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A. VOksek Meclisi doğrudan doOruya ilgilendiren baz1 
kanun, tUzOk ve talimatnameler 

1. Anayasa 

(Resnıi Gazete ilc yrıyın ve ilcirıı : 15 . I. 1945- S1ıyı : 5905) 

No. 
46915 

BİRİNCİ BÖLUM 

Eaa.s hükümler 

Birinci madde - Türkiye Devleti bir Cum
huriyettir. 

tkinci madde - Türkiye Devleti cumhu
ı-i.n-t~i. nıilli yl'l~i. lıalk~ı, devletçi, layik ve de,·
rimcidir. Devlet dili türkçedir. B!l.\lkent Anka
ra 'dır. 

ttçüncü madde - Egemenlik kayıtsız ~artsız 
milletindir. 

Dördüncü madde - Türk milletini an
cak 'l'iirkiye Biiyük Millet Meclisi temsil eder 
ve millet ııdınn egemenlik hakkını yalnız o kul
lanır. 

Beşinci madde - Yasa mn yetkisi ve yürütme 
er ki Büyük Millet Meclisinde belirir ve onda top
lnmr. 

A.ltmcı madde - Meclis, yasama yetkisini 
kendi kullanır. 

Yedinci madde - Meclis, yürütme yetkisini 
kendi seçtiği Cumhurba.~kanı ve onun tayin ede
ceği Bakanlar Kurulu eliyle kullanır. 

Meclis, Hükümeti her vakit denetliyebilir 
ve düşürebilir. 

Selruinci madde - Yargı hakkı, millet adı
na usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler 
tnrnfındnn kullanılır. 

İXİNCİ BÖLttM 

Yasa.ıııa görevi 

Kabul tarihi 
10 . 1.1~ 

-.., 
Dokw:uncu madde- Türkiye Büyük Millet 

:lfl•f·lisi, özı• l kaııuııurın [1] göre millet tarnfm 
claıı seı;ilnıiş ınill~t\•ekillerinden [2] kurulur. 

Onuncu madde - Milletvekili seçmek, yirmi 
iki yaşını bitiren kadın, erkek her Türkün hak
kıdır [3]. 

On birinci madde - Otuz yaşını bitiren kadın, 
t> •·kek her Türk nıilletvikili scçilcl.ıilir [4]. 

On ikinci ma.dde - Yabancı Devlet resmi 
hizmetinde bulunanlar, terhipli cezaları gerekti
ren sııçlardaıı veya hırsızlı k, sahtecilik, dolandı
ncılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı ü liis suç
larmdan biriyle hüküm giymiş olanlar, kısıtlı

lar, yabancı Devlet uyrukluğunu ileri sürenler, 
kamu hizmetlerinden ynsnkWnr, türkçe okuyup 
~·nzm;ı lıilmi.n'n]er millct\'t>kili seçilemezler [5]. 

On üçüncü madde - Büyük Millet Meclisi· 
nin seçimi dört yılda bir yapılır. 

Süresi biten m illetvekilieri tekrar seçilebilir
ler. 

Eski Meclis, yeni Meclisin toplanmasına ka
dar devam eder. 

Yeni seçim yapı!masınıı imk5.n görülmer,se, 
toplanma dönemi bir yıl daha uzatıJabilir. 

Her milletvekili, yalnız kendini seçen çev· 
renin değil. bütün miliPtin vekilidir. 

- llazı m (ll/ılı lı rı/c fJÖI"iilcu ralramlarıı ilişkin ııollrır, 8 : 12 ıu·i sayfıdorıı numam ~ım~iyle ko
ımlıımştıır. 



On dördüncü madde - Büyük Millet Mec-
• !isi, h<'r yıl, Kasıtn ayı başında [6] ~ağnsız top
lailD'. 

Mcelis, üyelerinin memleket içinde tlollll?ınn

lıırı, inceleme yapmaları, denetleme vazifelerine 
hazırlanmaları ve dinlenmeleri için çalışınasınu 
yılda altı aydan :fazla araveremez. 

On b84lııci madde - Kanun teklif etmek 
hakkı, Meclis üyelerinin ve Bakanlar Kunılu
nundul'. 

On altmcr madde - Milletvekilleri Mccl itie 
kat.ıldık'ta:rmdıı şöyl~ ıındiç~rler [7] : 

«NamUBum üzerine söz veririm ki : 
Vatanın ve milletin mutluJıığuna, escnliğinc, 

milletin kayıtsız şartsız egemenliğine aykırı lıir 

ıunn~ ıı:iitıııiye<·cğim \ ' U r·uıııhul'iyl't Psıısla ı·ıııu 

bağlılıktan ayı,Jmıyacoğım.» 

On yeıUnci madde- Bir milletvekili ne i\Jcc
lis içindeki oy, d~ünce ve deıncçlcdnd(·n . ne de 
Meclisteki oy, diL\;ünce ve demeçlerini 1VIerlis dı

'ında söylemek ve açığa vurmakLan onınılu de
ğild ir. Seçiminden gerek önce ve geı·ek sonJ"a 
üstüne suç atılan bir milletvekili kamııta:vın ka
rarı olmadıkça sanık olamk soı·gulanıınıuz, tutula
nıaz [8] Ye :var~ılanaınıız. Cina.vcttcıı suçl1 ·Lü ~·ıı
kalanma hali bu hükınün dış.mdadır. Ancak bu 
halde yetkili makam bunu hemen l\feclise bildir
mek ödevindedir. Seçiminden önce veya soru·a 
bir milletvekili hakkında verilmiş bir ceza hük
münün yerine getirilm esi m.illetvckilliği süresi
niıı sonıma lmakılır [9]. l\fillctvekil li -;.i ürı•si 

iı:indc zıırnıuıaşımı yürümez. 

On sekıisinci madde - Milletvekillerinin yıl
lık ödt>nekleri özel kanunla gösteı"İiir. 

On dokuzuncu madde- Araverme sırasında 
Cunıhurbaşk8.II ı veya Mcelif! BaŞitam gerekli gÖ· 

rürse 'Meclisi toplanmıya çağırabilir. Üyelerden 
li~te birinin isteın&Si üzerine de l\Ieclis Başkanı 
JlfpeJisi toplıınıııı~'U ı;ııjbrıı· [10]. 

Yirminci madde - Meclis görüşmeleri herke
se a~ıktır ve olduğu gibi yayılır. 

Fakat Meclis İçtüziik hükümlerine u,,·gun ola
rak !mpnJı otunımlıı.r dah i ynpabiliı·. Kapalı otu
rumlardaki göriişıneleri ya;ı.~ak Me li in kararı
nil lt·ağlıdı r [ll]. 

Yirmi birinci madde -Meclis, eörü,melerini 

2 -
fçtli..zük hükümlerine göre yapar . 

Yirmi ikinci ıruı.dde- Soru, gensoru ve Mec
lis soruşturması, Meclisin yetkilerinden olup 
bunların nasıl yapılacağı ! çtüzükte gösterilir. 

Yirmi üçüncü madde - Milletveki11iği ile 
11 \iküm<'t nwnıııı·lıii(ıı lıiı· kişide lıirl(•ş~mez [12]. 

Yirmi dördüncü madde - '!'ürkiye Biiyük 
Millet Mecliııi karnutayı her Kasını ayı bıışın(la 

kendine bir yıl için bir Başkan, üç ],aşl<anv ckili 
seçer. 

Yirmi beşinci madde - s~~inıdüııemi !ıit

nıeden Jlfcclis, üyelerinin tanısıı,vısıııııı salt~ok

luğu ile seçim ycnileıneğc karar verirse, yeni 
toplaııaıı Mcclisiıı se<;imdöncıni Kasını :ıyııHhın 

başlar. 

Kasımdan önceki toplantr, olağanüstü top. 
!antı sııy ılı ı·. 

Yirmi altmcr madde - Kanım koymak, kn
uuıılarda değişiklik yapmak, kanunları yorumla
mak, kanunları kaldırmak, Devletlerle sözleşme, 
:ıncllıışma \'C barış yapmak, lıarp ililn etmek, 
Devletin bütçe ve kesinhesap kanunlarını ince
lemek ve onıımıık, paı·a basmak, tekelli ve 
akçalı yükleıınıe sözleşmelerini ve imtiyazlan 
onamak ve bozmak, genel ve özel af ilan etmek, 
('('7.ıilıtı·ı lıııf'il'll'1111('K n ck::(i~lii'IIH'k (13J bıııın 

soruşturma In rm ı ve kanun cez:ı larını ertele nwk, 
nııılıkcmolerclrn ~ıkıp kesinleşen ölünı cezası hü
kliııılc• riııi y~rinı• ı.wtiı·ınrk [14] g-ilıi .!.!·iirc • \l<'ı·i 

Bü,vük i\[illet reelisi anl'ak kendisi yapar. 

Yirnıi yedinci madde - Biı· ınillctYekiliııin 

va ta n hayınhğı ve milletvekilliği sırasında yiyi
eilik suçlarından biriyle sanık olduğıına Türkiye 
Biiyük 1\lillct 1\Jeelisi kıınıutayı hazıri.i;vcleriniıı 

l'içte iki oy çokluğu ile karar verilir yahut on 
ikinci maddede yazılı suçlardıuı biriyle hüküm 
l.(iyeı· ve bu dn kcsinleşirse milletvekilliği sıfatı 

kalkar. 

Yirmi sekizinci ın~d:le < · ,.Jdliııı• rıuı. J, · 
nıııı lılildiın!Pri ı,ırı ·diiıH'(' kı~ıtlıııınıa , iizüı-siiz \'!' 

izin~iz iki :ı.'· ;\lı•c· lisr ılc · Yıınısızlrk [16] ~· a!ıııf 

ııwnınl'!ıt!t k:ılıııl !'lıııc• lıııllc·rind(' ıııilld\·c·killiğ'i 

ılii~cı·. 

Yirmi dokuzuncu ma.dde - Ölen yahut yu
knrıdnki maddeler gerefince milletvekillili lifatı 



kalknn veya düşrn rrıilletvei::ilirıüı yerine bir 
buşl(ası seçilir. 

Otuzuncu madde - Büyük Millet Meclisi, 
kendi kolluk işlerini Başkanı eliyle düzenler ve 
yü rütür. 

ttÇUNOtt BÖLttM 

Yürütme görevi 

Otuz birinci madde - Türkiye Cumhurba~

kanı, Büyük Millet Meclisi kamutayı tarafından 
Te kendi üyeleri araarndan bir seçimdönemi için 
"'':ilir [1 7]. ( 'ıınılıu ı· lıaşkaıılığı g-iin•l'i, yeni ( 'uııı
lııırlıa~kanı ruıı seçimine kııdar sürer. Y enillcn 
s•·~i lrrı ek olur. 

Otuz ikinci madde- Cumburba§kanı, Devle
tin başıd ır. Bu sıfatla törenli oturumlarda Mec. 
lise ve gerekl i gördükçe Bakanlar Kuruluna 
Başkanlık eder ve Cumhurbaşkanı ka ldıkça Mec· 
lis tartışma ve görüşmelerine katılamaz ve oy 
veremez. 

Otuz üçüncü ına.dde - Cumhurbaşkan ı , has· 
talık ve memleket ·dı'ı yolculuk gibi bir sebeple 
giinıvini yapamaz veya ölüm, çekilme ve bıuıka 

sPb~plerle Cumhurbaşknnhğı açık kalırsa Büyük 
!llillet ME"clisi Başkanı vckil olarak Cumhurbaş
knıılığı görevini yapıtr. 

Otuz dördüncü madde - Cıınıhurba§k&nhiı 
bo~ kaldığında Meclis toplanıksa Cwnhurbaşlı:a

n ı nı hemen seçer. 

Meclis toplanık değilse Başkanı tarafından 

hemen toplanmaya çağrılarak Cumhurbaşlianı 

-:c•c:ilir [18]. :\fN·Iisiıı sc<:iın diiıı!'nıi soıın <'l'nıi-:. 

\"('.Yil 1.\Pc;iıııiu .'·pnilt•tıHH-'silıe knnıı· Yt'ı·ilmi::; nltu·sa 
Cumhurbaşkanını gelecek Meclis· seçer . 

Otuz beşinci madde - Cıırnhurb84kanı MP.!\· 

lisiıı kabul ettiği kanunları on gün içinde iliin 
eder. 

Cumhurba~kanı, uygun bulmadığı kanunla· 
rı bir daha göriişülmek üzere gene on gün iÇin
de gerekçesi ile birlikte Mecliııe geri verir. Ana
yasa ile bütçe kanunu bu hüküm dırrudadır. 

:Meclis geri verilen kanunu gene kabul eder
so Cumhurbıışkanı onu ilan etmek ödcvintledir. 

Otuz altmcı madde - Cumhurbaşkanı her 
yıl Knsını ayıııda HUkürrıetiıı geçen yıldaki çalış-

nıala r ı ve given yıl içinde a.hnnıaaı uygun gö
ı'Üten tedbirler hakkmda bir aöylev verir. Ya
hut söylevini Başbakana okutur. 

Otuz yedinci. madde - Cumhurbqkanı, ya
bancı Devletler yanında Türkiye Cumhuriyeti· 
nin siyasi temsilcilerini tayin eder ve yabancı 
Devletlerin siyasi temsilcil~rini kabul eder. 

