iıu· ııynı ueı·eceyc \ 'C dolduı·mıyıııılnı· lıir aşağı de· 
n•ı•cyc ithnl olunur. 

Ane :ık ıışıığı d •ı· cey ithal cdilcıılcl"iıı iieı·cttr 

gL·~ iı·dikleı •i ıııiidd •t ıııaıt~lı d • ı·cccdo ge<;iı·cccklcri 
ınüddetc kııtılııınk suretiyle terl'iloıinde hesap 
olunur. 

DÖRDÜNCÜ :MADDE - Bu kanun neşl'i 
tarihinden muteberdir. 

BE. L'TCt M:ADlHl - Bu kanunun hüküm
lttri Büyük Millet Meclisi Rciı i tımtimdan icrıı. 

olunur. 

29. VI. 1948 
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[2] SA YILI OETVEL 

D. Memnriyetin nev'i Ad cd Maaş D. Memuriyctin nev'i Adod Maa., 

6 Muaınelat şefi ı 70 
ı Katibi Umumi ı ı5o 6 Hesahat şefi ı 70 

6 Mutemet ı 70 
H ususi kcrlenı 8 Dosya, ınuhabere memuru ı 50 

3 Müdür 
9 Muhasebe kfıtibi ı 40 

ı ıoo 

9 Birinci sınıf kiitip ı 40 Daire Müdürıüğii 

Kanunlar Kalemi 3 1 Müdür ı 100 

3 ~Iüdür 
7 Ambar ve levazıın memuru ı 60 

ı ıoo 8 Aynıyat memuru ve peı-ııonel ~ef i 
5 muavini 

1 50 
» ı 80 

~ı Birinci sııı ıf kfıtip ı 40 
6 Şef 2 70 lO lkin ci » , ı 35 
6 Riyıı · 't divıuu kiltibi ı 70 
7 icil memuru ı 60 Posta, 'l'clymf Miidiirliiğii 

llazinci evrak mcınurıı ı 50 
Kanunlar ve ınulıabrrr nwınnnı 2 50 5 Müdür ı 80 
.Arzııhal Eneünıeııi kiitihi ı 50 Posta hııvalc memuru ı 50 

9 Biı•inci sınıf kiitip 4 40 10 Birinci sunf mcmnr 5 35 

10 tkin d » » 7 35 
Emniyet Koıniscrliği 

Zabıt Kcrlenıi ı o Ba.,ıtomiser ı 35 

3" ;\lüui\r ı 100 ll Komiser ı 30 

5 » muavini ı 80 ı2 » muavini 1 25 

6 Şef 2 70 10 ivil bıışkomiser ı 35 

Birinci sınıf st noğrıı f :;o ll » koıniser ı 30 

9 lkin ci » » 12 40 12 » ,. muavini ı 25 
ı3 Polis nıenıuru 22 20 

Evmk Kalemi 

4 Müdüı· ı 90 
Biitçc Encünıeni J(alcnıi 

6 » ı 70 3 1\füdür ı 100 

9 no ya memuru ı 40 5 » muavini ı 80 

10 Evrak memurn 3 35 6 Büro şefi ı 70 
7 Şef muavini 1 60 

1ffrılbaa. MiidürWğii 9 Kôtip dııktilo 1 40 

4 )liidüı: ı 90 
6 Ba .. musııhhih ı 70 

J(iUiiphanc ]fiid·ürliiğii 

7 l\fu!l!\lıhih 2 60 .ı: Müdür ı 90 
8 :0 2 50 6 :> muavini ı 70 
9 » muavini 3 40 Kiitüphanc rncmmu ı 50 

tdaı-e mı•muı·u ı 50 9 Kiılip daktilo (birinci sınıf) ı 40 

M u1ıo,sebe kalemi Milli araylaı· Miidiiı·liiğii 

3 :\fiidür ı ıoo 3 Müdür ı 100 
rı fiidü ı· rnuıtvini 1 o 6 Kontrol m ın uru 1 70 
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D. M emuriyetin neY 'i Arled Maaş D. Memuriyetin nev'i Aa ca Maaş 
6 Başkatip ve mutem et ı 70 Jl Evı·ak ıi'ıukıı.yyidi ve dosyn 

6 Mimar ı 70 memuru 1 30 
9 Doktor ı 40 ll A:vnıyat katibi ı 30 

Jl Ka tip ı 30 12 » ». 1 25 
10 Si cil ve m~sı·af tııbakkuk mc- ll f.ıevazım meınunı 1 30 

m uru 1 35 ] ı 1 ıı~aat sürveyyaın ı. 30 

C - B iiyiilc ,llı1let Meclisi :lfımwrin ı·e Miislo./ıdcminiııe. ait Ym·dını S<ıııdığı Talim1ıtnamesi [•] 

Bii.1-lik Mi l l,•! i\feelisi kıı.dı·osuna dilbil bıılu
naıı ıneınuri ıı l'ü miistnhd(\rnine illiıle zikı'olu

ıııın şeı·ait dairC'~iııde muavenettc hnltııınmk 

üzcrr hiı· Yııl'<lıın Sıulllığı tr~kil crlilıııi~tir: 

MA D n~; 1. - Yın·dım Sıındıi'bnın Rcı·nıayri 

iptidaiyt·.~i 1 !1~!1 .<c•ıırsi lifeelisi AJi hiitı;esirıin 
2 nci faslma ıncnıı 2 500 liradır. Bu paradan 
i~l ııı tnlirııntruırı]l) <lııi ı·c~irıde lifeclis memurin 
Ye müslahılcnıinirıe yfıkı olacak ikrazaltan alımı
rak senevi yüı.clc on iki fA izle· Rrrıntı~•eyc 7.1lm

nırıluııuı·. 

;,\1.\ nDE 2 - :.'IIPlıaliği me?.kfıı·r ancak birin
ei mad<ledı• zikrolunnn ::1-Ierlisi Ali nıcmurin ve 
nıü,talıılenıiniıın ikraz olwıur. Bunların hari
<·inılc het·lı angi bir suretle hir şıılısn veya hiı· 

ınalıallr iln·azat ~·ap ılnmaz. 

1\ TADnTı: 3. - tkrıız viiilesi flzıımi dört ny
dre. 

Bn miiılılrt lıi~ hir snrctl(' tezyit edilemeıı. 

:'l l ı•ın ııı·lııra hiı· nııııı~ ve müstııhdcnılert> ile şehri 
ücret lPrinin nrRfıııdnıı far.hı ikTD7. ,vapılaına7 . 

tkrıız olunan ınrhnli/r ilört mii~avi tııkııitl<' i~ti
fa olunur. 

:lfADO'f<~ 4. - Sıındıktıuı ödün~ para alım 
\'P)('I'ki Ü~iin~ii nıaddei!eki hadıli azam dairr-· 
sin dr 'ikrnz et memi~ olsa dahi aldığı mebaliği 

iillcıncdrn ikinc•i defa istikrn.z edemez. 

Jlr A nDE 5. - Para ikrazmda memurini ""''. 
rııdrııiıı i!ltikı·az Prlerekleri mebaliğin ~·okU.nu san
<lılc ınrvcurlıınıı nııznran şRyct üçiin<>ii mnddrclc 
zikrolıınaıı mik1arlardnn rlııha nz ikrazatı İ8-

t il?.anı ı•)·! .. ıliği tııkdir<lı• ınü&wıttı hukuki,vcyi 
tPmin maksadiyle kPz~lik ii<;ünt>ii lflAflfle<'!Pki ıııik
tııl'lıırılıın fııı~la ıolııııımak ~ıırtiylc ikrazat miktar
ları kıımisyoıwa tiiyin olunur. Üçüncü ınarldedo 
)}(·~·mı oluıınn a7.aıni lıad saıı<lık nwveuclııımn ki
l'n.wl i.' lı· ınııka.I·,,·Pitiı·. F;ıındığın iılare lıcyc1i 

iwldir·up ikı•ıı;. tııl~pkl'i 1ııiktnrıncl1.1 teıızilfıt ya
ıınhilir. 

:\UDDB G. - Vezııcılar, ikraz ~cıwtlednill 
il z<· inılu reislc rrınlınsihiıı iıııza~ını lı:ıvi tı-ı:li~·e 

i~nrf"ti olnındık~a pıırıı v~ı·eıncz. 

1\L\IlDE 7.- tkn17.at ıneınııriudon iki zatırı 
hf~ldi.dc yııpıhr. Şa,1·et horı:lu memur :l[edi~

h·!L iııfik>ik etmiş olduğlı tııkdir,le ıniitrlıııki rlı:yirı 
kerillerimlen! Alısil oltınuJ'. Kefiller hiç bir suı·ct
tc hıına itiraz lı:ıkkına malik d~ğildil'ler. 

:ırAnnE 8. - lknızııttıı hulnmınlal'lıı nylıji;ı 

lıiı· ınalık<'me tıı.raEınrlıın nınhct17. vc_,,alıut llft•di~ 

l'ı'zm·~inc esld brırr'ııııdıııı naııi kısım'll kc~ilrıırk1ı

ılıılıi Q]sa Yanlım saıtdığındaıı yaphih i.~tikı·ıız

ı]:ın tııı.ı.i tevkifi lazımgelen t:ık.~itlerin rıııılı~nz 

ıııikt nrlar lıııriciııılc l 'e haşknca kııt 1'C tııvkifat 

olıııım·. tkra ;~ s ·nı•dirıdeki bol'~lıırmn ve ltcfillt'rin 
iınzıısı. bu hosu;;tnki t:ıalıhüılü tıııamııııııı r>rlpı·. 

Hıınılan dolu:rı da kPfil ,·c nıcd~·unlnr lıir !(fımı 

i ı ir:ıt. dcnnı>y:ın edffilezlcr. 

~ri\ n nE !J. - Sandığın iılnro ve mnaınolil.tı 
ırırmnrin ııı·ıı.~ıııda 'tdurı~ Aıııiı•J,. riıırc sc~ilecı'k 
lwş ki5irl1"n rrıii!'ekkcp hiı· komiııyon tımı!ındnrt 

kdvir ı•olilir. Bunlm-dıın biri reis, hiri nırUııısip. 

lıiri veznedarlık va7.ifcııini ifı.ı eder. Bu lmmiıı-

[ •] Bu saııdık, 19 . I V . 1930 tarihinde t~kil cdil11ıiştir. 
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~-onun müüılcti iki scnct.!in .Ancak her sene Ni' 
s:ın iptidıısıııda .saııdığıu vııziyeti mnliyeııini mü
bc.ı·yin bi ı· biliinı;o tanzim ile 1 dare Aıniı·i IIc
ycliııe verilir. 

Sandık i~leriııin ve hcsa.plarının muııtazıım 

1'<' bu talimat dııiresinde cereyıın edip clmı•diğiııi 
'.\rl'dis Idare Anıiri her zammı tctldk \ 'C ınura
knbo eder. 

~L\l>DB 10. - Her ay ııınaş verileceği zn-

nıaıı sıulllık muhıısipliği tıırafıudııı'ı Mecliıı !ı!u

hMebcsiuc verilccek liste mnribince borcu oları 
ıııcmm· Ye miistalıdemlcriıı ınan.~ ,-c ücretlerinden 
Hot-~laı-ıııa ait taksitler kesilerek sandık: veznesine 
tıfliın olunur. 

?lf~A DDE 1 l. - Riyasct Divan ın ca kalın! rdi: 
lı·n bu taliınatnametıin alıkarnı Büyük !ıuUet 

i\Ieclisi !dare Anıirlcı·i larıırındmı takip V'c icra 
cdil ccktir. 

E) .llcc/is hizmetine yeniden alımu;ak hadnııclerin tabi ol<ıcakları ~artlar lıııkkı.ııdrı tııliıııatnamo 

1. .Mccli. lı.izmetiııc girecek olanlımn ya.5lım 
(!~0 ) r·ı daıı\lıkı.ıı·ı olmıyıwak \'~ askerliklerini 
yapmış olduklaı·ına dair tcı·his tezkcre~i ibraz 
t>clt'l'eklcrdir. 

2. Polisı;e _v:ıpılucak tahkikattan ııhlftk sı.ı

hilıi olrlııkları Ye lı.i<; biı· nıalıkGnıiyctlcı-i hulıııı

nıarlığL anlaşılmış olacaktır. 

3. Hadeııırlik lıiwıt•tini yapabilecek bir ka
hiliyette buluııdukları ve sıhhatleri tam olduğu 
:.\J erlis Doktoru tarafından vrrilecrk raporla tes
bit oltınıl('ak ve nnksan uzyıı hulmımı~·nraktıı·. 

Boylııı·ı (Ui5 ten aşağı olnıı~·aeaktır.) 

4. Okumak Ye .'·aznııık hilecekler Ye li~ıınlu

rımla rekiı.ket bıılunııııya ·ııktır. 

Okuma, .vur.nıa kabili.votlcri lıir tuhı·iı·i i ıııli

hnn ilc anlıı~ılueııkt ı ı· . 

Bil şııı-tları hniı~ olnıı.vuıılar "'ll•<'lis hiıml('tiııc 

knh1ıl olunnııı.zliU'. 

. i. )[ntıY.I't'll olun ~in haddi (55\ ya~tır : 

[•] Ru. lıad, sonradtııı ;J!i c çıkarılmı~tıı·. 

Bu yaşı dolduı·nnlarm hizmetlerine devam 
t>dip eı.lt>nıiye<'ekleri ldıtre lley<'tinin takdirine 
lıağlıdll'. 

6. Yeniden lıizıııet' uJın:l<'aklım]aıı ynkıırı

ki ııııı.ddel ertlc yazılı şa rtların hepsini ciiıni ol
ılukları anlaşıldıktan ı:ıonru kayıt ve kabul edit
m<·den evvel (5!'i) ~·aşım doldurdukt.mı. sonnı hiz
ıııı>t lı•ı-i ncleıı a ffolunıı~aklaı·ıııı ılahıı hizmete ı,-irer
kcıı kabul e tıniş olıluklurı Ye ı;ıkark~n hiç bir taz
ıniııııt talep ctıniy~ccklt-riııc daiı· hiı· tmıhlıiitıwnı c 
alıııııeııktır. 

7. 1 lizıno:th.•riuin d ~1 :ı m ett,iği ıııüildct~l' ıılı

nıliıttl , tcbcdtlül görülı • ııiPI' w hizııı~tlcrintlcn is
lifıı.u~ kabil olnııyaıılııt· lıil iılmydii,.ııırt i)1«.>n çı

kanlırlııı·. 

iJ. ~lüııtıılıdt'ıııiniu unıuıııi ve grup lıaliıı<k 

lıa.vııt. si..:ortuJan ~ııı ılııc;ıktıı·. lfııdemuleı· de bu 
sigoıtayıı diilıil olmağa mei!burdurlar. Sigorta 
~t•ııı iti nıcyanıııdıı tıtkıwrür l'ÜC:ı·~k pri111 her ııy 

ii<'l'ı' t lerindı·ıı kl'.~ill'cckti r . 



F{!ldome).iğe girmek içiıı veeilecek talepıııu:ııe 

.Adı: : . 
Memleketi 
Doğum tarihi : 
Ankara 'daki adresi : 
Evvelce bulunduğu vazife 

Bil~!k : 
Boyu : . Metre . . 
Sıkleti : . . . . . . Kilograw 
Sıhhat ra,Portı tarihi : 
Do.ktorun adı. : 
Polis raporu : 'l'arih,i . 

daire . 

Santim 

Bu kôğıt verilecek arzuhal~ .iJi~tt~ilecelq.ir. 

Soyadı 

Nııoıarıısr 

Ulı!fll' l\Sl 

·, 
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/1'. lJ. il/. Mrclisi illiislahdcrnin 'l'olimatnamcsi 

.M.üstalıdemin aşağıda yazılı maddeler alıkarnı 
nı tamamen gözönünde buluııduracaklırrdır: 

MADDE ı. - Müstahdeınin bütün mebus
la.rı §ahsan tanımakla mükelleftir. 

MADDE 2. - Bütün müstahdemin gerek 
hariçte ve gerekse dahilde Büyük Millet Meclisi 
ilıalarına ve ıncmurlarııuı resmi selfını i fasmıı 
mecburdur. 

MADDE 3. - Müstahdeınin verilen emri 
vaktinde ifa ile mükelleftir. 

MADDE 4. - Bütün müstahdemiııin resmi 
ve ~ahsi işlerinden dolayı mebuslara müracaatla 
rahatsız etmeleri sureti katiyede yasaktır. 

MADDE 5. - Müstahdemin vazife esnasın
da resmi elbise giymeğe ve giydiği elbisenin 
şere.f ve haysiyetini her yerde ve her zaman ko
rumağa mecburdur. 

MADDE 6. - Müstahdemin gerek dahilde 
ve gorek bariçte velevki bir tck düğmesi bile 
açık bulunmamağa ve sokaklardıL şapkasız başı 
a~rk 'gezmeme~e ınecburdur. 

)11.A.DDE 7. - Müstahdemin her gün tra§ 
olıuağa ve saçlarını üç numara ile kestiı·uıeğe 

mecb,urdur. 

MADDE 8. - Hademelerin başı, her hafta 
cumartesi günü sabahı ııaat yedide bilfunum ha
demeleri, yazın Mecliıı bahçesinin ve kışm 'da 
J.ıiıınııın ınüniı.sip bir yerinde toplıyarak elbise-

leriniıı .. teıılıizatmın temizliğine ve hüsnü huld~ 
bulunup bulunmaclığına, saç ve traş vaziyetle
riue ve tırnaklurma bakılacak ve muayene ııe

ticesini bir raporla Daire Müdürlüğüne bildi
recektir. 

1\L.\DDE 9. - lzinli gidecek müstahdemin 
elbiselerilli ambara noksansJZ teslim etmeğe 

mecburdur. 
MADDB 10. - Meclis binası dahilinde toplu 

bulunarak yüksek sesle konuşmak ve gürültü 
etmek ve sigara içmek sureti katiyede yasak
tır. 

MADDB ll. - Müstahdemiıı, Daire Müdür
lüğünce hizmeti kendilerine verilen salon, kori
dor ve odaların temizliğine ve mevcut eşyala-. 
rrn tertemiz bir halde bulundurulmasından mes
uldür. 

};lADDE 12. - Her güu hizmetten çıkan 

mfuıtabdemin vazifesinin noksansJZ yapıldığmı 

ve her şeyin temiz ve yerli yerinde bulunduğunu 
lıaşlıallcmcye bildirmesi mecburidir. 

UADDE 13. - Mebuslar tarafından berayi 
vazife harice gönderilen herhangi haderne infi. 
kilkinden evvel ve soma başlıaderneye aldığı 
vazi.feyi hnber vermekle mükelleftir. 

MADDE 14. -Yukarıda yazılı maddeler alı
kamma riayette ihmali gqrülenlerin birinci de
fasında yarım maaşları katedilecek ve teker
rüründe vazifesine nihayet verilecektir. 

G. Bulıçe müstahdcminine ıııa1ı.sııs taıiıııalnamı 

1ı'[AJ)DE 1. - Bütün bahçıvanlarm başı 

Osman 'dır. 
JU..ADDE 2. - Bahçıvanlur da balıçenin ter

tip ve tıu.ıziıuinde mütchassıs emirlerini tamamiy· 
Ic :yerine getirmekle mükelleftir. 

MADDE 3. - Bahçıvanlardan hiç bir kimse 
mlitehassısın Ye balıçrvanın emri olmadıkça ka
tiyen bir yere gidemezler ve hiç bir yere Daire 
1\Iüdürünün emri olmadıkça çiçek, fide ve sair 
lıabçeye müteallik malzeme götüremezler. 

MADDE 4. - Hariçte muntazam gezeceklel', 
katiyen başı açık, düğmeleri çözük görülmiyecek
lerdir. 

MADDE 5. - Kovuşları tertemiz olıı.ea.k: ve 

her hafta cumartesi sabahı saat yedide başbabçı
van tarafından gerek koğuşların temizliği ve ge
rekse kılık, kıyafetleri, snç ve traş vaziyatleri ve 
tmuıldarı ve çamaşırları teftiş edilecek ve şifa

hen neticesi Daire 111.üdüriyetine bildirilecektir. 

MADDE 6. - Bahçıvanlar Mebusian taru
mak ve bilumuın Mebus ve memurlara selli.m ver
mekle miikelleftir. · 

1ı1.A.DDE 7. - Hizmete mahsus cetvel başbah
çivanda bulunaeaktır. 

MADDE 8. - Yukarıda yazdı maddelere ri . 
ayet etıniyenlerin birinci defasında yan ıruıaşı 
katedilecek, ikinci defasında vazifesine nihayet ve. 
rilecektir. 



~. Memurlar [lj 

Yüksek Mecliste 120 memur vardır. Bunların ayWr maaşı 21 137 ve mcsken tazminatı da 2 547 lira ki, ceman 23 684 lira tutmaktadu·. 

Memuriycti 
Teşkilat Şiınaiki 

derecesi derecesi İsmi 
Ooğum 
tarihi Tahlili 

- Bildiği 
lisanlar 

:Memuriyete 
dühulü l'IİecEae dühnlü Son terfi tarihi Ma.uş tutarr !ta miktarı 

Evli olup 
olmadığı 

Çocuk 
adedi 

Kihibi Umumi . . . . . . . . ı (150) ı Genya. (V ysel) 1888 Harbiye ve 
lnsmen Harp 

•Akademisi .••• 

Fransızca 

ve biraz 
almanca 

2 ocak 

Hususi lmlem 

1905 27 ~stoc 

IIusıısi Kalem Müdürü . . 3 (100) 4 (90) ["] Karasar ( İrfan ) . . . 1907 Mülkiye ve hu- F'ransızca ve 9 ağustos 1980 8 ha:cirım 
kuk . . . . . . • fngilizce 

Kanunlar Kalemi M.iidürü . 3 (100) 3 GÜrsoy (Rifat) ... . 
» li » Mu. 5 (.80) 4 (90) Sezen '(Refet) . . . 
li li Şef . . . . . 6 (70) 6 Güngen (Fehmi ) .' . . 
li " şer . . . . G (70) 7 (60) ["] Postacı (Fuad) .. . 
» li D. R. Katibi 6 (70) 6 Kiper (Ali) . . .. . 
li li Sicil M. . . 7 (60) 9 (40) ["] Tuza (Şahap) . . . . 
li li Muha. ıır. s (50) S Başkn·L (Cemal) .•. 
li li Kannnlaı· M. 8 (50) 9 ( 40) hen (Enver) . ... . 
li li Hz. Ev. }![. 8 (50) 10 (35) 1Mem (Şükrü) ... . 
» li Ar. En. Ka. 8 (50) 9 (40) Arınan (Bidayct) . . 
li :. 1. S. Kiltip 9 (40) 8 (50) 'riifckçioğlu (Bııl'ha:u) 
li li ,. ••••• 9 (40) 9 Ncmutlu (Hamdi) .. 
li li li 1 •• 9 (40) 10 (35) Kutan (Baba) . .. . 
) li li • • . 9 (40) 10 (35) Ural (Zeki) .... . 
» » 2. S. Kii.tip 10 (35) 10 (35) Brgenekon (Mahmut) 
,. li :t .. • • 10 (35) ll (30) Bo7.kurd (Hıt)•rettin 

» » » lO (35 ll (30) ,.,etintü.rkeri (Hikmet) 
li , » .... 10 (35) 12 (25) 'faşbaş (Necati) ... 
li li li .... 10 (35) 12 (25) Ekinci (Hüseyin) 
li ) li .... 10 (35) 
> li ) • .. • 10 (85). 