Otuz ııekizitıı.ci madde - Cumhurb&§kanı, •• 
çiminden hemen sonra Meclis önünde ıtöyle 
andiçer: 

«1 a.musum üzerine söz veririm ki : 
l ' uıııhııı · hıışkuııı olarak, cumhuriyet kaııuıı 

larını, milletin egemenlik esıuılarmı aayacainn; 
Ve bunlaııı müdafaa edeceğim; 
Türk milletinin mutlulutuna bütün baflılı

ğıınla, bütün kuvvetimle çalıgacajtım; 
Türk Devletine yönelecek her tehlikeyi en 

son şiddetle önliyeceğim; 
'l'ürkiye'nin .,anıru, §erefini koruyup yükselt

mek, üstüme aldığım görevin isterlerini yetine 
getirmek Için olanca varlığımla çalışmaktan as
la ayrtlmıyacağım.» 

Otuz dok=cu madde - Cumlıurba§kanı

oın çıkaracağı bütün kararlar Başbakan ile bir
likte ilgili Bakan tarafından imzalanır. 

Kırkıncı madde - Ba§komutanhk, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yüce varlığından ayrıl
maz ve Cumhurbaşkanı tarsimdan temsil olunur. 
Harp kuvvetlerinin kamutası barışta. özel kanu
mı gör\! [19] G!'nclkmmH.r BıışkRıılığııı ıı ve ı,ıefcr· 
de Bnknnlnr Knruluıııın teklif-i ür.erine Cııınhtır

haşkanı tın-afıııılun tii r in l'di l<'<'l'k kinısey(' >eri
liı· [20]. 

Kırk birinci madde - Cwnhurbıışkanı, Ya
tan hayınlığı halinde Büyük Millet Meclisin• 
k a rşı sorumludur. Cumhurbaşkanının çıkaraca
ğı bütün kararlardan doğacak sorurolar 39 ncu 
madde gereğince bu kararları imzalayan B~ba
kanrn ve ilgili Bakanındır. 

Cumhurba kanının, özlük işlerinden dolayı 

sorunılanması gerekirse, Anayasanın milletve
killiği dokunulmazlığı ile ilgili 17 nei maddesi 
hükümlerine uyulur. 

Kırk ikinci madde - Cumhurb~kanı, Hü
kümetin teklifi üzerine, daimt malllllük veya 
kocama gibi özlük sebeplerden dolayı bolU kim
selerin eczalarını Y.aldırabilir veya hafifJet bilir, 



Cunıhurba§kanı, Büyük Millet Meclisi tara
fından sanıklanarak hüküm giyen Bakanlar 
hakkında bu yetkiyi kullanamaz. 

Kll'k üçüncü madde - Cunıhurba~kanmm 
ödeneği özel kanunla gösterilir. 

Kırk dördüncü madde - Başbakan, Cumhur
başkurunca Meclis üyeleri arasından tayin olunur. 

Öteki Bakanlar Başbakanca Meclis üyeleri 
arasından seçilip tamaını Cunılıurbaşkanı tara
fından enandıktan sonra Meclise sunulur. 

Meclis toptanık değilse suunıa işi Meclisin top
lanmasına bırakrlır. 

Hükümet, tutacağı yolu ve siyaosi görüşünü en 
geç bir hafta içinde Meclise bildirir ve ondan gii· 
ven ister. 

Kırk beşinci madde- Bakanlar, Bu.şbalcanııı 
rei.sliği altında (Bakanlar Kurulu ) nu meydana 
getirir. 

Kırk a.ltmcı madde - Hakanlur Kurulu, Hü
kümetin genel politikasından birlikte sorumludur. 

Bakanların her biri kendi yetkisi içiııdeki iş· 

lerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemle

rinden ve politikasının genel gidişinden tckbaşına 
sorumludur. 

Kırk yedınci madde - Bakanların görev ve 
soruınlnrı öze~ kanunla gösterilir. 

Kırk sekizinci madde - B:ıkıınlıklarrn lnı

nıluşu özel kıııııına bağlıdır [21]. 

~k dokuzuncu madde - lıinli veya her· 
hangi bir sebeple özürlü olnn bir Bakana, Bııkan
lar Kurulu üyelerinden bir başkası geçici olarak 
vekillik eder. Ancak bir Bakan birden fııılasnıa 

vekillik edemez. 

Ellinci madde - Bakanlardmı birinin Yüce· 
divana yollanması haklanda Türkiye Biiyük Mil
let Meclisince verilen karar. kendisiııi bakanlık
ton da düşürür. 

Elli birinci madde - ldaı·e dıivalarınıı bak
mak ve idare uyuşnıazlıklarrnı çözmek, Hükümet
çe hazırlanarak kendine vel'ilecek kanım tıı.ı;nrı
ları ve imtiyaz sözleşme ve şart l uşmalıırı üzerine 
düşünüşünü bildirmek, gerek kendi ÖMI kanunu 
ve gerek başka kanunlarla gösterilen görevleri 
yapmak iizere bir Danıştay kurulur. Daıııştnr 

p~auları vo üyeleri, daha önce önemli görev· 

lorJe bulunmuş, azınuHiıkl:ırı, bilgileri \ 'O gorı:u · 
leriyle belirgin kimseler a.msıııdan Biiyük Milloet 
~reclisinrr seçilir [22]. 

· Elli ikinci madde - Bakanlar Kuruhı, ka· 
nunlarm uygulanışını göstermek yahut kanunun 
cnırctt i ği· işleri belirtmek üzere, içinde yeni hü
kiiınlcr bulunmamak ve Danıştayın i.ncelemesin
dcıı gcçirilmek şartiyle tüzükler çıkarır. 

Tüzükler Cumhurbıı,-karunm imzası ve iliiniy
le yürürlüğe girer. 

'J'üzüklerin kanunlara nykırılığı ileri sürül
düktc lmnun çözüm yeri 'fürkiyıı Büyük ı\'lillcl 

Mccl isiılir. 

DÖRDUNCU BöLUM 

Yargı erki 

Elli üçüncü madde - !ılnlıl{cmclerin kıırulu 

şu. g-ön·,· \'C yctkil el'i kan11ııl:ı giisterilir [23]. 

Elli dördüncü madde- Yargıçlar, bütün dn· 
· nılnrın görülmesinde ve hükmünde bağımsızdıı·. 

lnr \ ' C bu işlerine hiç bir tiil'lii kıırı~ ılaıııaz . Aıı 

cak kanıııı hükmüne bağlıuırlar. 

::\1ahkemcleriıı kararlarını 'rürkiyc Büyük Mil
let l\Iccüsi ·ve Bakanlar Kurulu lıiç bir türlü 
değiştiremezler, başkalayamzala.r, geciktiremezler 
ve hükümlerinin yerine getirilmesine engel oln
ınuzlııı· [24]. 

Elli beşinci madde- Yargıçlar, kanuulıı gös
terilen usuller ve hnller ruşmda görevlerinden 
çıkarılamaz! ar. 

Elli altıncı madde - Yargıçların nitelikleri, 
hakları, görevleri, aylık ve ödenekleri, nasıl tır
yin olunacakları. ve görevlerinden nasrl çıkanla
rnklnrı özE'! kanunla gösteı-ilir· [25]. 

Elli yedinci madde - Yargıçlar, kanunla 
ğösterilenlerden başka genel veya özel hie,hir gö
rev alamazlar. 

Elli sekizinci madde - Mahkemelerde yargı
lamalar herkese açıktır. 

Yalnız yargılaın ıı ııstılli kanunları [26] gere
ginee bir yargılamanın kapıılı olmasma mahkeme 
karar verebilir. 

Elli dokuzuncu madde - H~rkes mahkeme 



....... 
ii ıılinde haklarını konırnak için genıkli gördüiiü 
yasalı araçlım kullanmak! a serbesttir. 

Altını.ıııncı madde - Hiçbir mahkeme görev 
ve yetkisi içindeki davalara bakmazlık edemez. 
Görev ve yetki dışında olan davalar ancak bir ka
rarla reddolunur. 

Yücedivan 

Altmı.ş birinci madde - Bakanları, Danıştay 

ve Yargıtay başkanları ve üyelerini ve Cumhu
riyet Başsavcısını görevlerinden doğacak işlerden 
dolayı yargılamak için Yücedivan kurulur. 

Altmış ikinci madde - Yüceddvan üyeliği 

için, on biri Yargıtay, onu Danıştay başkanları 

ve üyeleri arasından ve kendi genelkurulları tıı

rafından, gerekli görüldüktc gizlioyla, yirmi bir 
ldşi seçilir. 

Bwılar gizlioy ve saltçoklukla içlerinden 
birini Bıışknn ve birini Başkanvekili seçerler. 

AltliliŞ üçüncü madde - Yücedivan bir Baş

kaı-r \'C on dört ii.' 'C ilr kurnlur vc knrnrlarıııı 

&-
rııi y :.ec l; lı eı· şey i yıqınhilıııel~tir. 

'!'abii haklardnn olan hi.iıTiyetin lıeı·kcs için 
sınırı, başkalarının lıiirriyeti sıııırıdır. Bu sınırı 
aneak kanun çizer. 

AltliliŞ dokuzuncu madde - Türkler kanun 
karşısında eşittirler Ye ayrıksız kamuıa uymak 
ödevindedirler. Her tiirlü grup, sırul, aile ve 
kişi ayrıcalıkları kaldırılm:ııoıtır ve yasaktır. 

Yetmişinci madde - Kişi dokunulmazlığı, 

vicdan, düşünme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, ça· 
!ışma, mülkediume, malını ve hakkını kullanma, 
toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma hakları 
ve hürıiyetleri Türklerin tabii haklnnndandır. 

Yetıni~ birinci madde - Cana, mala, ırza, 
konula hiçbir türlü dokunulamaz. 

Ye~ ikinci madde- Kanunda yazılı hal 
ve şeki ll e ı·den başka türlü hiçbir kimse yaka
lnıınmnz ve tutulamaz. 

Yetmiş üçüncü madde- işkence, eziyet, zo
nılıın ve nngarya yBBaktır. 

saltoklukla verir. Yetmiş dördüncü madde- Kamu faydasına 
Geri kıılıın altı kişi gerektiğinde kumlun eksi- gerekli olduğu usulüne göre anlaşılmadıkça ve 

ğini tamamlamak için yedek üye durumundadır. özel kanunlan gereğince değer pahası peşin 
verilmedikçe hiç kimsenin malı ve mülkii kamu

Bu yedek iiyeler, üçü Yargıtay, üçü Dımış-
tay'dan seçilmiş üyeler arasındıın olmak üzere lnştırılamaz [27] . 
ndçekme ile aynlır. Çiftçiyi toprak snhilıi kılmak ve ormanlan 

devletleştirmek için alınncak toprak ve ormnn
Başkanlıga ve Başkaııvekmiğine seçilenler bu 

adçelımcye girmezler. laıın knmulaştırma karşılığı ve bu karşılıklarm 
iirfı'ııi~i iizı' l knnuulaı·l a göstı>rilir [28]. 

AltliliŞ dördüncü madde - Yücedivaııın sav- Olağanüstü Hallerde kanuna göre yükletilecek 
cılık görevi, Baıısavcılık tarafrndıın göıillür. • para ve mal ve çalışma ödevleri dışında hiçbir 

Altmış beşinci madde - Yücedivaıım karar
ları kesindir. 

Altmış altıncı madde - Yücedivan kanunla. 
~a göre ya rgılar ve hüküm verir. 

Altmış yedinci madde - Yücedivan gerekil 
görüldügünde Türkiye Büyük Millet Meclisi !ın· 
rariyle kurulur. 

BEIJfNOt BöLUM 

Türklerin kamu hakları 

Alım.ı., aekisinai madde - Her Tüı·k hür 
dolar, hür yaııar. Hlirriyct, başkasına zarar ver-

kimse başka hiçbiı· şey yapmaya ve vermeye zor
lıınıınıu7. [29]. 

Yetmiş btıııinoi madde - Hiçbir kimse fel
sefe inanından, din ,.e mezhebinden dolayr kı
nunuınnz, güvenliğe \ 'C edop törelerine ve konmı 

lar hjikiirnlerine aykırı bulunmamak üzere her 
tüı·lü din törenleri serbcsttir. 

Yetmif altıncı madde - Kanunda yazılı uRul 
ve haller dışında kime nin konutuna girilemcz 
ve üstü .aranamıu:. 

Yet~ yedinci madde - Basın, kanun ı:er- · 
çevesinde serbesttir ve yayımından önce denet
lenemez, yoklanamaıı:. 

Yetıni4 saldıinci madde - Seferberlik ve sı-



l<ıyriııetinı lı:ıiiHiııiıı veyalıut sa l gın has t alıkl~ı·
(lan nol ayı kanun gereğince alınncak tedbir le
ri n geı·ek tiı·di ğj kısıntıların dışında yol·culuk 
hi~bir kayıt altına al ınamaz. 

Yetınıii§ dokuuncu madde - Bnğıtların , ça
hşıuaların, mülk edinme ve hak ve mal kullan
manm , toplıı.nmaların, derneklerin ve ortaklıkla
rm serbestlik sın.rrı kanuıılarla çizilir. 

Sekseninci madde - Hükümetin gözetimi ve 
dcnetlemesi altında ve kanun çerçevesinde h er 
türiii öğretiuı serbesttir. 

~eksen birinci madde - Postalııra verilen 
kfığrtl a r, mrktuplar ve her türlü emanetler yet
kili sorgu ya rgıcı veya yetkili mahkeme kararı 

olmadıkc:n a~ılama.-. ve tclgraf ve telefonla haber
lı · ~ııwııiıı :ıi.-.liliği hoznlıııııaz [30]. 

Seksen ikinci madde - '!'ürkler geı·ek kendi
leri, ger k kamu ilc ilgili olarıık karıuruara ve tü
ziiklcre aykırı görclükled ha llerde yetki li nıa
kaml:ırı:ı. ve Türkiye Biiyük :Millet Meclisine tek 
lıı~~laı · ı nıı veyıı top lu olarak haber verebilir ve 
~ikıiycttc lnıluııalıilirlcr [31]. Il alpr veyn şikJy,·
ti ııhıu ııı~kıını, kişi i lt' il~ili lıaŞ\'tırıııalaı·ın somıuı 

nıı dilt•kçiyc .nızılt uln ı·ıık lıildimwk ödevindcdir. 

Seksen üçiincü madde - Hiç lciınsr kanunca 
bağlı o l duğıı mahkf'ıncdcn ba~ka bir mnlıkrmrye 

verilenrez ve yollanamaz. 

6-
l;iı·sc uzatabi lir n~~· ıı krsaltubi lir. Medis topl~nık 
deği lse lıeıncıı toplıuuıınya ~ıı.ğırılır. 

Sıkİyönetim siiresi ancak i\ I Pcli~in karariyle 
uzat ı labilir. 

Sıkıyönrtiııı, kişi ve konut clokuıın loıazlığının, 

basın , gönderişnıe, dcı·nek , ortaklık hürriyetleri
nin ge~ici ohırak kay ıtlanması veya durduru lma
sı demektir. 

Sıkıyönetim bölgesiyle bu bölgeele lı:ıng i lıii

kii.nılerin uygulanacağı ve işlernelerin nasıl yürii
tüleceği, harp halinde de dokunulmazlığın vt 
diğer hüı·riyet ler i ıı n<ısıl k~yıtlanabilcceği ve.ı'ıı 
dıınlııı·ulav:ığ-ı kıııııınlıı .1rii~tı•rilir [32]. 

Seksen yedinci madde - Kadın, erkek bütün 
Tüı·kle.ı· ilk öğretinıJcn gcı;mck öd(•vindeclirler. 
Il köğretim Devlet okullarmrla pnrasıııdır. 

Seksen sekizinci madde - Türkiye 'de din ve 
ı rl; nyı ı·d edilmeksizin Yalnndaşlık bakınımdan 

herkese «'riirh tlerıir . 

Türki.1·c'dc veya Türk i.ve dışında bir Tiirl1 
babadan gelen yahut Türkiye'de yeı-lcşnıiş bir ya
bancı babadılll Türkiye'de diinyaya grliptı• ıncnı · 

lckct içinde oturan ve cı·gin l ik yaşuıa varurğında 

resmi olarak 'l'liı·k valandal}l ı ğıııı isti~·cıı ,vulıut 

Vatandaşlık Kanunu ge r·eğince türklüğü kahııl 

ol una n lı erkes Tiirktiir. 
1'iirklük sıratının kn)'lıı lwnıuıda y;ızılı lı:ıl · 

lerde olnr. 

Seksen. dördüncü madde - Vergi, Devletin ·r · · ' · 
genel giderleri içiıı, lıalluı1 pny vermesi demektir. 

Bu esasa aykıı-r olarak gerçek veya tü;-.cJkişiler 
tarııfındi,Ul veya onlar admu resimler, ondalık r- 
alınması 1·c başka ~·üklcnıelcr yapılması ~-~aktrr. 

ALTINCI BÖLUM 

Türlü maddeler 

Seksen beşinci madde- Vergiler nıı ak ka
nımla salınır ve alınır. 

Devletçe, illerin öz •J id~ rclerince ve bclcdiye
lcı·ce almagelıııkte olan resiniler ve yüklcıııelc1', 

kanll'nları )'apılıncaya kadar almalıilir. 

Seksen altmcı madde - Harp halinde verıı 
Larbi gerektirecek bir duı·uııı bıışgö terdikte ve
ya ayaklaruııa olduğımda yahnt. vatan ve Cum
huriycte kar~ı k"lıvwtli 1·e eylemli bir kıı lk.ışma 

o lduğunu gösterir kesin belirtiler görüldükte 
Bıı.k:ıntar KurnJu, süresi bir arı aşınamak üz re 
yuı·Jnn bir kesiminde veya lıer yerinde Sıkıyönc
tim ilan edebilir ve bunu lı emen Meclisin ona
)ıııısnııı ımn.r. Mecli ıkıyönetim süı-esini, g ı'C-

Seksen dokuzuncu madde - Türkiye, coğ-

rafya durumu ve ekonomi ilişikleri bakımından 

illere, iller ilcelere, ilceler bucaklara bölünınü~
tür ve bucaklar da k asaba ve köylerden mey
dana gelir. 

Dokaa.nmcı madde - llierle şehir, kasaba 
ve köyler tüzelkişilik sahibidirler. 

Doksan birinci madde - nıerin işleri, yetki 
- genişliği ve görev ayrımı esaslnnnıı göre idare 

olunur . 

Memurlar 

Doluan ikinci madde - Siyasi baklan olao. 
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her Türküıı, yeterliğine ve hakedişine göre, Dev
let memuru olmak hıikkrdır. 

Doksan üçüncü mıı.dde - Bütün memurla
rın nitelikleri, haldan, görevleri, aylık ve öde
nclderi, göreve alınmalıırı ve görevden çıkarıl

nıalal'l, yiik>wlııw ,.,. ilrı·l(•Jtı<>leri öz,•l kıııııuı

la [33] ıriislpı·ilir. 

Doksan dördüncü mıı.dde - Kanuna aykırı 
işlerde üstün emrine uymuş olmak memuru 
sortımdan kurtarmaz. 

M aliye işleri 

Doksan beşinci ma.dde -Bütçe kanunu tasa
ı ·ısı ve bıinıı bıığlı bütçeler ve cetvellerle kat
ına lıüt~ e lrr M eelise Bütçe yılı bnşınilan en az üç 
ay iince sunulur. 

Doksan altıncı madde - Devlet maliare büt
çe clı~ı hnrcan:ımaz. 

Doksan yedinci madde - Bütçe bınununun 
ı:-<>~erliği lıir yıldır. 

Doksan sekizinci madde - Kesinhesap ka
nıııııı, ili~kiı\ oldıı~u yıl bütçesinin hesap döne
mi içinde elrl~ f'rlilcıı gclirle gene o yrlki ödeme
lı·ı·iıı g-rr~ckle~ıniş tutnrını gösterir kanundur. 
Dnıııın ~ek li 1·c hiiliiııılHi Biitçe kanunu ilc tam 
linr$ılıklı olRcal<tır. 

Doksan dokuzuncu madde - Her yılın ke
Riııhesnp kanumı tn. ıırıs ı o yılın sonundım baş
lı.varnk en gcı: ikinci yıl Kasım ıı.''ı başına ka
rlar Hiiyiil\ Millet 1\frrlisiııe sunulıır. 

Yüzüncü ml.dde - Biiyük Millet M:eclisinc 
bağlı ve Devletin gelirlerini ve giderlerini özel 
kanuna göre denetlenırklc ı:örevli bir Sayış

lııy [34] lwrulm. 

Yüz birinci madde - Sayıştay, genel uy
gunJuk bildirimini ilişkin olduğu kesinheııap 

i<ıuıuııuıılln 1\lali.veee Bii~· iik Milll't Meclisin~ V<' 

rilmcsi tarihinden başhyarak en geç altı ay için- . 
de M eelise sunar. 

Anayasanm dayanalıları 

Yüz ikinci madde - Anayasada deği~iklik 
yapılması aşağıdaki şartlara ba~lıdır: 

Değişiklik teklifinin Meclis tamüyesinin enaz 
üçte biri tarafından imzalanması şarttrr. 

Değişiklikler ancak tamsayının üçte iki oy 
ı;oldııı!u ilt• k~lıtıl ı·Jill·lıiliı· [35]. 

Bu kanunun, Devlet şeklinin CUmhuriyet ol
duğu hakkmdaki birinci maddesinde değişiklik 
ve b~kalama yııpıhnnsı hiç bir türlü teklif dahi 
edilemez. 

Yüz üçüncü madde - Anayasanın hiçbir 
maddesi hiçbir sebep ve bahane ile savsanamaz 
ve işlerlikten alıkonanıaz. IIiı:bir kanun Aıına

.vasoya -ıykırı olamaz. 

Yüz dördüncü madde - 20 Nisan 1340 tarih 
ve 491 sayılı TeşkilAtı Esasiye Kanunu yerine 
ıııana ve kııvraıııda bir değişiklik yapılmaksızın 
tiirk~elrştirilıniş olan bu kanun konulmuştur. 

Yüz beşinci madde - Bu kanun yayım tari
hinde yiirürliil!e gir~r. 

12 Oı·ııi< J!Wi 

•.;.; lllll•u•ı·ftll Tr.~J.-ilıifJ l<.'.wısiyc J(rıınwu ı?ı 361 ııınııttmlı rfr·iji ·il, şddi1ıi knps11yrııı 'f'ıılmıak flll' · 
tti!l ri11iıı d ii nı m. l'i/1 t't sayfa nmnaı·alon: 

ll ( 'il t 

3 
(j 

7 

ll H 

Sayfa 

1'1.9: : 186 
1.9t, 2.58 : 25.9. 863 : ,:r;J, S. 6 : 391. 1()1): 401, J/0: 41 
120 : 121i, 1.27 : 13'1, 118 : 161. 161 : 166, 2J : :!59. 2.19 : :.!M. 
-U? : 3.i 1, 358 : 3fi7 • .'168 : .~76 . .149 : 152, 1 1 : 1.92, -193 : :i(l(} 

2 1.9 : 265. 29'2 : so:;, so:; : .1 12 . .121 : 3.'1 f, 3.'15 : 339 
l'ıtl.llnı/,1,-j sa !lfa ıııwınralan , 1'11l11ıwl.- Ot rqilrriııiıı 'l'ıirk harflrri ilf lmstluıt~ oltlll 
ikint·i /111 .<kı '"!!{lı lllllllOI'IIIIIriCIU 

9,' 10 : 120 
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491 nıııııııralı Teşldla tı Eı;ıu.iye ıranunu ıu 1222. 1893, 3599, 3115, 3272 nıııııııralı kaıumlaı· 

ilc yapılan değişikliklerin görıişnıele:riwi kap.~a vcm 1'ıı/cmak Dergı?crimiıı döııeııı, cilt ı·e .ıayfcc 

nwmaraları : 

. D . Ci lt S()fJfa 

IT 7 241 : 287, 290 : 291, 516 : 566, 825: 858, 859 : 862, 909 : 910 
8 

lll 3 
103 : 199, 384 : 420, 490 : 498, 465 : 466, 683 : 720, 1005 : 1042 
104, 112, 125 : 126, 127 : 129. (2, 16, 26, 38 nci maddeler) (Ka
nun -1222) 

I V 4 
5 

26, 29 : 35 1 (95 1ıci nıadde) 
33, 34, 37 : 39 f (Kanıın- 1893) 

25 
V 16 

80, 82 : 85, 85 : 86, 86 : 88 (10, 11 nci maddeler) (Kanıın - 2599) 
2, 38, 58 : 75, 75, 81: 84 (2, 44, 47, ·1.9, .'iO, 61. 74, 75 nci rııoddeler) 
(Kanım - 3115) 
76. 78, 83 : 86, 86, 87 : 89 (44, 47, 18, 49, .'JO, Gl nci ıııcıddeler) ( Ka
nun - 3272) 

20 

, bıaya cı: 

VII /.i 2, 24, .J1 : 55, 55, 56 : 59 

Notlar 

[1] _ )[ı•lıııs St• ı;inıi Kıınııııu (43:!0 ) - ~Jacld ~ r; 

[2] - 30ti ııuınarıılı knrar: 
1 - lntihııp bitipte r ,\·lerin en ~oğunun lıiı· 

zııt uhdC'sindc tııayyün yahuu ınü!!llvi reylerde çe
kilerek knnuni kur'onnı bir zat uhdosinde takar
rüı· ett i ği aıı, o zatın ıuebusluğunım mcbdciııi 
teşkil eder. 

2 - Bi ı· nı<·ınııri.'-l'tLe iken mclmı> olanlar hal<
!< ında Tcşkilütı Esasiye Kanumıııun yinni ÜI)Ün
cü ve yimıi eki:ı:irıci mııddcleri ıthkiiını lazimüt
t~tbik olubilrnek yani ıneınuriyet kabulü vcsi le-
ile mebu.~lnğnrı sukuturııı hiikmolunabilmek için 
ın~bus oliın bu meınnrtm k6Ildi intihabma resmen 
ıttıla hasıl ettikton sonra nıemuriyette devam et
mc!< istediğine dair nıerciine sarihan nııı.lılınat 
an<'tnıiş olınnsı lilzımdır. 