[1] 1 Kasım 1944 vaziyeti 1 ~ "! •ıı ··~ h""· 

1894 
1901 
1904 
11\!l!) 
1904 
1901 
1901 
1902 
1909 
1904 
1898 
1891 
1903 
1906 
1906 
1916 
Hill 
1921 
192:l 

,. 

Hukuk . ..... . 
Lise : ll ... . . 
Lise ..•.•.. 
Orta ...... . 
Hukuk : 1 ... . 
Lise:7 ..... . 
Lise 10 ..... . 
Orta .... ... . 
Hukuk ..... . 
Sultani : 7 . .•. 
Harbiye .. ... . 
Darülmuallimin 
ldadi : 6 ..•.. 
Muallim mekt<'hi 
Hukuk ...... . 
T"ise . .. .... . 
Orta .. ..... . 
Lise ..... . . . 

•. 

[ •ı Kadro nıaaşı ile dc1·eccısi maa.şı arasındaki fark ta.zıninat olarak verilmektedir. 

Kanunlar kalemi 

' ,· 

18 ağustos 
4 mart 

18 kasım 
27 nisan 
22 cylfıl 

ll kasım 
4 ağustos 
ll aralık 
31 ocak 
ll temmuz 

mart ' 
25 aralık 
1 kasım 

15 eylul 
30 kasım 
10 mayıs 
21 ocak 
30 aralık 

20 şubat 

1914 17 kasrm 
. 1918 4- ağnsl o 

192-l 18 aralık 
1915 18 kasım 
J924 8 mart 
1925 28 nı art 
1923 4 ağns1 os 
1.916 18 kasım 
193~ 31 ocak 
1923 4 mayıs 
l 916 26 nisan 
1912 ll mayıs 
1930 1 şııbat 
1926 28 ocak 
1937 30 kasını 
1938 29 mayıs 
1936 24 nisan 
1939 20 ~ubat 
1941 20 şubat 

1923 30 baziran 

1939 17 şubat 

193-! 
192::J 
192-! 
1!}25 
l!l26 
1925 
1923 
1922 
1938 
1910 
1933 
J920 
1930 
1944 
1937 
1938 
194-! 
1941 
1941 
1 1 1 ' • 

7 temmuz 
31 mayıs 

7 teın~uz 
7 temmuz 
ı temmuz 
7 temmuz 
7 temmuz 
7 temmuz 

31 mayıs 
31 mayıs 
31 mayıs 

7 tmnınuz 
31 mayıs 
19 şubat 
ı mayıs 

7 temmuz 
29 nisan 
31 ağustos 
31 ağustos 

1943 723 20 

1943 473 30 

1943 
1944 
1943 
19-!3 
194-ı 

1943 
19-!3 
1943 
19-l4 
1944 
1944 
194.3 
1944 
1944 
1944 
1943 
1942 
1941 
1914 

503 30 
362 86 
255 23 
255 23 
255 23 
217 23 
183 39 
153 24 
134 56 
ı53 24 
183 3!) 
1G3 24 
134 56 
134 56 
134 56 
116 76 
116 76 
ıo4 90 
ıo.ı 9o 

537 32 Evli ....... • . 2 

358 37 . Dul 

384 77 
278 33 
197 49 
197 49 
197 49 
170 73 
147 70 
123 83 
lll Ol 
123 83 
147 70 
123 83 
lll Ol 
lll Ol 
lll Ol 

97 Ol 
97 Ol 
87 69 
87 64 

Evli ........ 3 
,. .......... ı 
:. .......... ı 
li .••••••• ı 

) ......•. 2 
:. 
:. ........ ı 
li ••••• • •• 2· 

B ek Ar 
Evli · 

li ••••.••• 3 
:. . ...... .. 6 
li ••••••••• 1 

Be kar 
:. 

' Evli 
:. ......... ı 

Bekar , 

... 



T~at Şimdiki 
Memuriyeti derecesi derecesi 

Zabıt .Kalemi 1\'füdürü . . . 3 (100) 3 
~ » » Mu. . . 5 (80) 4 (90) 

~ Şef ...... . 6 

Öğretmenoğlu (Zeki) 
Duru (Cevat) 

Ülgen (Halil) 
~ ~ ...... . 

6 (70) 
6 (70) 
8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
8 (50) 
9 (40) 
9 (40) 
9 (40) 

7 (60) [•] Onar (Ş.) ..... . 
~ 1. S. stenoğraf 
:» ., 

» » 
» :t 

:t :t 

:» :t 

:» :t 

» :t 

:. 2. S. stenoğraf 
:» :t 

:t :» 

9 (40) 
9 (40) 
9 (4D) 
9 (40) 
9 (40) 
9 (Ml) 
9 (40) 
9 (40) 
9 (40) 

8 V eldet (.Arif) ... . 
8 Varol (Ahmed) .. . 
8 

9 (40) 
9 (40) 
9 (40) 
9 
9 
9 

9 
9 
9 
9 
9 

10 (35) 
10 (35) 
ll (30) 

Işık (Vecih) .... . 
Doğanay (Şakir) . , . 
Özgiil (fsmail) ... . 
Okay (Naim) .... . 
Tür,giray (Kamü1!8n) 
Demir ( üleyman) . 
Pamir (Ata) .... . 
Ulutan ( eedet) . . . 
Ener (Ncenıi) 

.dyıışlı (Nuri) 

Evren (Rüştü) 
Tnnrl (Fikret) 

nveı· (ltustafa) .. 
YtU·day (!Gznn) ... 
Kntroğlu ( fustafa) . 
Erdil (Y. Ziyaettin) 
Tiizün (Zeki Alp) . 

En-aıt Knfeınl .Mfulürü :-. . 4 (bO-) - 4 :M:üstecllblıoğlu ( tu. 

:. » Mu. . 6 (70) 
:» Dosya :M. . • . 9 (40) 
:t Evrak Me. . 10 (35) 
., ., ..... ıo (~5) 

5 (80) 
10 (35) 
10 
ll (30) 

:t • • ••• 10 (35) 14 (15) 

~ffer) ... .... . . 
Demiralp (Febmi) . 
Kalecik (Memed) . . 
Tuncay ( 'ihad) ... 
Karaoğlu ( abahat-
tin) ........ , . 
Akın (Şerif) . . , • 

Dc+ım 
tarihi 

1892 
ı8113 

18116 
11101 
1903 
1908 
19011 
1901 
1906 
18911 
1908 
1912 
1903 
1906 
1!110 

1908 
1908 
1908 
1909 
1907 
19ll 
19H 
1914 

1899 

ı 98 
1902 
1904 
1908 

1922 

-816-

Tahsili 
Bildiii 
liııanlar 

M~uriyete 

diijıulü Meclise dühtılü on terfi tarihi 

Zıı,bıt kalemi 

Darülfünün . . . Arapea 
lıtaxıbul darül· •••..•. 
muallimini . . . . 
Aıı~ara ziraat .. 
Lise ....... . 
7 senelik idadi . 
Ticaret lisesi .. . 
Hukuk ..... . 
Sultani : 6 ... . 
Ankara sanayi . 
Ankara ziraat · J. 

Sanayi son amı:l. 
Hukuk ..... . 
tdadi : • .... . 
Ticaret lisesi .. . 
Kastamonu ıi-

raat ....... . 
!cra meslek . . . 
Ankara sanayi . 
!stanbul sanayi . 
Ticaret lise i . . . 
Orta . . .... . 
Maliye mektebi . 
Orta .... . .. . 
Lise (10) .... . 

27 eylUl 
10 .,.uu 

23 ajiuato• 
5 e;yJAl 

23 kıış)ln. 

28 tubat 
30 eı..;m 

3 haziran 
27 mart 
ll maym 
28 tu.bat 
23 QCalt 
10 ağuatoıı 
2G ekim 
1 ocak 

25 ekim 
25 ekim 
20 kasım 

1 ekim 
19 temmuz 
15 ekim 

2 ekim 

1911 
11115 

7 haıiran 
7 haziran 

1914 6 4a~irnıı 
1920 ı 6 eyll)l 
192~ 10 ağuato1 
1929 28 9ubıı.t 

1928 28 tubat 
1917 27 mart 
1926 28 şubat 
1918 2 aralık 

1929 28 şubat · 
1930 22 ocak 
1923 10 ağustos 
1930 25 ekim 
1928 29 ka.~ım 

1930 16 kasım 
1930 26 ekim 
1931 2ii okusım 
1926 25 kasım 
1932 20 ni~n 
19:.!!1 2 kasım 

1932 19 ekim 
5 Temmuz ı9:{(i 12 oenk 

Evrak kalemi 

Liae : 10 .... . 

Lise : 10 ..... 
.Ankara aanayi . 
D&rüuafaka : 5 
Lise:9 ..... 

Orta 

15 kaslln l!H5 7 kasım 

7 haı:iran 1920 7 hazk~n 
3 tem.muı 1920 ll ın~yı 

18 ekim 1925 ıs ekim 
28 tubat 1931 28 tnbat 

10 eyHU 1941 10 eylftl 

ıno 31 mayıs 
lV20 31 mayıs 

1920 29 şubat 
1920 ı Ocak 
1923 1 Şubat 
ı11211 1 Şubat 
1929 1 Şubat 
1926 1 Mart 
1929 ı Ştıbat 

1927 1 Ocak 
1929 ı Ocak 
19:30 1 Şubat 
1923 1 Şubat 
1930 ı Şubat 

1930 1 Şubat 

1930 
1930 
1931 
1931 
1932 
1938 
1943 
1943 

1 Şubat 
ı Şubat 

1 Şubat 
1 ı)ubat 
1 Şubat 
1 Aralık 

30 Eylul 
31 layı 

1920 aı l\f ayıs 
1920 7 temmuz 
1.925 7 tcınmuz 
1931 1 Haıirıın 

1941 5 Şubat 

.. ' . 

1941 
1944 

194-l 
1942 
1943 
1943 
1943 
1944 
19-1-l 
1942 
1942 
1943 
1943 
1943 
1943 

1943 
19(3 
1943 
1943 
19'13 
19-t:! 
19-1-1 
1944. 

1944 

194-J. 
1943 
19-lS 
1942 

19.U 

.ı•J Kadro maa11 ilc dereceli m4G1' arasıııdoA:i fark tıumina.t olarak verilmektedir. 

Maaş tutarı !ta miktan 

503 30 
362 6 

255 23 
255 23 
ı 3 3!) 
183 39 
183 39 
183 39 
183 39 
153 24 
153 24 
153 24 
153 24 
153 24 
153 24 

153 24 
153 24 
153 24 
153 24 
153 56 
134 56 
ı :u .ııı 

116 76 

362 6 

31 5 
ıa.ı :;s 
13,1- 56 
1111 76 

75 65 

3 77 
278 33 

197 4!) 
197 49 
147 70 
147 70 
H7 70 
142 70 
H7 70 
123 83 
123 83 
123 83 
123 83 
123 83 
123 83 

123 83 
123 83 
123 3 
123 3 
123 3 
lll 01 
lll Ol 
97 Ol 

27 33 

245 53 
lll Ol 
lll Ol 

97 OL 

G2 07 

E~li olup 
olmadığı 

Evli 

Co< 
adı 

•. . ....... 
•......... 
•...... ... 
:» ••••••••• 
» •........ 