3 - Mebus intihııp edilcn bir zatın mcbusluk 
talısi'!lltına istihkakı Meclise iltihııkı ile ıneşnıt
tur. YaJnı~ Meclisi.n kararıle müeyyet ınazerete 
müsteniden gelmernek fiilen iltihak addolonur. 
:Mebus intihap edildiğille resmen ıttıla hitsıl eden 
memur vaziiede bulunsun, mezun olsun bu ta
rihten sonraki müddete nit memuriyet maaşı ve 
tıılısisatı fevkıılfıdeRini alamıız ve işten el çektiril
mis. vcklllet emrine ıı lııımış, açıkta kalmış olsmı 
Yine bu müddet ait mnaıj ve tnlısisatı fevkaliide
ieri verileıııez. 26 Şulınt 1927 

633 nuııı aı·alr 1\fe~lis kara n ve hunn ilişkin I<'Z
kı>ı'O ; 

Bir zııtııı ın\'bushı~mıııtı kabul ,-ı·yıı ı·L~lıli 

sırf Me ·!isi Aliye ait hukuk eünılesiııdım 
olduğll lıakkmda 

Ahiren yapılan iıılilıapta Kiita'lı.nı \' iliıyelin 
do ınüstnkillen ııanızctliklcı·ini koyan ı·~ak Bı·
ledivo Reisi Alaottiıı 1·c SinıaY Bcl ediy~ H ı· i'i 
Jialll Bı•,· lpı· nıdıus inlihap •·•lilmi~l<'ı· \'t• ıııu 
mııilryhi ıiınnm h~lı·di .1 · ı· ı-ı · isi hıılıınrıııılıırı \·!' k;ı 
nuııt>n iııtilıııp olunabilmek i~itı iki n~- ı·ne l j,_ 

1 i fa l'l rııelcı·i lilzıınJl'Clirkl>tı höylı- hi ı· nıııanwl• ·
ııiıı vukubulrııaınrş olması cltılıı~· ısiyk intihııp
lnı·r henleınyekün ncldı•ılill'l'l'k oıılnrduıı ~ımnı ' '" 
~ok ı·ı·~· ııln;ı .ntıti nllalli.nltl' lmlnır~ lıuln~ıııı 
;\[u.·lul'ıı Bııı• :ok ve 1\•\"fik B_eyJpı· ınehn~ ~ıfııtıyl t• 
~[rclisi Alin~ iwııı kılıtıınışlıtı-s<ı ıla, hiı· zulın 
rııchusluğııı;uıı kabul ı·eyn redeli sırf Mecli~; 
Alivc ait hukuk rünılesinden ol<luğu 2H - V - 19:ll 
tarihinde tereı- ıın rdc>ıı ıııiizakrral tı e tiı•ı•sinılr 
takarrür ı•ylc~ıiş lıuluııınıı~ına l.ıitıaeıı Aliietlitt 
ve Halil Bevlcriıı ,-el'l!'rinc Mustafa Bııcak w 
'T'~v fik Bryl~riıı m.rlms intihap edilmeleri ga~-
rikanuni göriilnıiiş ,.,, lıinııt• rı;ılcyh, ::\hı~t~fn Ra
cıık ve Tevfik Be:vlerin ıııazhotalıırr tnsdık edıl 
nıenıeklt• Jıcrnbc>ı· eYelee ekseriyetlr· iııtihnp cılil 
ınis olan Ala ttin ,. Halil BcylC'rin intihnp 
ııın~hutulıınnııı bt>ruyi tl!tkik :\fı• .. lis i Aliy_l' g-iiıı 
clrı·ilnıcsi n anrıık mıınınilP.I'itimuıırn intılınpla 
n rı•clclulnnduıhı t.akdiı·ılı> ,\'l• tıidcıı iııtihap il'l'ıo 
~nıa ll'n•,ı;ül oluııubilel'ı · lbniıı Bn~n·kiıldı• i'J'ırı 
ııun·nl'ık j!'Öriilmiiştiir . 

2 1\fıı .ns ı !t ; ı ı 



-9-
İdare H eyeti Muhteremesino 

Riynset Divaıımm 23 . XI . 1931 tarihin<'l e 
yfıkı ikiıu•i toplaruşmda : 

Kiitalıyıı Mrbusluğuna intilıap edi lmiş iken 
nıazlıatası kabul edilırıeycn Mustafa Baeak Be
~·iıı aldığı tahsisatın İdare H eyetince istiı·da
dına tl'~blıü~ eılilfliğindim vr lıuııuıı ise nıuvafrk 
o l unı ı y>t<'a,'i; ı nılıın lıiilıis isliılıısı kır·nat. vr nıiiza-
1«-rc ı•<'li lm i~ ve : 

M usta ra Bar nk Dry Kiit ahya Mrbnsluğuııa in
t ilıııp ı·ılilıniş ve lıu srfatiyle Meclisi Al i,l'e itti
hak PdPrrk müzııkerııta iştirak etmiş ve hattiı 
rey dı· nrıni~ olduğu cihcllc ıııumnilryh lıareı
ralıt:ııı ha~ku Jfl't·lis<• illi hak ettiğ i tarihtl'n maz
hata~ıııın a<lPmi t;ıscliln taı·ilıin r kıı<'lar gr~rn za
ınııııa ait t;ıh,is;ıtının tl's,·iyı;sinin tabii vo zaru ı·i 
olduihıuıı lwrm yı•ı·ilnıi~tiı·. 

i\ ı·~ı · ıh•ri ın dı•ıı<linı . 

Kfıtihi l 'nıuın i 

' '· .enya 

[3] - ~lPhııs Re~imi Kannnıı - Mndde 7, 8 

[4] - 1\'lelıus Sc~iıııi Kanunu - 1\l addc 1 0,11 , 1 ~ 

[5] - )fplıus Sr<;iııı i Kunıınıı - 'Maudc 10,11,12 

- Er olarak ordnda vazife görmekte olanlar 
llrillctv<·kili se~ilebilirlcr. Z. C. S. fi3 - 5.IV.1943 

[6] - Ü~iiııcii Uönrıııin ü~iiııcü Toplanımı ilc 
lw~inci Döneıııin i lk inikat günleri, o zaman ara
' crnıo günü olun, cu maya ve beşinci Dönemin 
ikinci toplanımı bir pazara, altıncı Döneınin 
ikinci Toplamını Şeker Bnyrammrn birinci gü
nüne \'C ii~üncü Toplannnı ise bir cunıartesiye 
rn.~t laınrş ve 1\fcclis yine toplanmıştır. 

[7] .\mli~nH'k i<;iıı ııır·husuıı i ııtilıap nıazlıata. 

~ıııııı ta~<lik ~dilıııi~ olması lftzımgclmez . (Z. C. 
Cilt 21, i'ayfıı 9, 25 . IX . 1!)30 ve 11, 13, 
15 . IX . ilc 2 . X . 1944 Z. C.). 

[8] - Drıkuııulıııazlığı lmldırılıııı bir Milletve
kili ayrıca Kamutay kararı olmadan mahkemece 
tııtııl:ıbilir. Karar : 1284 

(9] - 27 . Xll . 19-!0 da kabııl olunan, Teşki
latı Esa.qiyo Enetimeninin bil' mazbatasrndan : 

Netice : 1~nat olunan bir suçtan dolayı iste
nen tıılıkikatın DeVl'c sonuna bmı.kılmasına l1ec
lis limunı i ITcyutince karar verilmi ş olan bir me· 
bustm yeni n vt•cde dahi mebus seçilmiş olması 
halinde en'elce verilmiıı olan talik kararı hükmü
nün devamı icııp edereğine Ye evvelki Devre eıma
sıııdıı verilmiş tıılik kararlal'IJliii Devre sonunda 
ancak yeniden mebus seçi lmiyenler hnkkmdo 
kcndil~ğinden ?;~adan k~karak, takibatm başla
ması lnmngddıgıne ve şımdiye kadar bu yolda 
cereyan eden muıımelenin deği~ilmeııine mahal 

bulunmadrğına karar verildi. 

[lOJ . )[eclis : 

1 - 18 J<Jkim 1340 tarihind e Musul meselesini 
ı;rör·üşm<'k üzere, 

2:2 E:vllıl1!l30 tıırihiııuc milli p:mı kıyınetinin 
konııını-as ı dolayıı:ıi,vle, 

C ıııııhurhu.5l1an ı tarafından ; 

:! - 2-ı Bkim 193-ı tal'ihindc Yugoslavya Kralı 

.\ leksandr'ın öldüriilmPsi miinaselıct iyl e, 

ao 'l' cııııııuz l!J.:36 dn i\foutreu.x sözleşmesini 

görüşmek için, 

23 Şubat 1945 de Almanya ve Japonya'ya 
harb ilfuı etmek için, 

:M'eclfs Başkanı tarafrndan·; 

3. - 2 Ağustos 1944 tarihinde Almanya ile 
miinasebeUerin Icesiltnesi i~, 

lll iınzııJı önerge üzerine yine Meclis Başkanı 
tarafından; 

olıı.ğ.anüstıü toplaııtrya ı:ağ1rıhıuştll'. 

[ll] - lçtüzüğün 98 ncr maddesinin son fık
raama balnn:ız ! 

[12] - Bu madderun görüşülmesinde- «Darül
fünunı müdenislikleri · buındanı müııtıeıınadm' me
alinde !ııtıanbai Mebaım. Ali Rıza ve Saruhan 
Mebıısu. Vasıf tarafından. verilen takrirleı- Ka
m.ntayca. reddOOiliııişti (23 . lll . 13~ -.Cilt 7, 
Sayfa 836 : 836), Hata İzmiT Mebwıu Seyit bu 
yüzden. çelril.mi:ş sayılıruştxr (l34D - Cilt ll, Say
fa 195). 

- 87 numaralı yorum : 
Ankara Hukuk mektebinin Mi bir meslek 

mektebi oUuSuna ve- mektebin derslerine IllallŞ 
değı1 ifcreti 1akrir vm-ild.iğine binaen bu mual
limliğin mebuslukla içti.maında hiç bk mahzur 
yoktur. 15 Şubat 1926 

- lll numaralı yorum : 
Büyiik Millet Meclisi ii.:ıasnıdan birine Hükü

met tarafindan tevdi edilen muayyen ve muvak
ka.t bir iş Hükümet ıneınnriyetinden addolı.ıııanııız. 

10 Şubat 1927 

- 18 nunı&l'alı kal'&l' : • 
Büyük Millet Meclisi i.zası.nm herhangi bir 

meınuriyeti uhdesinde cem ed1p etmemesi lrusu
sunan Ifeyeti teraiyenin teklif veya mfitaliMı 
üzerilre1 Büytix ~fı!Tet !feclisiıree takarrür etti-
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rilınesine karar verildi. 

cAnayasanın 23. maddesi ile bu karar hü
kümsüz kalmıştır.:. 

- 233 numaralı karar : 
:Meelisi Milli iizasından dava vekaleti ile iştigal 

edenler varsa derbal menine karar verildi. 18 . 
II. 1338. 

eBu karar 460 numaralı kanunun 4 ncü mad
desine göre, 25 Nisan 1340 tarihindenberi yü-
riirlükte dcğildin . 

- 235 nurnaralt karar : 
Meclisi Ali azasrnm müteahhidlik yapmaları

nın menine karar verildi. 
23 . II . 1338 

[13] - Bu iş için siyasi veya içtimai bir fayda 
gözetilmelidir. Yoksa 54 ncü maddenin son fıkra
SI hükmüne aykırı hareket edilmiş olunabilir 
(16 . III . 1942), 

[14] - Şeyh Sait ayaklanması münasebetiyle 
askeri hareketler bölgesinde ve Ankara'da kuru
lan ! stikliil Malıkernelerinden birincisi tarafından 
verilecek ölüm cezalarmm Meclisce onanmadan 
yerine getirİlıneleri ve Ankara !stikl8.1 mahkeme
since verilecek bu türlü cezalarm ise Meclise 
sunulması (4. XI . 1341) de karar altına alınmış 
(Karar : 117) ve ölüm cezası vermek Y.~tkisi 
20 . VI . 1341 de adı geçen mahkemeye de veril
mişti (Karar : 136). 

Aşağıda yazılı 595 numara ve 31 Mart 1341 
tarilıli kanun ile bu yetki Divanı Harplere dahi 
verilmişti : 

cHali harpte yahut müsell8.lıan ve müçtemian 
isyan vukuunda sahai harekat ve isyandaki İdarei 
Orfiye romtakalarmda müteşekkil •bih1mum ·Di
vanı Harplerden sadu- olan idam kararları, ordu 
veya kolordu veyahut müstakil fırka. veya mevk:ii 
müstahkem kumandanlan tarıı.fmdan badettasdik 
derhal infaz olunur.:. 

Bununla beraber, Menemen vaka ı dolayısiyle 
ilan olunan sıkıyönetim müddetince bu kanun 
nyğulanmamış ve Divanı Harp tararından bük
roolunan ölüm cezaları Meclise sunulmuştur (Ka
rar: 611) . 

onradan bu kanun 15 Mayıs 1!l-10 tarih li 
Orfi İdare (3 32) kanunu ile kaldırılmıştır. 

- 2 84 sayılr cTıınceli vilayetinin idaresi 
hakkında kanun un 33 ncü maddesi : 

İdam hükümlerinin vali ve kumandan tara
fından tecile lüzum görülmediği takdirde infazı 
emrolunur. 

[15] . 4!11 sayılı Teşkilatı E asiye Kanu nu
nun knbnli.indrn (IT. DönC'mdeıı) beri, m~murluk 
kabulü lııUinin dışuıda, yalıuz &§ağıda isimleri 

y::ı:r. ı lı olanlar 1ıiill etvekilliğ i nden çekilmişlerdir: 
Dönem H . Dr. Adnan Adıvar Istanbul 

O ı. Refet Bele » 
ruh Naci Kaytieı-i 

III. Süreyya (paşa) İstanbul 
IV. H alil ~if l i Manisa 

('ckilmc öııergel eri , daima, 1 amutayın k::ı
buliinc drği l b il gi ~i ııe sunulmuştur . 

[ 16] - Jstanbul 1\li llet.vekili 1 [aydııı· ve Maı·

din Milletvekili Muhittin Birgen 'in bu sıfatla
rı 603 ve 1245 sayılı kararlara göre düşmüştür. 

[17] - Olağıınüstii toplaııt ıda, sc~iın yrrıilenir 

( 4 ncü Dönem) . 

[18] - Atatürk "üıı iiliiıniiııdr·, Bıışkan M . . A. 
Renda Mecli i ll . XI . 1938 de toplantıya ça
ğırmıştı . 

[19] - 4fi 'O ıınıııurıılı kılllllll 

[20] - .ı2:n ııuınanılı kaıınıııııı ::ı, 7 ,.c 1:! ı ıei 

maddeleri. 

[21] - 3117 \ ' t ' ~l!'7 1 s>ıyrlr kıııııııılara halmı rz! 

[22] - 803 ııurııaı-ıılı ka ı ·ıır: 

Devlet Şurasının Dcnvi Dairesi, kazai vazife 
gören müstakil mahkeme s ı fat ve salalıiyetiyle 
mücelıhezdir . 

12 Nisan 1934 

[23] -Yargıtay kaıııııı ıııınıaralıın: 
4, 371, 469 (1,8) , 485, 834, 1221, 168-1, 2019, 

2020, 2314, 2769, 3006 (2)' 3032 
A liye mnlılıcmeleri kanruıu numaraları: 

- 367, 1848 (19), 2544 
469, 492, 834, 981, 3747, 3748 

Sııl h mahkemeleri kıınun numaraları: 
H Nisan 1329 (1086 - 581) 
469 (6), 492, 981, 3748 

[24] - 11 R6 · uyılı k11ı-uı·: 

Artvin hudut taburu dördüncü bölük komu
tan ı iken 347 numaralı kanunun dördüneü 
madd ine tevfikan tekaürle sevkedilen Yüzbaşı 
Mehmet Kamil Süsim hakkında Arzuhal Encü
ıneni tarafından evvelce menfi karar verilmiş 
ve mumaileyh bunun üzerine muhteli.f merciio
re müracaat etmiş i e de bn mercilerdeu leh i
ne. bir karar istibsal edemediği ve Son Tetk.ik 
1ıiereii Eucümeninin aleyhinde ve ı·diğ i karara 
it irazen tekrar Meclisi Aliye müracaat eylediği 
ve bu islidasının 34JO sayılı kanun mucibince 
.Askeri Teınyiz Mabkemrsinc devredildi~i ve 
ınescleyi bu suretle ele alan Askeri Temyiz 
Malıkemesinden lehine bir karar sildır olarak 
bu kararm katileşmiş olduğu anlaşılmıştır. · 

Arzuhal Encümeni okararlannm mahiyeti, bir 
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ay zariında Meclis fızası tarafından itiraz VU· 

ku bulmayınca katiyat kesbederek Meclis kara
n halini alacağı Dahili Nizaınnamenin 57 nci 
maddesiyle tasrih ve tesbit edilmekle beraber 
kaza mcrcilcı·iııden siidıı· olan ilaınlarrıı tebdil 
ve tağyiı ·in o de inıkfııı olmadığı 'l'eşkiliitı Esasi
ye Kanunnııuıı 5~ ıırü maddesi snrilı hükmü ik
trzasından bulundıığnndan sırf bu lıudiseye lıns 
ve nıunlıasır olmak üzere mahkeme hükmünün 
infazı lfızıııı ve zaruri btılıırıduğuııa. karar veril
ıniştiı·. 

30 lifayıs 1940 

J 187 sayılı karaı· : 
Askeri kfıtiplikten mü tekait ldu n Akyüz 'üıı 

L<'kaiit maa~ı hakkındaki talebinin reddini na
tık olan Divan Heyeti Umumiyc kararı, Birin
cikfınun 1938 : Şubat 1939 ayiarına ait rapor 
Uzerine lifeelisi Alice ittihaz huyımılan 1145 
num~l'!ılı kaı·aı·ııı 3 ııcii fıl\l'asiyle tnsvip bu
yurnlınuş ise dı• lıu J;aı ·a rdan evvel ınurnailey
hin Divanı i\[ulıasebııt kararı aleyhine Askeri 
Temyiz Mahkemesine dava açtığı ve neticede 
ınezkur mahkemeden iddiasının varit olduğuna 
dair karar istihsal eylediği anlaşılmıştrr. .Ayw 
meselc hakkında daha evvel sildır olan mahke
me ilaınının tebdil ve tağyir ve tehir edilıniye
ceği Teşkilatı Esasiye Kanununun 54 ncü mad
desinin sarahali iktıznsından olduğundan İrfan 
Akyüz hakkındaki mahkeme kararının infan 
icabedeceğine karar verilmiştir. 

31 Mayıs 1940 

[25] · Il akimler Kanunu: 2556, 3206, 3501 

[26] ·Ceza Muhakemeleıi Usulü Kanunu 1412 
Hukuk Muhak:cmeleri Usulü Kanunu 1086 

[27]. 
!129 - n e,•Jet Demiryolları İstim ilik Kanunu 

J 607 - Bu kanıma ek kanun 
3710 - Belediye !stimlak Kanwm 
3887 - lifilli Müdafaa ihtiyaçları için yapı

larak ist.im ltıklar hakkında kıınım 

[28] . '!'oprak Kııııunu 4753, HGO 
Orman Kıııııınu 47 5 

[29] 
Olağanüstü Haller şunlardır: 
A · t'mumi veya kısmi seferberlik; 
B · Devletin bir h arbe giımesi ihtimali; 
r · 'l'iirkiyc Cumhuriyetini de alakalandıran 

yabancı Devletler arasındaki harp hılli (3780. 1). 
.- 4276 sayılı kanuna göre, Olağanüstü Ral

lerın ba.~lnnj!ıeı ve sonu Bakanlar Kurulunca 
hı> li rtilm<'li n' ilan ı>dil,;.elidir. 

[30] . 29 Kıinunıısani 1938 tarih ve 3 20 n
yılı Resm1 Gazetede çıkan Danıştay kara n: 

Tr~kilfıtı F.sıı.~iye Knnununun 81 nci madde-

sinde malu·emiyeti ihlal olıınamıyacağı zikredi. 
!en ınuhaberat, fertlerin hukukuna ve mu~eııı.. 
tına taalletk eden mevada ve şuna buna ifşası 
ca.iz olmayan şahsi hususata mütealli.k olmak lii
zınıgclip yoksa asa~;ş ve inzıbata müteallik ve 
Hiikümetin müdahalesini miistelzim fevkalade 
ahvaldo dairei aidcsinin keyfiyetten haberdar 
edilmesi icabedeceğille ve nitekim Ceza Kanu
nWlun 235 nci maddesinde memurla.l"dan biri va
zifesi ni yaptığı sırada meınuriyetine müteallik 
olarak ta.kibat icrasmı müstelzinı bir cürme va-
kıf olupta ait olduğu dıı.ireyi haberdar etmekte 
ihmal ve terahi ederse bir sene müddetle memu
riyetten malınırniyetle beraber ağır cezayi nak'di 
ile de cez;alandırılacağı saralıaten mezkO.r olma
sına ve telgraf muhabere memurlan da alelıtlak 
memur sınıf ve idadına dahil bulunaıılarma göre 
bunların böyle bir emri kanuni ilc mükellefiyet
Ierinde şe:k ve şüphe olmadığnıı ve bu baı>taki 
(Dairei ii.idesini haberdar etmek) kayd.i .hiç~~ 
vakit de "telgraf muhaberatmın malıremıyetım 
ilılal suretinde telakki edilemcyeceğinden bu n88Sl 
kanuni Teşkilatı Esasiye Kanununa asla muhalif 
düşmiyeceği eihetle muhabere mc:nurları suç de
lillerini havi olduğuna kanaat ettikleri telgrafna
meleri Mi:iddeiumunıiliğe ilibar ilo mükellef ol
maları lfız:nngcleceği ve suç unsurlarmm mevcu
diyetindeı:ı. şüphe edilen telgrafnamelere gelince; 
Ceza Kanununun talunil ettiği mükellefiyat mu· 
habere meınurlarma teveccüh edeceği ve ait ol-
duğu meı-cic haber vermek şeklinde tecelli ey
leyeceği cihetle muhabere memurlar~ h~ 
edecekleri kanaata göre hareket otmelen zarun 
bulunduğu 6 . I . 1938 tarihinde ekseriyetle ka
bul edild.i. 

[31] - 1165 sayılı karar : 
Dahili Nizanınarnenin 57 nci maddesinde 

eber mebas cetvelin dağıtıldığı giinden başlaya
rak bir ay içinde Arınhal Eneümeninin verdi
ği kararnı Heyeti Umumiyede tetkik ve müza
kere~ini isteyebilir. Bu halde Encümen o arzu
hal i~in ınazbata tanzim ve. takdimine mecbur
dur» denilmPkte olmasına göre herhangi bir bu
sn hakkında Arzuhal Encümeninin bir mazbata 
tanzim ey-lemcsi diğer Encümenlerdeki usule 
tiibi olm ay rp ancak cetvel halinde me b us ve ve
k iliere dağıtılan kararlara bir mebus tarafın
dan itiraz; erlilmesine bağlı bir ·keyfiycttir. Bi· 
naenaleylı, kanuni müddet zarfında yııpılan b~ 
itiraza kaı-şı mazbata tanıimi lazım ve zarurı
d.ir. Bir Devrenin bitanunda veya intihabm 
tecdidi ha.linde sad ce kanun teklif ve lliyiha
larının h ·-kumsüz kalacağı hakkındaki Dahili 
Nizamnom.eniıı 69 neu maddesinde şahsi huku
ka dair arabat bulunmaması bu maddenin mef
lıumu mulıali!inden doğan ve Büyük Millet 
llleclisinin yirmi senelik teamülü ile katil~n 
bir kaide olmasına göre bu nevi mazbataların 
yeni Devı-e i~indc müzakere edilmesi lılzımgelir. 
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II'~lii.tı Esasiye Kanununun 82 nci mad

desine göre vatandaşlarm gerek phıslarma ve 
• gerek immeye müteallik olan kavımin ve niza

mata muhalif göroukleri hususlarda Biiyük 
Millet Meclisine müracaat ve şikAyette bulun
malan Türklerin amme 1ıukukuna tanll1ik eden 
haklanndan bulunmakla sırf şahsi hukuka mü
teallik olarak tanz;im kılınan bu mazbataları hü
kümden ıskat etmi:ren teamülün Teşkilatı Esa
siyenin ruh ve prensipine de tarnanriyle uygun 
oldu~ meydandadır. Şu hale göre Arzuhal En
cümeni kararına mebuslar tarafından yapılan 
itiraz anc&k mazbatanm tanzimine saik !)lup 
bu mazbata tanzim olunduktan sonra Heyeti 
Umumiyenin malı olacağı cihetle itiraz eden me
busıın bu intihap devresinde mebus olup olına
mıısı Ye mür.akerede hazır bulunup bulunmama
smm mazbatanm Heyeti UmumiyedAı müzake
l'fJiline hiç bir suretle m&ni tetkil etmiyeceğine 
karar verilmiştir. 

[32] . Orfi İdare Kanunu No. 3832. 

[33] . 1\femm-yı Kanunu No. 7 8. 

[34] . 292 numaralı kanun : 

Divanı 1\fu.luısebatm, lüz.umunda, bir kanunun 
Uı:fsirinl Meclis Riya.setinden talep etmek hak
kına malik olduğu Heyeti Umumiyenin yirmi 
iklnci lçtimaının birinci ceL<ıesindc takarrür et
miştir. 

6 Kanunusanı 1927 
1206 numaralı karar : 
Divanı :Uuhasebntın üç ayl:ık raporlan üzeri-

ne ~leelisçe verilecek kararlar, ınuayyen hadise
lerde mesuliyet tii.yin.ine ve yolsuzluklarm izale
sine mütedaü olınaktan başka bir mahiyet arzc
demiyeceğinden, bu lı8.diselere maksur kalmak 
tabüdlr. Şayet, Divonın tcşrii murakabe i temin 
ve tesbil vazifesi haricindeki hak ve sala.lıiyetlcri 
hndudunu herhangi bir içtihatla aşarak bu ra
porlar da diğer gfına maruzatı olmuş da bunlar 
hakkmda :Meelisçe kararlar ittihaz edilmiş ise btm
ların ma.slıı.lıat üzerine müttehaı olması ho.'ie
biyle, şümulünün zııtl meseleye munhasrr kal
ması zaruri olduğuna kurar verilmiştir. 

3 Soııkfmun 1911 
(1] - Z. C. 29 . I . 1939 . 44 : 45 

1 . XII . 1939 S. 3 : 9 

(35] . Değişiklik teklifi Enciimen tarof;n

dan rcddolunmuş ise, mazbatnnm oya konulma
sında saltçokluk yeter. 

Anayasa maddelerinin yorunıu isteklerine ge
lince, bunun için değişiklik yapmaktaki usullere 
uymak gerekmez. 

Nitekim lll numaralı yorum Hükümetin ve 
87 numaralı yorum da Sayıştay Başkanlığının 
tezkereleri üzcrin çıkardıklım gibi 5 . XI . 1340, 
27 . XI . 1930, 27 . XII . 1940 ve 16 . III . 1942 
tarihlerinde Milletvekilleri tarafından verilen 
tck imzalı takrirler ile de Anayasanın yoruınlan
ması istenllıniştir. (13 lifayıs 1942 de Kütahya 
Milletvekili l«ıcep Peker'in demeel ve Rize lifil
letvekili Fund Sirmen tarafından verilen takri
rin reddi .... 1284 sayılı karara da bakınız). 

-------.. >8~1~~~----



2. Mebus Seçimi Kanunu 

(Ut~ıni Gazete ile M§"ir ve iuiııı: 17 . Xl/ . 1912 ·. 'a11 ı: 5:J.?R) 

No. 
4320 

Birinci Madde - Türkiye Cümhuriyeti 
dahilinelp ınebus st>çimi vilayetler itibariyle yn
prlır. Her vilayet bir seçim dairesi ve her nahi
ye bir seçim şubesi itibar olunur. 