• 
> 
•......... 
• 

Bekir 
Evli 

» .. •. ..... 
Bekir 
Evli ....... . 

:t 

• 
:» 

Dul. 

Evli 



Memuriye li 

TeşkilAt Şimdiki 
derecesi derecesi 

Matbaa Müdürü . . . . . . . 4 (90) 
:. Başmusalıhihi . . . 6 (70) 
:. Musahhihi . . . . . . 7 (60) 
:t :t . . . • • . • • 7 (60) 
:t :t . • . . • • • . 8 (50) 
) :t • . . . • • • . 8 (50) 
:. :. Mııaviııi . . 9 (40) 
:t :t :t •..• 9 (40) 
) :t :t • . . • 9 (40) 
:t 1dıır i\I. . . . . . . 8 (50) 

Mulıııscb' MütHi rii . . . . . . 3 (100) 

:. llluııl'i;ıi .. . 
1\Juleıııedi .... . 
Şefi ...... . 

:t ••.••. • 

Dus."a ve ;\(u. :.\L 
Kiıtihi ...... . 

5 (80) 
6 (70) 
6 (70) 

6 (70) 
(50) 

9 (40) 

5 (80) 

9 (40) 
ll (30) 
10 (35) 
ll (30) 

14 (15) 

3 

.ı (90) 
6 
6 

6 
ll (30) 
12 (25) 

Kana.k (Mulılis) ... 

Pekinton (Rcşad) .. 
Özer (Ekrem) . . . . 
llken (Ruk:iye) ... . 
Gök (Yusuf) .. .. . 
ı 1 'i • ı \ •·' 

Öğretmenoğlu (Nec-
det) ......•.•. 

Rulak (llfazluıu) ... 

Kansu ( F:ızıl) .. . . 
Kaplan (Ahmet) . . . 
(lörkcm (Rauf) .. . 

Oöktürk (C~nıal) . . 
f1ünden (Saiıu) ... 
Ayyücel (Nurettin) . 

Do tum 
tarihi 

1894 

1897 
1905 
1907 
1910 

1926 

1889 

1886 
1887 
1888 

1883 
1908 
1913 

- 61'1-

Tahsili 
Bildiği 

lisanlar 
Memuriyete 

dühulü Meclise dühulü Son terfi tarihi 

Matbaa. müdürlüğü 

Hııkuk ...•. . · · · · · · · 10 eylül 

Lise ll ..... 
Öğretim okulu . 
Orta .. .. ... . 
Öğretim okulu • 

15 eylül 
1 ekim 

22 ekim 
30 eylUl 

Orta . . . . . . . . . , .... 26 eyliU 

7 senelik idadi ..,e 
Maliye meslek 
Darüliüııun ... 
5 senelik idadi . 
Bağdad darülmu-
a11irnini .... . . 
Rüştiye ..... . 
Ort!l 
Orta ... ... . 

Muhaııebe K&lemi 

.\rab ca 
I'C fıırsra 

17 mayıs 

25 mayıs 
1 temmuz 

15 ekim 

1 cy!Cıl 

30 kasım 
19 şubat 

Da.ire Müdtirltijii 

1914 2 ocak 

1915 26 nisan 
1924 28 ocak 
1926 22 ekim 
1930 28 ocak 

194.4 26 eylül 

1908 18 fllbıı.t 

1!l16 ~2 oeak 
] !lO ' 5 haziran 
1913 1 temmuz 

HlO!l l!l temmuz 
1936 Hl şubat 
1938 ~6 eylfıl 

1921 31 mayıs 

1944 26 nisan 
1944 24 haziran 
1926 ı şubat 

194-1 31 mayıs 

1944 26 eylt'll 

1928 31 mayıs 

1923 31 mayıs 
1929 7 temrnuı 
1921 ı temmuz 

1924 1 tenımur. 

1944 15 eylul 
19-H 28 ekim 

194i 

1944 
194.2 
1943 
1944 

1944 

1944: 

1944 
1943 
1944 

1944 
1944 
ı942 

Maaş tutarı İta miktarı 

318 58 

153 . 24 
116 76 
134 56 
104 90 

75 65 

503 30 

36Z 86 
255 23 
255 23 

255 23 
116 76 
104 90 

245 53 

123 83 
97 Ol 

lll Ol 
87 69 

62 07 

384 77 

278 33 
197 49 
197 49 

197 49 
97 Ol 
87 69 

Daire lüdiirii . . . . . . . . 3 (100) 3 Argon (Rüştü) . . . . 1888 Darülfünun . . . l•'ransııcn, 15 arairk 1909 12 haziran 1933 7 temmuz 1943 503 30 3 .ı 77 

> Md. lüğü anıbar ve L. 1\f. 7 (60) 
» :t Ay. M. ve Per. Ş. 8 (50) 
:t :t 1. S. Klitip . . . . 9 (40) 
:t :t 2. s. :t •••.. 10 (35) 

Posta Müdürü .. . -: . . . . 5 (80) 

8 (50)[• j Yazıcıoğlu (Faik) .. 
10 (35) Altıntaş (, aliılıattin) 

6 (70) [•] Meltem (Osman) ..• 

1888 
1908 

1899 

R~tiyc ... .. . 
Zirant .. ... . 

almanca 
12 aralık 

1 haziran 

Posta ve Telgra.f Müdürlüğli 

Yüksek P. T. M. 7ekim 

1913 12 ocak 
1927 1 haziran 

1918 20 ocak 

ı929 

1927 
ı şubat 

ı ni an 

1934 17 şubat 

1943 
1942 

1943 

~17 23 
134 56 

318 58 

170 73 
lll Ol 

245 . 53 

Evliolup 
olmadığı 

Evli 

Çocuk 
adedi 

:t •••. • •••• 4 
:. . . · .. .. · . . . 3 

Dul 
Evli ......... 2 

Bekir 

Dul. .. .. .. 8 

Evli ..... ... 7 
Dul 
Flvli .. ....... 3 

:t ....••.. 3 
:t .••••••• ı 

:t •••••••• ı 

Bekiir 

Evli .. .... ... 3 
B ek ar 

Evli ••..•.•• 2 



~ 8iııadfki 
derecesi derecesi 

Post.a Havale Memuru . . . 8 (50) 
:o ı. S. M. . .... ... ıo (35) 

Posta ı. S. M . ........ ıo (85) 

' -

. . . . . . . . . 10 (35) 

........• 10 (35) 

.....•... 10 (35) 

Bll{lkonriser ... · . ....... 10 (35) 

Konuser ... . ... . ... ll (30) 
:o muavini .. ..... 12 (25) 

S. Başkomiser . . . . . . . . 10 (35) 
S. Komiser .......... ll (30) 
S. :o muavini . . . . ı2 (25) 
Polis memuru 1 ....... 13 (20) 

) ) 2 . . . .... '18 (20) 
:0 ) 3 ....... 13 (20) 
) ) 4 .. .... .. 13 (20) 
) ) 5 ....... 13 (20) 
) ) 6 ....... 13 (20) 
,. :0 7 ....... 13 (20) 
) :0 8 ....... 13 {20) 
:0 ) 9 ....... 13 (20) 
) " 10 ....... 13 (20) 
) ) ll ....... 13 (20) 
) ) 12 ....... 13 (20) 
) ) ı3 . . . . . .. 13 (20) 
) :0 14 . . . ; ... 13 (20) 
, , 15 . . . .. .. 13 (20) 
) :0 16 ...... . 
) ) 17 ....• .. 13 (20) 

) ) 18 . . ..... . 13 (20) 
) ) 19 . . . . . .• 13 (20) 
) ) 20 . - ..... 13 (20) 
, ,. 21 . . . . . . . 'ıs (20) 
) ) 22 . ' ' .•.. 13 (20) 

. 9 (40) 
10 
lO 

ll (30) ; 
ll (30) 
12 (25) 

~ .. ;;- :'". 

9 (40) 

ll 
ll (30) 
lO 
ll 
12 
12 (25) 
12 (25, 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
13 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 

12 (25) 

12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 

Çelebi (Sabib) 
Çalargöz (Refik} .. . 
'11oprak (Bilal) ... . 

Güvener (H. Naei) . 
Ç&kll' (Mustafa} ... 
Eker (Enver) . , . , 

Kunter (Ali Fahri) 

Mü.ren (Osman Zeki) 
Gcrçelma.ıı (Kemal) . 
Erduran (Akil) .•. 
Sezer (Kenıal} . . . . · 
Polater (A. Hamdi) . 
Gür! • (Abuullalı} .. 
Brol (Niyazi) . . .. 
Başçı (1\f. 1'evfik) .. 
Jxalyoncn (Hüseyin) 
Erdal (İbrahim) .. . 
Quğırgan (Halil) .. . 
Özlrnzıınç (Ne"! t) .. 
T~rg.ün (Nn.zıni) .. . 
Cansız (Hakkı) .. . 
Özor (Rifat) .... . 
Çobıınoğlu (Halil) .. 
Kozan (Tahsin) . .. 
Yazıcıoğlu (Lfttfi) .. 
Baş (Rüstem) ... . 
Baykan (!smail) .. . 

Hasdemir ( Abdur-
rahman) ı ...... . 
Öner (Meiımet} .. . 
llfutlu (İbrahim) .. . 
Suni (Alımet) ... . 
Yüceler (Cemalettin) 
Aslantaş (Ali) . , .• 

1901 
1900 
ı902 

·1902 
1899 
1909 

ıs n 

1322 
1322 
1901 
1903 
1 90 
1903 
1902 
1901 
1!)1::1 

1903 
1910 
1989 
1!100 
1910 
1901 
1916 
1898 
1900 
1 99 
1904 

1896 
1910 
1904 
1909 
1907 
1904 

TWili 

Hukuk :2 ... . 
Rüştiye ..... . 
Dıı.riillriliifeti a.li· 
ye •......•. 
~iye :2 .,. 
Sultaniye ... . 
Or~ , , . , , .• 

ldadi ve Adiiye 
Meslek mektebi . 
Polis Mcktebi . . 
Polis M. Or. K. 
Askeri. Rii~tiye 

:0 ~ 

» » 
Ilk 1ıiektep 
Rüştiye ..... . 

» .... . . 
1 ll( Mel1t~p . . . 
J'olis Mcktebi . . 
lik :Mektep ... 

Rüştiye . . ... . 
llk !ıfektep . . . . 
» » .... . 
» » ..... . 

Rüştiyc 

) . .... . 
lik Mektcp ... . 

» :t ...... 

Küçük Zabit M. 
nk Mektep ... . 

:t » ..... . 
) " ..... . 
» :t ..... . 

, :t ...... 

- -&1 . -
Bild1ği 

lisa111a1' 
Memuriyete 

dühulü Meclise- dühıılü Son terfi tarih i ]\faaş tutarı 1ta miktarı 

311 ekim 
4 şubat 

27 mayıs . 

31 ekim 
29 Ş1lbllt 

30 oçak 

Emniyet memlll'la.n 

10 temmuz 

12 ka.snn 
5 aı•alık 

28 şubat· 

26 eylül 
7 nisan 

18 eylül 
6 temmuz 

14 kasrm 
6mart 
1 Ekim 

. . . . . • . 30 mayıs 

. . . . . . • - 24 lmsun 

.. .. .. . 3 ocak 

. . . . . . . 28 aralık 
ı9 mayıs 
18 eylül 
19 eldın 
2 eylul 
1 kasım · 

14 eylul 
' ' • 1 ... .. ~ 

. . . . · ... 