İld.nci madde - Türkiye umhuriyeti hal
kmdan her (40 000) nüfus i~in bir mebus se
~ilir. Bir se~im dairesinin nüfuım (40 000) den 
aşağı olsa dahi bir mebus seçmek hakkrdır . 

Nüfusu (40 000) dl'n yukarı olan seçim da
ireleı·i i~in aşağıda gösterilen muamele yapılır. 

(55 000) c kadar bir, (55 001) den (95 000) 
e kadar iki, (95 001) den (135 000) e kadar 
üç, (135 001) den 175 000) e kadar dört me
bu seçilir. 

Nüfus miktarı yükseldikçe mcbus sayısı bu
yolda artrrılır. 

Scçıııımleı- defterinin lanıiıııi 

Uçüncü madde - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Teşkilatı Esasiye Kanunu ile ınuayyen 
seçim d vresini ikınal etmiş veya aynı kanunun 

25 nci maddesine göre seçim yenilenmesine lm
raı· v!'rmiş lıııhınnyoı•sa keyfiyet Dahiliye Vekfı
letince vilfıyctlere tebliğ o\:nıur . 

Dördüncü madde - Valilcr, seçime ba§
landığmı ve viHlyet merkezleri de diihil olduğıı 
halde lıc>r kaznda mevcut erkek ve kadın Türk 
nüfusunun Jıavi bir<'r esas defteriuiıı tanzimini 
idareleri altındaki kaymokamlarıı. vilayet mer
kezindeki belediye reisliğine ve vilayet mel'ke
zinP bağlı nahiye ve köylere emir ve tebliğ edn
ler. 

Kaza kaymakamları da vilayetin bu eııırini 
kazaları içindeki belediye, ııahiye ve köylerı' 
bildirir ler. 

Beşinci madde - Uu emiı· ve tobllğleri 
olon b lediyı; idareleriyle köylerin muhtor ve 
ihtiyar meclisleri fizaları, belde ve köylerinde 
yerleşmiş olan veya bu maksatın oturmakta bu-

Kabul tarihi 
14 . XII . 1942 

hıııan ıınıuııı erkek ve kaclrn nüfusunun defter
lerini en çok on gün i<;iml~ tam:ime nıecburduı·

lnr. D fterterin tanıimi sırasmda tedavi ve se
yahat gibi sebeplerle muva'cl;at olarak bnşka yer
de lnılnnıı.nlar, lmlundukltı•ı yerle ı·iıı d!!ğil asıl 

ikılnıetgahlarmm bulunduğu yerlerin esas def
terlerine yazılırlar. 

B n defterlerde : 
A) Adı; 

B) Soy adı; 
O) Baba adr; 
Ç) Ana adı; 
D) Doğum yeri ; 
E) Doğum tarihi; 
F) !kametgil hınru bulnndıığu mahalle ve 

sokağııun aılı ile numarası; 
J) eçim hakl<tnl lı aiz olup olmadığı; 
H) Sanat meşgnliyeti ve mülfılıazat; 

sütünları bulunm·. 

Altmct madde - Şehir YC kasahalarda ma
halle; ve köylerde köy, itn>ariyle tanzim edi
lecek olan bu defterler, biri y~ni doğanlardan 22 
yaşrna kndar olanlnrı (22 ya ııu henüz bitirm~
miş olanlar dahil) diğeri de 22 yoşıııı bitimıiş 
olanlardan ba.,hyıırnk dahn yukan yaşta bulu
nan nüfusu göstermek üzere iki bölüm olnrak 
tanzim edilir. 

Askt>ri garnizonlarla müessesel~J'indeki su
bay ve erııt yekı1ımnuu ne ·uı·etle tesbit ve der
teriere ilfıve olıınacağı Milli i\Iüdafaıı. ve Dalıi
liye YekôJetl<'ri aı-nsmda kaTnrlaştırılır. 

'cçıııw lik §artlrırı 

Yedinci madde - Biı·inci ve iki[T('i seç-
men olabilınek iı:in: 

l . Türk olmak; 
2. 22 yaşmı bitiı·ıniş olmak: 
3. .Amme hiımctleriııden meııl'dilmiş olma

mak; 
4. .M:ahçur olmaınııki 
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5. Yabancı tebnadan olduğu iddiasında bu

lunmuş olmamak; 
6. Yabancı bir Devletin resmi hizmetinde 

bulunmamak; 
şarttır. 

Sekizinci madde - Silah altmda bulunun 
erat, jandarmalar, subaylar, polisler, askeri 
memur ve askerl·hakimlerd ve askeri mektep 
talebeler i biri nci ve ikinci Reçmen olamazlar. 

Dokuzuncu ı:na.dde - Bu kanunun 7 nci 
ve 8 nci maddelerine göre hiı·inci ve ikinci seç· 
meıılik hakkını haiz olmıyanların .. bu durumla
rı beşinci maddede tarif edilen seçmenler def. 
terindeki isimleı·iııin bizasma ve (Seçim hakkın ı 

haiz olup, olmadığı) sütünuna açık olarak işa. 
ret edilir. 

lif cbııslıığa scçilıniyccek olaı~lar 

Onuncu madde -
1. Yabancı Devlet resmi hizmetinde hulu. 

nanlar; 
2. Ağır hapis cezasiyle veya hıı•sızlık, salı

tekıirlık, dolandırıcılık, emniyet i suiisti
mal ve hileli ifli\s . &uçlarından lıiriyle 

mahkum olanlar; 
3. Mahçurlar; 
4. Yabancı tebaadan olduğu iddiasında bu-

lunanlar; 
5. .Amme hizmetlerinden menedilenler; 
6. Türkçe okuyup yazmak bilıniyenler; 
7. 30 yaşını bitirmamiş olanlar; 

mebus seçilmezler. 

Onbirinci madde - Mnallimler nıüstesna 

olmak üzt>re merkezden tayin olunan umum me
murlarin müftüler, Iıakimle~, Cumhuriyet müd
deiumumileri, belediye reisieri seçime ba§lan
madan iki ay evvel ve seçimin yenilenmesi ha. 
linde yenilenmenin illinından itibaren üç gün 
içinde istifa etmiş olmadıkça memuriyet malınl
lerinin içinde bulunduğu se~im dairelerinden 

mebns seçilemezler. 

Bunlardan ba.~ka: 
A) Kara, deniz, hava, jandarma sınıflarını~ 

mensup subaylarla askeri memur ve askeri ha· 
kimlerden istifa hakknu haiz olmlynnlar; 

B) İstifa ve tekaüt hakkı bulunanlardan 
umumi seçim ilô.nmdan itibaren nihayet on gfuı 
zarfmaa usulen istifa ve tekaütlüklerinl talep 

etmiyenlcr dahi mebusluğa seçilemezler. .Aksi 
takdirde bu seçimler yapılmamış sayılır. 

Ancak ara seçimlerinde, istifa veya teka-
ütlük hakkını haiz olanla.Tdan ilfın edilen seçim 
gününden evvel istifa veya tekaütlüğünü talep 
etmiş olanlar mclıusluğa scçilcb i lirleı·. BunJar 
yukarıdaki on gün kaydına bağlı değildirler. 

On ikinci madde - Yedeksubayinmı kıs· 

mi ve unnuui mcbus seçimi sıralarında gerek 
taliın ve manevra için olsun, gcreluse harp se· 
bı·biylc olsun silah altına çağrılmış ve orduda 
hizmet alınış bulunmaları mebus seçimlerine 
mfmi değildir. 

'l't[liş heydlui 

On üçüncü madde - llu kanıınıın .i ve (i ııı·.ı 

ııııııldl'IPı·i ııyııı·ınca kii.1· l 'l' ınalııdle itibariyl e 
lıazıı ·lanan Jp[tcl'IL·ı· o köy Vl'.)'ıt H ıahallnin bağlı 

bıı l unduklııı·ı kaza veya vilfı.vt'l. meı·kczlerindPki 

lwludiye ı·cL~ Iik l l'rirıc gı•lııH'ğ<' ha~ladığı günden 
it.ibarcn bu nı e rkezleı·dı·, ,· ilfı.vl'l ıııcrk<'z kaza· 
siylc ,·i liiyctc bağlı kazaların lıü.viiklüğüııl' g-öre 
iızıısı -! deıı 10 a kaduı· ohıııık iizerc hir tdti~ 
heyet i kuı-uluı·. Bıı teftiş lıl'yl'ti IJI'll'ciiyc ı·cL<>inin 

r ·isliği altında olmak ÜY.1·ı·ı·, vilayet ım'ı·kc7.1c

riııdc, 1·i liiyt·t daimi cnı·iliıwııi iızaı.iyll'. bd edi
ye meclisince kendi m·alanndaıı se~;ilccck iiza· 
lardan ve kazalarda yulıuz lı •k• liye ıııccli.siııec, 

aruJarındun !;(•~ilecrk ı'izalardan Lcrckkiip cd · ı·. 

Şayet kııznlıırııı büyüklüğü yüziiııdcıı JaJıa birkaç 
fı7.a almnıru ınıt l üzum giiı'lilür~c bclı•diyc meclisi 
fızalarındıuı miinasip miktaı·ı t.l'fti::; ht'y •line alı

nır. 

.\m·nk Iesih, ip1ııl Hya meclisi lt'l)kil ~decd; 

ıtıiktarda aza n> .\'!'<.!Pk iıza kalnıanııı:; olıııak gihi 
snrctl!'ı-le nwı·lisin f<'Ş!'kkiilii ınüıııkiin olnııyıııı 

nya kazanın yeııi lnınılınuş olınıısı 11 hehiyle lıc· 

IPdiyc meclisi st'i;iıni henüz nctircleıuıll'ın.iş bulu
nan ~·<>ı·lrı·dr, hrlcdiyı• ~ıınır ı i~indı·ki ıııahalldcr 

halkmchın lı<'l<'diyc iizıılıj{ı şııı·tlarıııı haiz bultuııı.n· 
lardan çıığırılacak ikişer Y .. at belcdiyL' rı·isiıciıı. 1'1') l 

Bcledi~·c .Kıuıunuuıuı !lO ntı ınuddooine göı·e ııas· 

holunıuı reis vdtiliııin ı·cisliği altınıla helediye bi
ıııısında toplanıırak anılarında \'t'ya dışarıdan 

niifııs ıııiktmı gözöniine alıııaı·ak ynkıırıda göstc· 
rikıı mikturda teftiş hc.voti fıy~ısı e~ilir. 

On dör düncü madde - T~fıi~ hl·yct i, ve· 
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rilen defterlerin kanuna uygun olup olnıadığuıı 
ve içinde yanlış ve fesat bulunup bulunnmdığmr 
tetkik eder. 

Bu tetkikler sırasında lüzum görülürse ica
bedenler getirilerek tahkikat yapı lu·. Bu ~etkikat 
ve tahkikat kazanm büyüklüğüııe göre be.5 gün
den sekiz gi.ine kadar devanı edebiliı·. Bu müd
dCit i~iııde teftiş heyeti her giin toplanır. 

On beşinci madde - 14 ncü matldeele yazı
lı mütldetin bitmesinden soma teft.iş heyetince 
tetkik edilen de:literlerdcn se<:inı haklınu haiz bu
lımanları gösteren krsımlaı'ln birer sureti çıka
rılıp bunlardan teftiş heyeti merkezine ait olan
lar Hükümet ve belediye dairelerinin münasip 
yerleı-ine ve herkezin görebileceği sair yerle-re ve 
seçim şubelerine ait olanları da şubel ere meı·kez 

sayıltın mıılıallerdeki uımumi yerlere asılır. 

BLt ılcftcrlcrin asıldığı gazele lıulunmı yer
l e ı·di' gazt'te ilc ve bulunmayan yerlm·cle iidct olmı 
vasıtalnrla ili\ıı olunur. Belediye, z.'lbıta ve köy 
ıııulıtar ve i ht i~·ar meclislerince bu deftnlı'riıı , 

hnlıınıhıklan ~·erleı·de hPş gün asılı lwlınası t e-
min edilir. 

Drft e ı·l p ı· hıı ıııütlddin son günü ak~aııı ı &ıı.ııl 

18 uc lıelcdiyc olan yerlerde bu idare ve ~im 
~ııhP l erindc şuhc reisieri tarafından kaldırılır. 

On altıncı madde - Defterlerin nsıli kaldığı 
lır~ ıı:iin v.ııı·fıııdı• seçmenierin ndJıırı, lıiiviyet

leri rl<'f1<'rlcrr yanlış veya mükt>ı·ı·er yazılmış vc
.nı lıi~ yazılmam ış veya adı yazılımıanak lii.zıınge

lirkcn :vazıbm~ olduğuna dair ilcı·i süı-ülecek it"i
ı·azlar, t eftiş heyetince llinlPnip bu lı !.'.n't ka.ı·a

ı·iyle lılzmıgelen tashih ler yapılır. Defterlerin 

kaldırrlmı.ısmdaıı solll'a itiraz iddiaııı diıllenmcz. 

Tdtiş heyetinre itira7. viiı·it göı-ülmediği takdir
<lc ret karaı·mııı suı·eti, itiraz edene nsulen teb
liğ oltıııur. Teftiş heyetinin kararma rıı.zı olnır
.vaıılarııı, kıınmn tebliği tarihinden itibaron iki 
g-ün zıırfıncla mahalli asliye mahkemesine, bulun
mıyan yerlerde snlh hiikiıni.ne, teftiş heyuti kara
ı·iyle birlikte ınüracaatla itirıı.z etmeğe haicları 
vardır. Bu nıüdd<>t. bittikteU: sonra itiraz hakkı 
kalmaz. lifalıkerne itirıı.z iddialarmı en çok beş giin 
zarfında kati karara bağlar. 