1 mart 
27 şubat 
31 ağustos 
30 'k:8SIIll 
1 temmuz 

31 man 

1929 18 kasım 
1915 15 mart 
192u 30 eyiıU 

1931 31 tıkinı 

l!l2S 20 temmuz 
1933 '> n isıu:ı 

1339 23 haziTan 

193ı 13 · t.em ıııtı z 
1933 6 kasını 
1928 ::lG eyllıl 

1925 7 eylUl 
ı910 4 şub.ııt 

1927 .J. . şubat 
] 929 30 teııunm 
1926 l şubat 
1939 6 şubat 
1927 :!~ ııiwn 

1936 30 ıııart 

H12!i 30 t<• ııHımz 

1926 ll hııziı·ILn 

1938 :3 ekim 
1924 ]4 nııırt 

1943 3 ekim 
1923 30 temmuz 
1926 H kasını 

1927 1 kıısıııı 

1929 4 oeıık 

1924 25 şubat 
ı936 28 temmuz 
1930 26 haziran 
1003 19 ekim 
1933 6 şubat 
1930 26 1ı aziran 

1925 7 temmuz 
1925 7 temmuz 
1929 ll ekim 

, 1931 7 temmuz 
1932 ı ııisan 

1987 12 wak 

19:!4: 1 temmuz 

1944 10 ağustos 
J !l+! 1 temmuz 
1938 5 ağusfos 
1941 28 tenını ur. 
1919 5 ağustos 
19:!4: 1 temmuz 
1942 1 temmuz 
1931 l temmuz 
19<ı2 ı tcınımll! 

1943 1 · temJnnı 
1943 ı t mmıv; 
1942 1 temmuz 
1928 l temmuz 
1944 1 temmuz 
1927 1 temmuz 
1944 
1942 1 temmuz 
1929 1 temmuz 
1927 ı temmuz 
1938 1 temmu~ 

' ~ ....... ..., .. 
1925 1 temmuz 
194.3 1 temmuz 
1 934 1 temmıiz 
1937 1 temmuz 
1942 1 temmuz 
1934 ı temmuz 

1943 
194:1 
19>13 

153 u 
13-l 56 
134 56 

1943 116 76 
ı943 116 76 
1944' 104 90 

1944 153 2± 

1944 
1944 
1942 
1942 
1942 
1944. 
19-1-! 
19-!4 
1944 
1944 
ı944 ' 

1944 
ı944 -

1944 
1944 

116 76 
116 76 
134 56 
116 76 
104 90 
J04 90 
104- 90 
104 90 
10~ !lO 
10-l . 90 
104 !)0 • 
104 90 
104- 90. 
104 !lO 
10-1: 90 
87 H 

1944 JQ.I. 90 
1944 104 90 
19il-l: · 104 90 
1944 104 90 

1944 104 90 
1944 104 90 
19!4 ıo,ı, 90 
1944 ıo4: ~o 

1944 104 90 
1944 104 90 

ı23 83 
lll Ol 
lll Ol 

97 Ol 
97 01 
87 69 

123 83 

97 Ol 
fl7 Ol 

lll Ol 
97 Ol 
87 69 
7 69 

87 69 
87 6!) 

7· 6!) 
87 69 
Si 6.9 
87 69 
87 69 
87 6!1 
87 69 
76 ~o 
87 69 
87 6!J 
87 69 
87 69 

81 69 
87 69 
87 69 
87 69 
87 69 
87 69 

Evli olup 
olınadığı 

Bekar 
Evli 

Çocuk 
adedi . 

Evli ......... 2 

:. ......... 3 
,_ ........ 2 
» . : . . . . . .. .ı 

Evli ........ 1 

Bekar 
Ev H 
Dul .... ..... ı 
Evli ... ..... , 2 

> • . .. ..•. 1 
) .......... 2 
) 

:t •..• •• .•• 5 
~ 

............ 2 
) ......... 2 
) ......... 3 
:t ••.••. . •. 3 
.. . ....... 2 
) ........• 2 
) 

) . ... - .... 1 
) ........ . 1 
:t .•... - . - • 3 
::. ...... ... E 

:0 .•••••••• 5• 
) ........ 5 
:0 •••.. • ••• 2 
) ... ..... 5 
) ........ ı 
) .......• 4 



Hemuriyeti 

:\tüıli11' •••. .••.. o. 
, Muavini ••• o ••• 

Riiı·o Şe[i .... 
• Muavi.ui 

1\iitip Dnktilo . . ...... 

J<ütiiphune lürlürü .... 

• • Muavini 

» Momıırıı ..... 

, • Ka. Uıılc 

Teflci.IA.t 
derecesi 

3 (100) 
5 (80) 

6 (70) 
7 (60) 
9 (40) 

4 (90) 

6 (70) 
8 (50) 

9 (40) 

Şimdiki 

dereceli 

'* (90)[•] 
5 

9 (40) 

'* 
5 (80) 

lO (35) 

ll (30) 

um i 

Aksun ( Hanıdi ) 

Koşcr (A.ü l sıuail ) 

... Ağırnaslı (Niyazi) 

:C:mirbuhar'i (Nebil) 

'l'ayyar (Sııim ) .. . 

l•:l'gıın (Şeiik) ... . 

Arktın (Orhan Kfiınil) 

Doğum 

tarihi 

1882 
1894 

1910 

1888 

1882 

1903 
1!1 1 . 

Tahsil i 

Lise .... ... 

Harbiye ve hu-
kuk ... ..... 

Hukuk . . .... 

Mülkiyt ... . . . 

Hcııdiraei mülkiye 

Galatailaray : 2 . 

!iııhılu s:ı l'ay liseı-i 

[•j /(acl1·o fnaa,çı ilc deı·ccesi maaşı arcısnıdafıi fark fazıııiııat olarak 1Jc1'ilmcktedir. 

-519-
Bildiği Memuriyete 

lisanlnr dulıülii 

Bütçe Enottmeni Kalemi 

Fransızca 22 mart 1908 
l•'ransızea 1 kasım 19Ul 

l•'raıısızca 25 ekim H!34 

Kütüphane Mi14tlrlöfii 

Fransızca 8 oubnt 190. 

arabca 

E' ı·ansız~n 13 aralık 1907 
. .. . . . . . 5 ekim 1925 
Framızca 13 'ubat J940 

•noıup Çoeü 
Meclise duhulii Son terfi tarihi Ma .. tutarı ltamikdarı olmad.ıfı adedi 

17 ocak 1923 7 temmuz 1943 473 30 358 37 Evli ..... 1 
2 ka~un 1934 31 nıayıs 1944 3L 58 245 53 • . ... .. .. 2 

25 eki m 1934 31 mayıs 1944 153 u 123 3 Bekiir 

32 uııırt L9~:i 7 temmuz 1943 362 86 27 33 Evli 

22 ınnrt 1~2:) 31 lllayıs 1944 :w~ 5 245 53 .. ........ 3 
·ı erlıil 1929 20 temmuz 1943 134 56 lll Ol • o . o •••• ı 

13 ştıbul 1940 ı!O ternınuro 1943 Jlti fi6 fl7 01 Bekiil' 



-. 

Vıuifeai İsıııt 

3. Müsta.hdemler 

\'iik~~k Me ·li~te- 3 iicı·e tli memur, 93 oıiista.hdem çalışır. Bunlıımı ıı>·IJk iiı~r · t nıiktaı·ı 23 629 lirayı buluı·. 

])oğu m 
tarihi 'l'ıılısilı Mecliııe diihulü ~" " tc ı ·fi laı·ihi 

----------

Ücret lta 
tutarı ınikdarı 

Evli olup 
olnıu.dığı 

Çoeuk 
adedi 

Uııklıır .......•..•• Aker (İrfan ) ... .. 188~ Berlin tıbbiyesi nden (AJm:ınea · 30 teşrlııisani . . . 1938 a l ııııı.yıs . 1941_ 503 30 2 -l- 77 Evl i . 1 [1) 

Kütüphane nıüstahzm ... 1:3ımgıt ( Yııkub ) . 

Binn !>ımiı-at memuru Kıır~ (Muharrem ) 

Şt•f dnktilo ... .. .. .. ·Oztiikel (Belıice) . .... , . 

Daktilo . ... . . Altnş ( Fiı·devs) 

Bıı~ıık (Mcrlihıı. ) :. ..... . 

) .. . . ... . l(ıı.rlıl (lllakbnlc) 

Ba,hadeıne .......••. 'l>tn~er (Abbas Hilı ııi l . .. 

:. Mu. . . ... .. Üıh~k (Abdülkadir) 

~ Mu. . . . . .. .. Çengel ( i\felııncd ) 

Hııdeıne S. l . .. .. .. ... Cantekin (Reeeb) 

• • ......... Sünter (l\'L Rıza) 

• » ..••...•• Unat (Kadir) . . . ... . . 

• • ... - ..... Kuhuş ÇMchrıwl Nuri ı .. 
» • . . . . . • . • • Bom ua ter c ('I' alısin ) . . . . . 

» • .•..••••. 1\nralıııcuk (Neeip) 

Hııdeme S. 2 . ........ 8uııın ( üleyman) . . 

:> • ••••••••• Altay ( l\[elınıt>d . \ li ı 

» » . • .••••. llayrak (lzzct) .. . 

:> :> •••••• ••• Ozknrılı (Yaşar) . 
:> •••••••• Dii~'Ut'l (Yahya) 

, » . . . . . . .. Ba.ı· ( Arif) . . . · · .. ... 

-. . . . . . . . . iıeı·ı-n ( Hiiııcyiıı .l ı ııi) .. 

» •.•..•..• Kocaoğlıı ( Yusıı [ J .. . .. . 

,. •....•.. :-Jı ·ın utht ( tlm:ıhinı ) ..•. . 

» •..••••• ' rl'lciueaıı (Yusuf) 

:. ....•... '.\Ioronı. (İlıralıiın n dık) . . 

191 

]fl 2 

1897 

1912 

1917 

1909 

1896 

1891 

ı90l 

1879 

1888 
1894 

1898 

1894 
. 1886 

1872 
1894 

1893 
1904 
1897 
1888 
1876 

190ı 

1896 

1884 

1914 

[1] 8888 numaralı kaım?ı ınucibiııce dı.~inı i iicnni mtmur 

ve Fransızca ) . . . . . . . . . . . 
11k ....... . .. ...... . 

·Okur yazar ....... .... . 

Üsküdıı.r Kız sanayi mektebi ve 
1\faarif ' 'ekal.eti dıı.ktilo kursu 
mezunu .. . . . .... .... . 

Ticaret mektebi S. : 3 ... . . 

Lise S. : · 6 (Steıı o şalıadetııa
mesi vardn-) . . . . . . . . . .. . 
Kız muıı.llim ınektebi S. : 2 
(Steno. şııhadctıııııııesi vıırdır ) 

Okur yazar 

» 

l şubat . . . . . . J 923 

7 T. sani . . . . . . . 1941 

9 şubat . . . . . . . J !129 

J T. sımi 

13 K il. eHel 

1 lııı.ziraıı . 

1 ekim 

J 6 aralık . 

.. .. J92i; 

19:JO 

19:} 1 

1921 
.. 1930 

(i aralık . . . . 1927 

20 nisan . . . . . . . 1920 

l!8 mart • . . . . . . . 1922 

1 ey11U . . . . . . . 1923 

l fi ı, asım . . . . . . . 1926 

ı haziran . . . . . . 1928 

3 temmuz ...... 1923 

ll eylftl . . . . . . . . 1923 

ı mayıa . . . . . . . 1925 

1 mart ....... 1926 

1 eyl~l . . . . . . . . 1926 

ı eylul ..• . ... 1927 

1 mayıs . . ..... 1929 

15 mart . . . . . . . 1930 

15 mayıs ...... . 1930 

1 haziran ...... 1930 
l ocak ........ 1932 

1 ocak ........ 1933 

ı ey ll\1 

7 T. 8ani ..... . . 

1!l ::ı:1 no 62 

J94J ı ::ı4 35 

19.38 !lll 33 J lıa?.i rıııt ..... . . 

ı 

ı h:ıv.iı-an 

1 lıaziı-ıuı 

1 har.ir·an 

1 haziran 

1 haziran 

J haziran 

1 haziran 

l haziran 

haziı-au 

1 hazi ı·an 

1 hıızirıı.n 

1 hazira n 

1 haıiraıı 
·ı hıızi ı·ı.u ı 

1 lııııi rıtn 

l bnzirıı.n 

1 haziran 

1 haziran 

1 Jıazirıın 

1 hıızirıın 

1!13· 107 4!1 

19:38 107 49 

193-l lOi 49 

... 1 94-l 

. . . ÜJ4.J. 

. .. .. 1944 

. ]944-

.... . 19ıt-i 

.. 1944 

.... . 1944 

. 19:14 

: . . .. 1944 

... . .. 1944 

...... 1944. 

.... .. 1944 

... 1944 

... 19!14 

.. . 1944 

.. ' .. . 1944 

. .. . . 19-14 

..... . 19~ 

.. 1944 

.. 1944 

l20 
5 

fi 

75 
75 
75 
75 
75 

75 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

91 31 

ı O!l !l7 

!J6 77 

87 H 

87 44 

7 -14 

1LO 6:3 

2 79 

82 79 
73 45 
73 45 
73 45 

73 45 
73 45 
73 45 
62 55 

~2 55 
62 55 

62 55 
62 55 
62 55 
62 55 

62 55 

62 55 
62 55 
62 55 

» .. • .. .. 2 ı]} 

:t . . . . . . 4 1. 1] 
) ... . ... 2 

» . . 1 

.2 

J3 kıir 

Evli 

Dul 

Evli 

. ..... 4 

. . s 

. . 4 

.. 3 

.. 1 

. 3 

. . • - .. 2 

.... 5 

... 2 

.•. 4 

) ' . 5 
) 

) .. ' ... 3 
:t .... 3 

:t .. ..• • 5 

Dul . .... 5 

Bekar 



aılfeıı i İmni 

llndeıne S. 2. . . Yüksek (Ahmed ) 

,. » .• • • . •• • • Özhek (Ahmed) . 

» » • ... . .... Şekeı· ( Yıısuf Rıza ) 

:o ,. •• • • •• ••• ı ilsiz (Hüsey in ) ... 

» » •...•. . •. <;utlak (Abdiil) . 

,. > . , • .. .•• Uökbaş (Ömer) 

,. > • .•. • •••• Os1Lin (M. Bşref) ... 

:o :o ••• • • •••• Kımıgiimüş (Muhittin) 

:o ,. ••••• •• • • Keskiııhaltn (Osmnn) . 

» :o • •••. •••• Okm (Abdullah) . 

» ,. • . ... . . •• Kıırliı·oğln (Kemal ) 

,. » . ..• •••• • Şl'nliiı·k (Rıza) ... .. 

> > • • •• • •• • Balkansoy (Davut) .. 

> > ••• • • • • •• \'ııınul< (Ali Hulusi) . 

. ...... lliilcı· (Niyazi ) ..... 

IJııde ı. e S. 3 . ... . .. .. T:ıııdoğıın ()./<'rm i) .. .• .. 

> » ...•... . . ( ıwl (Ziya) .. . ..... . 

> » . . •••• • .. (,'n~· ıl' (Hasan ) . . . 

» > . • •• • • • • • Dul'lln ( Şalıan) .. . 

Hade ınc . · . .ı ......... :)!'n (1\'fehmed) . . .. . 

> ct ••• • •• . • .\kknn (Musta l'a ) . 

> > •. ..•.• • (\ıl,anoğlu (Fııtma) 

» :t ••• ••• • • 'Pıııwel (Ali ) ... . 

:o > . .. .••• . Or. iil (Ali Rızıı ) .. 

:o :o •••••••• (liikalp (1\'f vlfıt) .. 

> > ... . ...• • l~ ı·yct i ş (Memiş) 

> > . . • . ....• Köşck (Setı.ır) . . .. . .. . 

,. :o ••• •••••• Ekin (Yusuf) ....... . 

> ,. ..... . • • Yanhakan (Yusuf) .... . 

> > • . .••.• • Kaya ( tsınail) ... 

> :o •••••• • •• Aydııı (Hasan) .. 

> > •••••• •• • Şiınşir (Sat.ılmış) . 

> > •• • .••..• Bayrum (Cuma) . 

> > •• • • ••• • • Ayan (Gülsüm) ... ...•. 

> > •••••••• • Fırat (İsmail) . .... . . . 

> :t ••• • ••••• Koç (Osman) ........ . 

DotııJu. 
tıırihi 

1902 
1906 
1898 
1912 
1905 

1909 
1906 
1910 
1905 
1913 
1909 
1882 

1876 
1880 
1917 

1915 
19lti 

1913 

1917 

1916 
1911 
1899 

1914 

1915 
1915 
1916 
1918 

1911 
ı5118 

15108 

1918 
ı913 

1332 
1329 
1329 

1334 

- ts21-

'!'ahsili 

Okm yazın· 

) ,. 

) 

) 

) 

» 

Mecliııe dühulü 

ı hazirnn . . . . . . 1933 

ı eylftl . . . . . . . . 1933 

27 şubat . . . . . . . 1934 

1 baziran ... . . . ı934 

1 hazi ran . . . . . . 1934 

1 haziran ... . .• 1936 

1 haziran ..... . 1926 
10 eyltu .. .• . .. . 1936 

20 aı·alrk . . . . . . . 1936 

25 kasnn . . . . . . . 1938 
28 şubat . . . . . . . . 1939 

16 eylftl . ... .. .. . 1943 
17 mart . .. .... . 1925 
31 mart .... . ... 1935 
is ağustos .... . . . . 1942 

!l ;ırnlık ....... 1!!40 

1 8 ağustos . . . . . : 1942 

!) ~kim . . . . . l!J42 

3 l eki ın . . . . . . . 1942 

'on terfi tarihi 

1 haziran 

1 haziran 

1 haziran 

1 haziran 

1 haziran 

ı haziran 

ı haziran 

1 haziran 

1 haziran 

1 haziran 

1 haziran 

16 eylfıl 

1 hazira ıı 

hııziı'<ln 

. ' 19-I.J 
o o ]9-!1 

.. 19H 

. • 19-i-! 

• o 1941 

' ' ' . ' . 1944 

' o • 1944 

••• o o • 1941 

o o 1941 
o • 194-! 

• o 194-! 
.. 19·H 

' • o • o o l fl-\1 

. ... ı n.ı4 

hıızi ı ·ıı ıı . . . . . . 1 9-~1 

haziran . . .. 1943 

1 haziran . . . . ... 1943 

1 haziran ...... 194~ 

1 haziran ... 1943 
Olcur ynznr . . . . . . . . . . . . 12 kn~ım ....... 1942 1 haziran .. . ... 1 !1~-l 

) ) 

) 

) ' o o o o • o ••• o • 

:t o . o ' o o •• o ••• 

:. . ...... ... .. . 
) • o • o •••••••• 

5 haziran . . . . . . 1940 

4 py)ül .. ...... l!l~T 

27 nisan o • o • o o o 1943 
23 şubat . . . . . . . 1943 

6 mart ....... 1943 

31 mıırt ....... l!J43 

6 mayıs • • . . . • . 1943 

6 mayıs • • • • • • • 1943 

ll mayıs . . . . . . . 1943 

l lı:ıziraıı 

l lımdı·aıı 

1 haziran 

1 lıaziı·ım 

1 haıiran 
1 luuirau 

lınzirıııı 

1 haziran_ 

1 hazinın 

16 haziran . . .... 1943 1 haziı·an 

28 haziran • ..... 1943 1 haziran 

28 haziran •..... 1943 ı lıaıiL·an 

25 kasını . . . . . ... 1943 1 haziran 

25 aralık . . . . . . . 1943 ı haziı·ım 

14 mart ....... 1944 ı haziran 

ı haziran ...... 1944 ıo haziran 

o o o o •• ) !l+l 

...... 1nH 

• ' • ' o • Jfl4.J 

' • ' o o o 1944 

...... 19H 

o •• o • 19.J..! 

o o • o o o 19J ı 

o. o 19-H 

o ' o 1944 

... 19H 

o o ' o o o 19+1 

o o •• o o 19.J..~ 

o • o 19+1 

o o o o • o 1944 

o o o • 1944 

.. .•• • 1944 

tlcret· İta 
tutan mikdan 

60 
60 
GO 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
no 
60 
GO 
GO 
li O 
(i O 
!i O 

!JO 

:.o 
50 

50 
GO 
f\0 
.)0 

rıo 

.jQ 

50 
:ı o 
50 

50 
;:;o 
;:;o 
.)0 

.30 

GO 
50 
50 

62 65 
62 55 
62 56 
62 55 
62 55 
62 65 

62 55 
62 55 

62 55 
62 55 
62 55 
62 55 
62 65 
62 55 
62 55 
52 12 
52 12 
G2 12 
52 12 
52 12 
52 12 
52 12 
52 12 
52 12 
52 12 
52 12 

52 12 
52 12 
52 12 
52 12 
52 12 
52 12 
52 12 
52 12 
52 12 

52 12 

.ıvu olup 
olmadı~ı 

Evli 

) 

Bekir 

Evli 
:t 

Cocuk 
adedi 

) o o .. . ı 

,. 00 00 4 

) o • o o o '4 

) o • o o • 3 
) o ••• • o 4 

) o • 2 

) o • o o •• 3 

» o • o o 2 

:t o 00 o 2 

) o ' • o • o 3 

» • o o o o • 2 

) • • • o o o o ı 

Dul .... Z 

Evli 

Bekir 
Evli 

Bek&ı· 

Evli 

) • o o ••• 4 

Bekir 
Evli ...... ı 

) • o • • o • 6 

Dul 

Bekir 



ll11h~e mUtehııııımn D roin (Adolphe) 

[lııhçınn .... . . ; .... • -\kuz (Os~an) ... . ... . 

> • • • • . • .. .•. Gütçiçek (Etem) .. .... . 

> ••. •• ...... Acar ( 1ehmed) ...... . 

> .. • • •.•.. •. Bircan (Salih) . ...... . 

D11imi nmele .... . . . .. Zor (Has~n) ........ . 

.. . . .. .. . .. Koç ( 1\felımed Ali ) . . .•. 

> .. . .. . .. . Ikizşık (Halil) ... .... . 

> . . • • • • . . . Akoğlu (l\fehmed) ..... . 

>. . •• .. •.• . Ortan (Rifat) . . ..... . 

> • . ...•... Atıılny (Ali ) .. ...... . 
Karıı (i\fehmed ) ... . .. . 

lt <:iiloğln ( Süleyoıan ı .. . . 

lt ••••••••• (jüo t!y (Osman) .. .... . 

~ufiir ....•.•. . .... Aktüı·k ( LTakkı ) .. .... . 

. , ...... · ... . . lf~nMı· (Mehmed ) ..... . 

.............. \ rtıın (Mchmed ) . 

.............. \t aol (Hasan ) ... . ... . 

Motoı;ikletçi . . . . .. .. . llökbuğn Ofuhanenı1 . .. . 

'l'elefoncu ... . . . .. .. flökbakar (Tahsin) .... . 

KaJo.riferci ....... . .. Ouırö ı· (Hnssn) . ..... . 

ı\lnkiııist . ... . . . ... . Ozck (Necati ) . . .... . . 

ı ,; ıektrikçi ..• . . .. .. . Eı:aslan (Bayram ) . . .. . 