Bu ve daha evvcllti nı.:.ı.ddelerd yazılı müd
cll'tl~riıı IH•sıılııııda ı·r•H mi tııfil giiııit- ı ·i srı\· ılrı·. 

ltiı·azlar iı;iıı ıııulık!!uıcler~ \'aki ol~cak uJii-

racaatları ve bn bapta verilecek k ar arlar bi ç 
bir haı·co tabi tutulmaz. 

JJf ebu:; ve ikinci seçıııe~ı scıy·ı.mım tesbiti ve 
:;eçirnleriıı ne yolda. yapılacağı 

On yedinci madde - 'rüı·k vatandıışlarm

dan bütün erkek ve kadın nüfusuııuıı havi 
olup beş ve altıncı maddelerde yazı l ı bulunan 
defterlerin teftiş heyetiuc ver il mesi taınwın 

olunca kazada mevcut ııii[usun miktarı nıazlıa

tıı ile viliiyete bildil'ilir. Rütiin kazaların muz
lıataları geldikten sonra tefti§ heyeti valinin 
veya vekilinin reisliği altında toplanarak ikin
ci ıııad<lede g-iisteı·i l en ~ıı ı·et ve nispete göre 
k a~ nıehus seçileceP;ini ınazbata ile tesbit ede
rek Dahiliye Vekalctiııe bildirir. Ayni zamuudıı 
keyfiyet vilayet diihiliııd~ki teftiş heyet]('l'iıı e 

ka:ırmakaııılar vasıtasiyle teb l iğ ve ~azete olıııı 

yerlerde g-azeteler i, olm ıyan yerlerele de i't<let 
olan vns ı tıılarl a ililıı edilir. 

On sekizinci madde - Teftiş heyetince kaza 
clfthilindc ikinci ·eçıneıı se~iıııiniıı <:ahuk ve ko
l aylıkl a yapı l ııhilınesi i~in kaza merkeziyle köy
lerinde ıı n hi ye teşkilatı hıılnıııııadığı veya bu
lnnnptıı ıınlıiyclcr i geniş ~~~ ni.ifus~u kalabalık . 
bulunduğu takdirde kaza ve nahiyeleı· i ~iııdc 

ihtiyaç göı·iilclüğü miktarda se~inı şnheleri ya

pılabilir . Bu takdirde de seç im şubeleri içinde 
beş ve altnıcı maddelere göre yazılnııo;; huluııan 
kndırı ve erkek nüfus ıııiktuı· ı na ve ]9 ncü nınd
dedeki ııi spcte g-öre kaçar ikinı•i se~ınen se<·ilc
ce~i tefti ş · he:vetini'e mazbata ile kaza kaynıa
kaınlnı·ınA bildiı·i liı·. Vil[ıyet merkezinile hu bil
g-i vil5yet makaınmıı veri lir. 

On dokuzuncu madde - Seçim şubesi dahi
linde bulunan kadın ve erlick nüfusnurlan her 
( -!00 ) kişi içiıı hi ı·, ikinci seçmen ıoC('ilir. Nü
fus miktar ı bumlan fazla olduğu takdirde faz
lası için aşağıdaki gibi nıunnıele yııpılır. 

(600) c kadar bir, (601) den (1000) e kadar 
iki,' (100 1) den (1400) e kadar üç ve fazlası içiu 
bıı yolda ikiuci se~men .secilir. 

Yirminci madde - 'feft iş heyetincc, be
lediye asıl ve yedek azalardan veya azalık 
vasıflamu haiz Jıoric,:tt>ıı bireı· zııt. sco::iıu şul c
lerine reis olarak seçilir. Seçim ~besine dıllıl! 
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bulunan köylerin muhtarları, belediye varsa 
belediye reisieri şube seçim heyetini teşkil eder
ler. ViHiyct ve kaza ınt>ı·kt>zleriııiıı büyük ol
ması dolayısiyle birkaç se~;iııı şubesi ihdas 
~dilmişse, kczulik teftlş heyetiııce lıclcdiycnin 

asıl ve yedek azalarmdan veya hııri~teıı azalık 

vas.ı:flarını haiz hemışeı·ileı· arıısından seçilen 
Ü<; r zat bu şubclcrin seçinı heyetlerini teşkil. 

t-derler ve reisierini l1endi ıınılarındaıı sec;eı-ler . 

Yirmi birinci madde~ Her seçim şubesi 

diihilinde mevcut ve se<:iru hakkını haiz olan 
erkek \ "e kadınların ikişer uüslıa deftcı-i tPfti 
heyetince tıınzim ettiı·ilip seçim ~ubeleri l'eiKle
rine verilir. Bu defteı·elrin süratle tanıimi 
ic;in tertiş heyeti kaz::ılm·da kaymakRnılardan. 

\·ilayet m~ı·kezlerincle valilerden lüzuıııu kadaı· 

kiltip istey<'bilir. Kaymakanı ve valiler daire
lerin bütün meıruır ve müstahdemlerini bu işte 
çalıştıı·alıilirler. Hütün rııemurlıır vali ve kay
nuıl<~ımlıırın bu işe rlair emiderini ifayo ınechm
dm·lar. 

Yirmi ildnci madde - 16 ncı ınaddede 

yazılc1ı~ı iizcre itiı·az viiki isP bıınlarm mPhkı·

nıere tetkiki i~in tayin edil<'ıı nıüddetiıı hitıne~i 

üzerine deı·hal sc<:iın uhrsirule ne kadar '~'"· 
men vaı·sa tei'ti heyeti tnrafnıdan o miktarıla 
iizeriııe lıirka<: isim yazılacak kadar ufak pu
sulıtlık bevnz lcai!;ıt la ı· hıızırlıtn ıp teftis hf'vl't i
nin ıııiihürü ile arkaları mühürlenenk seçim şu
besi reisi olan znta verilir. Bıınd:ııı lın~kn bu 
wıt tl'ft i ş heyetiıwe ynptırılnuş ve içine rey pu

sulalnrı atılmak iı:in iki kilitli V(' hi•i d;~P"i 

ııı> uymaz iki anahtaı·lı mulıkı>m vP şnbcn;ıı ıw 

sulalarmı ıılabilir hüyüklükte ve üzeri ufacık 

bir 1.ıır.f ıtiı·ebilecck l1aclar delikli bi r sandığı da 
seı·inı yerine bel'•berinde götüriir. , nııdı;;.ın 
ııııahtnrlarmdao birisi reiste, di~eri elP i\zadan 
bil'inde bulunur. Lüzuın görülen yerlerde reis
·ıeı·e merkezden birer kiltip verilir. 

Yirmi üçüncü madde - Seçim şubesi reisi 

memur buhıncluğu yere varınca şube seçim he
yeti derhal toplan ıı rak: 

A) Her gün ne kadal' se~nıenin rey verece
ğiııi; 

B) Buna göre seçinı.in kaç gün devam e~
rejtini; 

C) Sandığın ırnsiylc hıuıgi köy ,-e semtler 

lıalkınm rcyinc arzedilcecğiııi; 
Ç) Seçimin hangi gün, ıı<ıaıt kaçtıı başlıya

cağını; 

D ) Her gün hangi sruıte kaılar rc:lcriıı ka
bul eilihıceğini; 
kara rla.ştıru·. 

Bu kaı-ar se~inı şubesini tı'Şkil t'<.ieu köyler
de ınuhtru·lar, ' 'at ·a belediye tarilimdan halka 
ililıı olıınur. "lllalwlli Tiükiiıııct daireleri de bu 
hıısu~ta kt'ndikl'inc lawııgelcn yardıııır yapnııt· 

ğı~ mecburdurlar. Kaza ve vilfıyet merkezi olan 
Şl'lıiı· ve kasabalarda bu huımslaıı kaı·ar altı

na almak ve halka ilfın etmek teftiş heyetiTı irı 

vftzife.<ıidi r. 

Yirmi dördüncü madde - i)cc:im, her seçiın 
~ubcsiııuc ayrı ıı~-ı-ı ~·ııpılır. Bir ·cı:inı ~ubetii 

dofterleriııd e kayıtlı bultınıuı kinı.'ic diğer şıı

bcdc rey veremez. Rcylcriıı kulıııJü tlovmn et
tiği müdtletçc seı;inı hııkkı olanların isiml erini 
havi deftcı-lcr salon du,•aı-ları.ıdıı .ısılı bııluıı

durulnr. 

Yirmi beşinci madde - T;lyiıı l.Jilen gün
de seçime haşlıuurken · rey pıısulalıırı ııtılınadan 

önrc sc<:im şube;;i ı"t>isi, fızalımı \ 'C sair lııuıı· 

lmlunıınlııru sandığın hoı;; olduğıımı göstcrıliktı'ıı 

sonra. kilitle~-ip ıuıalıtarlarmtlan birini kt'ndisi 
alır, tliğei"i:ııi de sc~ i ın lıryet inıl~ki iıza<hın hi
ı ·i n c vcı-ir Bundan sonra ı~andıihıı dört. t:ırnfın· 

dan ,.;iciııı ge(;i ıilip , ılüğiinı yrrlı·ı·i nıühürlı·ııir. 

Yirmi altıncı madde - Sandığnı nıiihürlen

ıııpsindl'ıı sonra, önceden tesbiıt. c<Ülcıı programa 
göre, seçmenierin rı•ylcri kahııl olıuıuı· . . 'eçim 
~ıcrine gelen eı,:ın • nh~ı·<· ınühiiı-lii pusuJala.r dıığı
tılrr ve bunlara : 

A) , e<;inı şııhesi i<:iıı ne kadın· ikincı srı; 

nwıı lfızıınsa o kııdar kiııı.~enin pusulııya azıla

cuğı; 

B) Yazısı olmıyaniat-ın l'ınniyl't ettikl<'ri 
kim-ıciere yazdnııbilecekleri; 

( ' ) Şayet pu nladn ınuııyyı>n miktardım zi
~·ade isim yazılır· veya yuY.clmlıı ·a bu ptı~ulanın 
ba:;:ından baı;;lıyarak yalmz istenilen adeddcki 
isimleriıı kabul edilip, fazla!lmın ~ıüküınsüz ı:;a

.nlacağı ; 

Ç) fstenilt'n adcddeıı daha az isim ya.zılııuş 
w~-a yazdJı·ılnıış ise yalnıy, ~· ıızılı isiml eı-in kııbul 

\"e kaydolunacaılı; 
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D) Pusulaya aynı isim birkaç kere ya.zılıruş 

ise bunun bir rey sayrlo.cağı; 
E) Rey pusulalarma yazılan isimler okun

ma.z veya mühürsüz pusulaya ya.zrliınış bulunur
sa hesaba katılmıyac~; 

F) Pusulo.lara imza veJ:ıı. mühür konulnu
yacağl; 

Sözle anlatılır ve seçim salonuna asılacak Y.Br 
zılarla da ilfuı edilir. 

Yinni yedinci madde - Seçim heyetine ge
len her seçmcne kfitip tarafından köy ve mo.lıal
lesi, ad ve soyadı sonılur. Seçmen rtan.ınıniş bir 
kimse olduğu veya nüfus hüviyet cüzdanınr gös
terdiği takdirde seçim deftcrindeki ismi yanına 

bir çizgi çekilip pusulayı aandığa atmasına izin 
verilir. Her seçmen kendi reyini getirip sandığa 
atmakla mükelleftir. Hiçbir sebep ve suretle baş
kaamın narnma rey pusulası sandığa atılma.z. 

Yirmi sekizinci madde -Köylü seçmenierin 
seçim sandıkları ba.j~ında lüzumsuz bekletilmeme
leri i ·in ı-wı;iııı lıcyeti tarııiından gerekli tcd
liiı-l<·t· :ılınıı·. .. 

Yirmi dokuzuncu madde - Seçimi bir gün 
iı;iııdv lı it inııiyom seçim şubelerine seçim heyeti 
dui{ıtılınazdan önce sandığın deliği üzerine bir 
kağıt konur ve sandık dört tarafmdan sicim ilc 
hağlnnrp gc~k bu sicimin düğüm yerleri ve ge
rek kağıdın nçlan ilc anahtar delikleri seçim 
heyeti tarafından mülıiir mnmu ilc mühürlonir. 
Haııdık, heyet in kııral'iylc emin ve münasip bir 
ycrr lwnularıık mııhafa?.asnıu itina olunur ve er
tl•si gün sandığın mühürleri lıcyet~c muayene 
('(li irlikten sonrn a~ılıp yine seçime bn.~laıur. 
~·tor):OJ~r-· · ~ " 

Otuzuncu madde - 2:3 ncü maddeye göre 
t>ı) in olunan seçim zamauuım sona ermesiyle ar
tık ı·cy pusulası kabul olnnmayıp, bütün seçim 
heyeti fizası lııızır iken saııdık açılır ve atılan pu
ııı.ılalnr birer hiı'Cr savıldıktan sorun tekrar saıı
dığıı kon11r ve (Seç~ şubesine şu kadar seçmen 
gelip, şu kııdnr pusu\a atılmıştır) diye hemen biı· 
kı ıı 1.nhıt tutulur. 

Otus birinci madde - Snndıkta rey vcrcu
lerin sayısmdaıı ziyade pustıla zulım· ederse faz
lıısı açılıp okunınndan yakıln·. Fazla pnsnla atan
lar hakimıda gerekli takibnt yapılır. 