.\tıır~n"'oı . . ' ... ... . . Ernz (Asım) . .. ..... . 

Uiboran . . . .. ..... üı:ınl (Ali ) .... ..... . 

D olum 
tarihi 

1887 

1872 
1872 
1900 

1313 

1900 

1898 
1903 

1870 
1888 
19ı5 

1905 

1317 
1315 
1905 

1904 

1909 

1910 

1334. 
1916 

ıS99 

1912 

19Q3 

1877 

ısı• 

---
Tahaili Meeliae dühulü Son terfi tarih i 

Bursa Firerler ve Fransada ı8 ağustos . . . . . . 19~0 
Anje Bahçıvan tatbikat ı;nekte-

binden mezun . . . . . . . . . . . 

Okur yazar . . . . . . . . . . . . 1 haziran . . . . . . 1927 1 haziran .. .. . . 1944 

Yok . . . . . . . . . . . . . . . 1 ekim ....... 1933 l haziran . . . . . . 19+! 

Okur yazar 

" " .... . . . . .. . . 
, 

lt 

:t • o •• • • <ı • •••• 

,. 

. lt 

15 IJlayıs ....... 1930 1 hazfran ...... 194! 

23 lıazirau . . . . . . 1944 2:~ haziran . . · .... 1944 

l hazira n . . . . . . J 930 ı hui.raıı . . •••.. 1H8 

ı mayıs ... . ... 1932 ı haziran ....... ~ 

1 J mart . . . . . . . 1934 ı hui.r•n . • . . . • . 1843 

ı haziran . . . . . . 1930 

23 mayıs .... . ... 1939 

ı nisan .... , ... 1941 

7 niaan ........ 19f3 
3 mayıs . . . . . . . 19:14 

l7 temmnz . . . . 1944 

13 ocak ..... · ... ı93o 

1 ocak .... . ... 19311 

12 mart ........ 1937 

.ı n ı·nlık . . . . . . . 193n 

ı tenımuz . . . . . . 194-ı 

3 şubat . . . . . . ı943 
ı Ekim ....... 1930 

7 nisan . . . . . . . 1942 

26 aralık . . . . . . . 1933 

l haziran . . • . . . 1927 

4 ~tos .... .. . 1938 

ı haziran 

haziran 

haziran 

lıazirıpı 

lıaıi ı ·an 

17 temmuz 

ı hııı.iı-ıın 

1 hnr. ira n 

1 l ı uzi ı·an 

l haziran 

. . .. . 1944 

. . . . . 1944 

..... 194.4 

... .. . 1944 

.... . . 1944 

. ... .. 194.4 

. .. . . . 1944 

... . . 1944 

. .... . 1944 

.. .... 1944 

temmuz . . . . . . . 1944 

haziran . . . . . . ı9-!4 

haziran ...... 1944 

lı a z iı·an . . . . . . 1944 

haziran . . . . . . 1944 

haziı·a.n . . ... . 1938 

haziran . . . . . .. 1938 

'Ocnt İt& 
tutan mikdan 

250 

100 

100 

75 
75 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
5o 

170 

JOO 
120 
100 

75 

GO 
75 

100 
120 

120 
100 

210 92 

101 76 
101 76 

73 45 

73 45 

52 12 

52 12 

52 12 

52 12 
52 12 · 

52 12 
52 12 

52 12 

52 ı2 

147 05 
96 77 

110 63 

96 76 
73 45 
62 55 
73 45 
96 76 

110 63 

uo 63 

96 76 

ETli olup 
olmadıiı 

Evli . . .... ı 

,. . . . .. . 4 

Dul ...... ı 
Ey li 

,. 
lt ••• ••• 2 

lt ••• • • • 2 

lt •• • •• • 5 

lt •••• • • 6 
,. · .. . .. . a 
,. 
,. ... . .. 2 

lt . •• •••• 4 

,. . . . ... ı 
lt •• • ••• 1 

lt • •• • •• 2 
,. 
lt • •••• • 2 

Bekir 

Evli ..... . 3 

lt •• • •• • 3 
,. ...... 3 

lt •• • •• • ı 

lt 



Vazifeııi · 

Sernıürettip ...... .. . Akyay (Ahmed Yaşar) .. 

> Muavini .... Olgun (Hasan) . ~ .. 

1. R Operatör ........ 'l'ebcr ( İsmail Halda) .. 

» > .••.••• . Dizki (Ahmed Naci ) .. 

» > ... Süsliiuy ( İsmail Hakkr) 

2. S. > .•..•..•. Kök (Kemalettin) .. 

» > • ••... .• • Yurdıışcn ( Hiisııü) 

ı . S. i\.fii ı•ettip ...... . Uökmen ( 1brahiıu) . 

:ı; > ••.• •••• 1\iurneu (Ahmed) . . 

~ . .... .... Sc1' (S0yyid Ahmed) 

2. S. > .......•. l•:ngin (Ali Cahid) .. 

~lii ı·ctıip muavini . . . ..• ~~~denk (! smail) .. 

» » .... , , , , Aı;ıkgöz (Elvmı) .. 

Sermakinist : . . . • . • , , Fiak a rya ( FI üscyiıı) . 

:. Muavini . .. . . E1•insa.y (Osman) .. 

Mnkinist .. •....••• \'ılııın~ (K"izaıncttiu ) . . .. 

» ...•.••••• Altıok (Kemal) . 

> muavini •..•. Şen (Halil) ..... 

» > . . ...••• Boysan (Fikı'ot) .. 

M'otörcü ve elektrikçi ... Uangar (Ali) . . ..... . 

Sermücellit .......... 11ncr (Meınet Şükrü) .. . 

Sermücellit muavini .. ~ .. Sevcı· (llfebıııet Kemal) .. . 

Mücellit .........••• (;ii~ (Ali Ftıad) 

• .•. ; •.•..•.•• Eı·dcıı (ldris) . 

» rtıuavini .. . , ••• Zeı·on (Urza) ...... . . . 

» :. . . ... ... Dincer ( Hnsaıı ) . 

KaloriJ'erci ... . .... .. Balm (Mustafa) 

Do4ıun 
tarihi 

1\102 
ı 98 
l[J];J 

1907 
ı~ıoa 

ı 95 
1903 
1900 

l!l:!i 

ın:!7 

1!.12 

1903 
1901 

1910 

ı889 

1902 

J!l:W 

]!)05 

1907 

ı914 

l!JIO 

W07 

191.4 

ı928 

ı896 

-1523-

Tahılili MecU.. dühuiü Son terfi tarihi 

Matbaa. 

Oeret !ta 
tuıan mikdan 

Evli olv.p 
oJm.adıtı 

Oonk 
adedi 

Hiiştiye . ... 

Sanal ıı ~<· ktebi 

Ilü~ti,,·o 

ı nisan . ... . 1924 1 lııızir:ın . . 1DH Hl5 23 

IH44 16L 3!) 

J!)c.l ·~ ı :38 44 

1!JH 138 Jc.l 

l~l4l 138 H 

19~·3 l.Ul :35 

1943 WJ 35 

i !ll-l 1 1!) 35 

151 37 EYli . 3 

' 3 
.3 
.4 Tiii ~li,l"t' 

I lk 

Hii~t· iy" 

lik ( , \ lıı ı ;uır·a) 

Oıt;ı 

lik 
tık 

(!r1ıı :! . 

01't>L ~ 

lik 

Rüştiye ..... . .. . 

12 eylul . . . . 1020 

1 eylül . . . . . 1023 ı 

8 kasrm . . . . . 1923 

14 ekiın ....... 1n25 

ı haziran . . . . . . 1!)23 

l nıart ........ 1925 

19 nıııyıs . . . . . . . 192ı 

1 ııis:ııı. ·' ... . . 1925 

l 

l 

1 i<<l.SJI11 •••...• 1921 1 

H temmuz . . . . . 19-13 

] lııızirnn ...... 194-1 

ı haziran ..•... 19-l4 

2ı ,ağustos . ... 1920 

1 

1 

ı 

1 

Rüştiye . . . . . . . . . . . . . . . 3 temmuz . . . . HJ20 

tık .. . ..... .........• ll nisan ....... l!J24 

Rüştiye . . . . . . . . . . . . . . . ı nisan . . . . . . . 1943 

lik . . . . . . . . . . . . . . . . ı haziran ...... 1932 

Orfn !i 

lik .. . . 

Rüştiyr . 

tık ....... 
SııııH! ıı kıılu 2 . . 

l ik 

lık 

!lk 
lık. 

1:1 nisnıı ....... J!W2 

15 mart . . ...... 1!135 

l!'i tf'mmm ...... ın2r; 

!J kusıın . . . . . . 1942 

l 

1 

l 

1 ~ ağustos . . . . . . 1 !12!) ı 

!l nisan ...... 1942 · 1 

1 haziran . . ... 1931 

8 temmuz . . . . . . 1943 1 

!J knSIIll . . . . • . . 1926 1 

--•e!lll>e<eeıo---

» 

» 

» 

" 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

... 1!lJ--I 11 !~ ·l.l 

. . ... l~l-1-1 107 49 

.•... l!l-ll 60 -12 

. . ..... . Hl-l-1 .JH a.ı 

........ l!JH -1 3+ 

1!J4-! ı !il 3!) 

Hl-13 1:18 H 

ı !J4-± ı n -ı ı 

Hl-!-1 1 ın :~;s 

i!lH 8:J 75 

. 1!11-1 ~t3 7!i 

. l!H-1 13~ 71! 

ı !l -14 ıti ı ~a 

L!J4-l 1 1!'1 41 

l%1 ını 56 

19-t-ı 107 4!) 

1.!1-H f<!) G!l 

... J944 (iÜ 42 

. . . JDH !l 69 

ı2 34 ) 

110 63 » 

118 06 » 

110 63 » 
!JG 77 » 

96 77 » 

!)6 77 » 

!\2 ll » 

87 44 » 

ii2 12 Belillr 

4ı 70 , 

41 70 » 

128 :-ııı Evli 

110 63 » 

!12 ll Bckilr 

!J(i 77 Evli 
6 74 » 
68 74 Bekfır 

1 L1 ı!l ]~vli 

128 3-1 » 

92 ll » 

82 7!) » 

7 44 » 
73 45 » 

·;;z 12 Bekfı:r 

73 45 Evli . 

... . ı 

.... 3 

. ... ı 
... 3 

... 2 

2 

.2 

.3 

.3 

.4 

.3 

. 1 

. ] 

.· 3 

. 3 



4. Milli Saraylar Müdürlüğü 

1. Kasım 1944 tarihinde Milli oruylıır ııü<lürlüğünüıı ıuaıuılı ve ücretli ıncmurlariyle (D) 
cetveline dahil müstahdemlorin vazife isim ve ücı·et mikdarlarıııı, ve ııldıkları maaş ve ücretlerden 

t vkifat çıktıktan sourıı ellerine grç n mikdarları gösterir cetvel 

Biiyil/i .llillel Meclisi menıw·laı-ırıın teşkilıitına dcıiı· olan kcııııınıııı bazı hiildimlıriııi değiştiı·en 4448 
sayilı kammıı bağlı kadroya dahil iicrctli t•r ıııaa§lı meııııırlaı· 

Vazifeı:ıi İsim ve soyadı 

Müdür ..... . . Sclck (Sezai) .. .. . 

Kontrol memuru ve aynıyat muhnsibi . . . . . . Şunmu (Rasinı) 

Başkiltip ve mutemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erişkin (Nnci) .. . 

Mimar . . . . . . . . . . . . . . !tan (1\Jazhar) .. 

Doktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yakal ( Seliılıattin ) .. ... 

Sicil ve masraf memuru ...... . ....... . 

Evrak memuru 

Aynıyat kiitibi ..... . 

Kiltip . ........... · · · 

Levazım memuru . . . ..... . 

Eı·duı·u (Hüseyin) . 

Yaşar (llfehmet) 

Olcıı.y (M:u tafn) 

Bekcm ( emi!) 

Uy •n (İsmail) .. 

D. Cetveline dahı'l ıııiista1ıdeınler 

azifesi .Adı ve soyadı 

Aynıyat memuru . . . . . . . Şemsi (tl:ısan) ... 

M_alzemei tefrişiye depocusu Naza (Raşit) .. 

Elcktrikci refikı . . . . . . . . . . . . . . . . . Alka,\'a (Kemal) . .. . 

Muhafaza memuru . . . . . . . . . . . . . . . . . . Çelik (Zeki) .. . . . 

Elektrikçi . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • Yııcayo.Jtınk (Kadri) 

:. refikı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yılmaz (Talat) ... 

1ıfofruşat marangoıu . . • . . . Eruz (Ali) .. 

Mtılıemei inşaiye depoeusu . . . . . . . . . . . . . Tüney (Rauf) . . . .... 

Tevld
fattan 

sonra itıı 

111~ Ücret miktan 
T,ira Lira Lira K. 

400 2 . 67 

170[•]154 90 

50[•] 
60 [•] 

40 

100 

25 

25 
5 

75 

Ücret 
Lira 

75 

75 

75 

85 

85 

75 

100 

7!> 

154 90 

154 90 

59 72 

77 42 
59 59 
59 59 
66 23 

fi 76 

Tevki
fattan 

sonra ihı 
miktarı 

Lira K 

5 76 

58 76 

58 76 

66 23 
66 23 

58 76 

77 42 

58 76 

[ • j J[adro maaşı ile derccui tnaqı aı·C1$ıııda1.."i fark ta<:ıııiııal olarak vu-ilmektııdir. 
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Vazifesi Ac:lı ve soyac:lı 

Dülger 1.ilkiimcn ·Ctı'fchmet.) ....... . . 
Aydın (Cemal) . . ....... . . . 

Bekçi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rı:op (Mehmet Osman) .....• 

:. . . . . • . • • • • . • • • . • . • . • . . . . . . • •. • Doğan (Sadık) ......... . 

:. ................. ' ...... '' 

:. .... '' ........ '''' ' .. ' ... . 
•................ .. ... ' ... . 

Marangoz 

Akçay (Seyit Ahmet) ..... . 

Açat (Hüsnü Ömer) . . .... . 

Kocaaslan (Necip Mehmet) . . . 

Daniş (Ziya) . . . . . .. .... . 

Ataoğlu (~{ehmet Ahmet) .... . 

Oarip C:H~lım('t 1\fustafa.) . . . . 

Doğan (Seyit Recep) . . . . . . . 

Saygr (İsmail llfohmet) .... . 

Özdil (Galip Rıza) ....... . 

Aşkan (Ahmet Hasan) . . . .. . 

Tezel (Hikmet) .......... . 

Karaer (Şakir) ......... . 
Erbaylar (Hamit) ........ . 

Yıkılmaz (:Mehmet Esat) . . . . . . 

Çiçek (Hasan lıfehmet) ..... . 

Gültepe (Lıltfi) .. . ..... . 

D mircan (Ali Hüseyin) ... . 

Jraraınust~fa (Şükrü) ..... . 

Bölükbaşı (Ali Murat) .... . 

Durül (İsmail) .......... . 

Etfirat (Etem) .......... . 

Önny (Ahmet) . . . ...... . 

Özyurt (Ahmet) ........ . 

Civelek (Zckeri.yya) .... . ... . 

Ergii:n (Yaşar) ....•..... 

Dağlı (Ali) ....•......... 

Uslu (Halit) 

Doğramaeı . . . . . . . . . . . . . . . . . . Şenyener (Mustafa) 

Kurşuneu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Çalyak (İsmail) ....... . 

• • . • • • . • • • . • • • • • . • • . • . • • Tutrakan (Emin) ...... . 

Tenekeci • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • 'l'iirkay (Hüseyin) ..... . 

• • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bölükbaşı ( adık) ...... . 

Sıı yolcıu . . • . . . • . . • . • . . . . • . • . . . . • tneada (M hmet) ...... . 

Tevki-
fattan 

sonra ita 
Ücret miktarı 
Lira Lira K. 

85 66 23 

75 58 76 
50 40 09 
50 40 0!1 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 

50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 

50 40 09 

50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 49 09 
50 40 09 

50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 

75 58 76 
5 66 23 

75 58 76 
75 5 76 
75 58 76 
75 5 76 
50 40 09 
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V.a.züesi .Adi ve soyadi 

Garaj bademesi . . . . . . • . . • • • . . . . . . • . Karaoğlu (Y11Buf) 

» • • • • • • • • • • • • • • . • • • • Öztürk (Mehmet) 

» • . • • . . . • • • • • • • • • . • • Oztekin ('Hüsnü) 

Yorgancı •.. ....... : . . . . . . • . . . . . . Göral (lr:fan) 

Bekçibaşı: . . . . . . . . . . . • • • • • • • . • • • • • Uzun (Ali Fcttah) 

.. .................. , ı •••• 

» 

Bekçi . 

lt ••••• •• •• ••••••••••• ••• ••• 

:t •• • ••••••••••••••• ••• ••••• 

~ ••••• • ......... . .... . ...... o 

. ·.· .... ................ . . . 

» •• ••.. .•.•. •. . • •• • .....••. 

Bekçi 

Kapıcı . . . ..... ...... .. .... . ....•. 

Bah~anb&Şt .•..............•...•• ; 

:» ••••••••••••••••••• •• 

Bahçrvan ......................... , ,, .1 

lt ••••••••••••••••••••••••• 

lt ••••••••••••••••••••••••• 

, ................ ' .. ...... . 

.Acar (Bahattin) 

Özoğan (EB&t) 

Taşpınar (&cep) ..... . 

Demir (Seyit Ahmet) ...... . 

Akyel (Mustafa Osman) .... . 

Gülbeya.z (SülcylllAn) 

Bilgi (lbrahiın) . ...... . 

Tabıı (Rifat) ... .... . . 

Dunıl (Sall1hattin) ...... . 

Kabadurmuş (.Mustafa) .... . 

Kaptan (Osman Mehmet) . . .. . 

Şimşek (Halil Mustafa) ... · .. . 

Yıldız (Hamdi Nafiz) 

Y aınaıı (Rüsteın) ....••. 

Değirmenci (Ömer Çavuş) .... 

Göneç (Nuh) .•..•..• 

Turan (Mustafa Ahmet) 

Parna.zar (Faik) .•.••• ..• 

Sertdemir (Mustafa) .•.••• 

Erşan (Sabri) . ..•.•. ••..• 

Altınsoy (Turan) •... .•..•.. 

Gümüş (Ömer çavuş) • .• ••.. 

Gülşen (Mustafa çavuş) ....• 

Yürüsün (Şevki) ......•. 
Özbek (Hakkı) ..•.••... 

Neher (Etem) ......•.•. 

Toköz (Mehmet) ..... . •.. 

Tn'Pan (Ahmet) .. . •...•• 

Aklruş (Satılmu,ı) ..... . . . 

Akgül (Bekir İsa) ...•••• 

Kesim (Hüseyin) •• ••.••• 

Üner (Halit) ....••.••• 

Kesim (Mustafa) ••• ••••• 

1evki-
fattan 

BOJlta ita 
'Ücret miktarr 
Lira Lira K. 

50 40 09 
50 4.0 09 
4.0 32 62 

100 77 42 
85 66 23 
76 58 76 
60 47 56 
60 47 56 
60 47 56 
60 4.7 56 
60 • 47 56 
60 47 56 
60 47 56 
60 47 56 
60 47 56 
60 47 56 
60 47 56 
60 47 56 
60 47 56 
60 47 56 
60 47 56 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
50 40 09 
60 47 56 
50 40 09 
50 40 09 
75 61 86 
60 50 04 
00 50 ().l 

50 42 16 
50 42 16 
50 42 16 
50 42 16 
50 42 16 
60 42 16 



Vazifesi 

B ah~ van 

:t 

:t 

:t 

:t o 

:t 

:t 

:t 

:t 

:t 

~ . . . . . . . ....... . . 
:t . . . . . . . . . ~ . . . . .... 
:t . . . . . . .. . . . . 
:t . . .. . .. . . 
:t 

:t 

»· 

:t 

:t - .. 
:t 

:t 

:t 

:t 

:t 

:t ~. 

> 
:t 

> 
Kalörifer ve itfaiye memuru 

Knlörifeı•ci ve itraiyeci 
,. > .. .. 

İtfniyo müfrczccibıışı 

ltfaiy miifrez('bnşı .ı 

,. :t 

> ,. . 
.:t ,. . . 

Otomobil ~f'cirü . . . . . . . 
Nakliye ,. . . . . . . 

Adx ve soyacİı 

Alankaya (Halil Hasan) 

Eı:gin (A!mı.et Iuharrem) 

Kargacı {Lil.t~i) 

Dinç (Mel}.met) 

Cebecj (:S:~n Şait) 
Ak baş (Mustafa Hal il) 

Sakarya (Ahmet İbrahim) 

İnce (.Ahmet Vahip İnce) 

Kosa (Muhlar) 

.Akmcı (Jifuhaı-rem) 

Önal (Ahmet .Ali) 

Ak asya (Selim) 

.Aydoğan (Süleyman) 

Şişnıan (Necip) 

Yeşil<ıay (JJamit Yakup) 

M k (Mu: tafa İsmail) 

Kölı- (Hüseyin) 

Ringül (. evket) 

K.argacı (Mehmet) . 

Yılmaz (Musa) 

Kinı·aoğlu (Kemal) 

Kervankıran (Ali) . 

Aksoy (Em.in) 

Cnnör. (Hamcli) . 

Özcan (IIasan) 

Dcveci (Sefer) 

Aksu (Ali Rıza) 

Karııknlınk (lbrahim) . 

Arcan (İsmail) .. 
Saka (Salih) 

.Ark (Kadri) 

Gür (Kazım) 
Oğuz (R:ışil) 

Aydın (Yunus) 

Çakmak (Seyit) 

Özkan (İsmail) 

.Akkttş (Ziya) .. 
Tü[ekçi (İbrahim) . 

tJcret 
Lira 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4.0 
40 

40 

40 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

100 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
85 
75 

Tev1ı:i
fattan 

sonra ita 
miktarı 

Lira K. 

42 16 
42 16 
42 16 
42 16 
42 16 
42 16 
42 16 
42 16 
42 16 
42 16 
42 16 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 

34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
34 28 
77 42 
47 56 
47 56 
47 56 
40 09 
40 09 
40 09 
40 09 
66 23 
58 76 



·: DUzı:LTtŞLER 

'ayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

44 ı Alttan 3 (2) 2507 ııyılı karara bakınız (2) 2507 sayılı kanuna bakımı. 
46 2 ,. 5 ll. VI. ı944 ıı. vr. 1934 
46 :t 7 18 . VI . 1944 ıs. vı. 1934 
47 ı lO Karar No. 4603 Kanun No. 4603 

203 ıs 193 Arzuhal 1931 ArzuılıAl 
24!) 2 :t 2 ı•ergisine vergisine, 

- Aıjağıdaki ibare sayfa 45 somuıa eklennıelidir: 
4599 ntUTiaralı kanunun birinci maddesi ile, Ayni yardim, mcbu !ara da tcşınil edilmiştir. 

- Aşağıdııki ilave sayfa 515 sonundaki notlarıı 3 ncü satır olarak cklenmelidir: 
Mnnş tutarında, Ayni yardmı, dilbil de~ldir. 