Otuz ikinci madde - Rey pusulalarm.m sayı-

sı bittikten sonra pusulnlardaki isimler alfabe 
sı ı·:ısiylc biiyük kağıtlar üzerinde tasnif olu
ııtır vr hu esnada 26 ncı maddede yazılı hii. 
küııılere dikkat edilir. Tasnife başlandı)üa ııııı

ayyeıı zaman zarfında tasnif edilecek kadaı· 

rey pusulası sandıktan çıkarılıp 29 ncu madde
nin tarifatı dairesinde tekrar ıniihürlenir . nıı 

suretle devam olunacuk tasnif muamelesi bit
tikten sonra secıim heyeti tarafından; (Seçime 
şu kadar seçmen iştirak etmiş ve sandık açıl

dığı zaman zuhur eden .şu kadar rey pusulası

mn sayılıp tasnifi neticesinde filan şu kadar vı> 

fililn şu kadar rey almış ve filfin, filan ekseriyct 
Imzanmış olduklarını) gösterir bir ınazbnta tan
zim olunup seçim evrakı ve sandıkln beraber 
teftiş heyeti reisliğinr verilmek üzere meı·kezdeıı 
··eçim şubesine reis olarak gönderilmiş olaıı 

zatıı tevdi olunur. Ekseriyet kazanıp ikinci se~
men olanlara ayrıca seçim heyeti tarafından 

hirEI!' ma7.bata verilir. J1nnlar bu ınazbatnları 

vi layet veya kaza merkezlerindeki tefti§ heyf'ti 
reisliğine gösterip kayoettirirler. 

nu sırada, nıebus se~iıni ic:in teftiş heyetinin 
hıılıınıluğu yerde hangi ~ün ve SAatte bulunınıı
ları lıizım~eleceği ikinci ser,menlcre tenbih olu
ıııır. Ma7.batnsını kayclcttirmek üzcı·e gelnır . 

miş olan ikinci sec:ınenlere de hangi giin ve sa
atte hazır bulunmaları lii?.ımgeleeeği cla'l'ctna
melel'!e ihlar olunur. 

Otuz üçüncü madde - Mebus seçimi için 
tfiyiıı edilen gün YC saatte hazır bulunacak ikinci 
seçmeniere arkaları teftiş 1wyeti nıiihürü ilr 
rnülıiirlii ı·ey pusuJaları Jngıtılrı·. tkinci s~<:· 
ınımlerden her bir; mehusluğa namzetliklerini sc
çim mahallinde asılmış olnn kdğıtlarla ilan 
edilmi~ olan zatlardan vilayet için ne kndaı · 
mebu~ seçilecek ise o kadarını k<'ndi puslasınn 
yazar, yazı bilrniycıı olursa heyetin toplu oldu· 
ğu nıalıalclen çıkmamak şa.rtiyle orada emniyet 
<>ttiği birin<' yazclırabilir . Puslaya vilfiyet 
i~iıı ~l!ı,:ile~ek adeddeıı fa7.la veya noksıın isim 
.' 'a?.ılırsa 26 ncı ıwıddc lıüknıü tatbik olunur. 

Otuz dördüncü madde - Teftiş heyetinin 
toplandığı oclndıı masa iizl'riııdc ve oı·tusıııdıı 
)' ıılıı ı7. lıiı· ı usula ~irebilecek kadar delikli biı• 
sandık lmlunuı·. Rey pnsulaalrı atılıondan öne 
aı;ılıp, içi boş olduğu hazır olanlara gösterildik· 
ten soıı ı·a kilitl,•ııir ve kiilt üzeı·ine büyücek bir 
l;[ığıt konuhıp üuri tef i~ heyeinin resnıl ,.~ 
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mevcut seçmenlerden üçünün zatl mühüı·ler i yle 

mühürlenir. 

Otuz beşinci Madde - Sandık kapanıp mü
hürl endikten sonra i,kinci seçmenler sıras iyle da
vet olunup, elleri ndeki pusulaları sandığın içi
no atarlar. Atarken ell eı·indc bir pusuladan 
fazla ol mamasıııa dikkat olunur. 

Otuz altmci madde - Kaza dahilinde ikinci 
seçmen seçilenlerin onda sekizi seçim gününde 
reylerinl kullanmrşsa sandık açılıp mebus
luğa rey kazannnların isimlerini havi olarak vi
layet merkezindeki tefti§ heyetine gönderilecek 
mazbatanın tanzimine başlanır. Şayet muay
yen olan günde mevcut olanlar kazanın ikinci 
seçmenlerinin mecmuunun onda sekizinden nz 
ise sandık açılmayıp deliğİn üzerine bir kağıt 
konnlup teftiş heyetinin resmi ve mevcut ikinci 
seçmenlerden üçünün zati mühürl eriyle ıniihür
lenir. Hazn· bulunınıyan ikinci seçmenler ge
linciye kadar sandık emin bir yerde saklanır. 

Gelmiyen ikinci seçmeniere en kısa zamanda 
gelmeleri için gün tayin ve Hükümet tarafın
dan kendilerine tebliğ olunur. 

Otuz yedinci madde - Muayyen olan günde 
tef'tiş heyeti tarafından sandığın deliği 

açılır. C:elen ikinci se~ıuenleı· rcy pnslalarıııı 

sandığa atıırlar. Bu davetten sonra da gelınİyen 
ikinci seı.;nıeııleı· beklcnmiyerek sandık aç ılır . 

Sandık açıkdıktan sonra gelecek ikinci şeçmeıı

lı>ı~ at1 ık teylerini kuUanmazlar. 

Otuz sekizinci madde - Teftiş heyetinin 
lıuzunuıda sa'ndık a<:rlınca ilk önce atılan pu
sulalar ayılır ve aynen bireı·, birer okunup, yn
ıılan isimler kaydolunur. Bir isim pusulalıırda 
1ekei'I'Ür ettikçe ismin kal'§ısına i.şaret olu
nur. Bu suretle pusuiniarın hep i okı.uınp yuzıl 

ma.sı bittikten Ye 26 ncı maddenin C Ç, D, E 
:Eıkı·aları nnzara alındıktan son ra her bir zatııı 

kazandığı reyler toplanıp mazbatnsı tanzim VE' 

tef.tiş heyeti tarafındau imza edilir. nu ınıızha

tııln rey kazananların isimleri v~ kıızaııdıklnrı 

rcy nıiktnrlıırı rakanı vo yazı ili' yıızdıt· . Bı.ııırlaıı 

başka kazo ııamrııa seçilen ikinci seçınenlE'ı·i·ı 

miktarı ile lnmlardan kaçmm se<:iıne iştirak etti
ği de nıazbııtaya işaı·et olunur. Bu ~l'kilde hazır

lonacak mnzba taııın bir sureti tcfti~ heyetinde 
saklıınıp asıl ııüsha da kaza kaymaknınlığı va:ı
nsiyle ,•illiyet merkezindeki tef1 iş heyctiıı ı;ö:ı-

derillr. Yiliı~·ot merkezindeki seçim hakimıda da 
bıı sıırctlc ınuıııııele ohınarak muzbatası tanzim 
olunur. 

Otuz dokuzuncu madde - Kaza teftiş hey
ctlerince tanzim odilip gönderilen muzbatalar 
tanıarn olunca vilay<Yt ·merkezindeki Teftiş heyeti 
valinin rcisliği altmda toplanıp seçilenlerin isim
leri ve kazandıkları reyler tesbit olunur. Bun
lardan en ziyade rey alanlarm ıuebus seçildikluri 
mazbata ile tesbit olunur. Şayet bu seçimlerden 
enaz rey alanm aldığı reye müsavi ı·cy alnuş 

başka biri varsa heyet lıuzurundıı. aralarmda 
kura çekilir. Mebus seçilenlerc bu heyet tarafm
dan inızalı birer ıuazbata verilir. Bu ınazbwtaların 
a~ıea iınzalr iki~er sureti vilayetço Dalı.iliye Ve
kı'l.letiııe gönderilir velilllet., vilfLycUerden gelen 
mazbatalarrn biroı· tanesini Meclisin açılışmda 

Büyiik :Millet Meclisi Rcisliğine verilmek iizerc 
Başvekiilete göndeı·ir. 

Kırkınci madde - Umum.i mcbus seçimi es
nasında bir zııt muhtelif vilfLyctlcrden ıııebus se
çiliı'Se bunlardan hangisini tercih ot.tiği keııdisiıı 

den soııılur. Melms olan zat bu sorguya sekiz gün 
zarfmda cevap verrneğe mecbtıı'<hıı·. Bu yÜ7,<](•ıı 
ınehuslaı•m sayısından ııoksıı.rı lıii~ıl olan vili\yı>t1c 
yeniden sı>çim yapılır. 

Kırk birinci madde - Be~inıin bitmesiııd(:ıı 

sonra kaza ve viliıyet nıerkezlcı·iıııleki teftiş Jı ey

etlori, ~iınc ait dct'tcrlel'lc suiı· cvralo goleeck 
umumi scçimı> kadar saklımmak üzere mlihül'lü 
hit· sandık içinde belediye idaı·esinc ttllllim C<lcl'leı·. 

Kir k ikinci madde- Teşkil iLI ı J;)ımsiyc kanu
nu hükümlerine göre mcbusluk hakkı zi'iil vt·ya 
ı;fıkıt olan veyalıut vefat eden mehımlaını yel'le· 
rine diğcrlcriııiıı seçilmesi için koyfi,VP-1 DahiliF 
Vckaletiııre bıınla.rııı melıus lıulımduklııı·ı vila
yet leı·e tebliğ olunur. tınnc i scı.;nıeııler diivot olıı
ııaı·ak, bu fıısıldnki e.~ıslar dııireflinde ı;cçiın nnw
melesi ııctic.elcndirilir. Bu gibi ura ı:ı<ı<; iml cr·e ba.~

lann.adan evvel yapılarak yoklııınafla ikim·i S<'<:
menleı·derı bir kıı<ınnıııı ' 'efat veya bru;;ka hit· \'L
layetc naklctmclcı·i veya seç;im haklarını kaybet
meleri dolayısiyle 36 ncı mnd.dede yazılı nıs.ıhııı 

kaybolduğu anlaııılırsa ilkönce a~ılan ikinci scı.;

menlerin yeriııo ait bulundukları ııl'~im şubclHiıı
ce d iğerleri S()(,:ilir. 

Şu kadar ki, ikinci se~:ınenl<.'ı·iıı snytsı 3G ncı 
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maddede yazılı olan sekiz msabmm aşağısına düı;ı
mod:iği müddetçe yapılacak ara seçimlerinde, umu
mi s~imdeki ikinci seçmenler yekUnuna müStenit 
nısap aı·amayıp, fiilen mevcut olan ikinci seçmen
Ierin onda sekizi ile iktifa edilir. 

Namzetlik ilanı 

Kırk üçüncü madde - Bir vatanda.~ın nam-
7.etl i ği kaza teftiş heyetlerinin seçim saloınındaki 
ltNhaya yazılmak için vilayet tefti5 heyeti riya
scti.ııc: 

.A) Vatanda.5ın ıxıyısı part.i tarafından isıni
n in lıildirilmesi; 

B) O intihııp dairesi scçnıt'nlerindcn 300 ki
~iniıı .vıızılı bir varaka ilc müracaat etmeleri; 

C) NamzeLliğini istiycn ve seçim ehliyetini 
lı ;ı iz olan vatandaşın bizzııt. istida ile talep et. 
Jli<\S i j 

l ;lzıındır. 

Scçirıı ıııasrcıflan 

Ku·k dördüncü madde - 'l'cft.iş lıeyetleri.ııce 

ııwı·kt'"- vr· ıııülhak~ltaki sc~im şubelerine meınu

rcıı gönderilen zcvat.m nakil vasrtaları ücretle.ri 
ilc lıarc ırah karm·nanıesine göre verilecek yevıııi
~·rlrri VI' scı:i.ııır ait sair bütün masraflar umumi 
nıııvazrncdcn 1·crilir. 

S eçin~ cezaları 

Kirk beşinci madde- 'ahte ad ve soyadı ve 
~ıfat taknıarıı.k veya kanuııcn seçim hak.J,."lndan 
malıı-um olduğtuıu sa.klıyarak kendisini seçim def
teı·ine y11zdn·mıJar veyalıut adını ve soyadnu ka.,;rt 
il(' mük.:ı !·ı·ı,r kaydettirenler hir aydan bir ~ene,··~ 
lmdaı· lı~piı; ve on liradan elli lirı:ı.ya lmdtr ağır 
pa ı·a cczıı.~ i~rl e ce7.alandırılırlar. 

Kırk altıncı madde - Evvelki maddede gös
tl'rilen ınırc1lerl e kendisini seçi.ın defteı-i.ııe kay
detti rm iş olduğu lı al de v~ya seçim de:fiteri.ııe ka
~·itli bulunaıı eliğer biı· se~menin ad ve soyadmı 
,.e srfaton sahte ola.ra.k talanarak veya seçim 
lıak.kı olmadığı halde yanlışlıkla isminin deftere 
gı>çirilmi~ hulunnıasından kasıtla istifade ed rek 
n•y vı>reııl<'r altı ıı;-"dan iki seneye kadar hapis ve 
on lirailan yÜ?. liraya kadar ağır para cezasiylc 
cezalaııclırı lu· lar. 

Kırk yedinci uuı.d.de - 26 vo 33 ncü madde
lere göı·(' set;nıPnleı·in ı·eyler·iııi yıızdırrl ı ğı kiııı

seJe ı·, r<'y pusııln~uı:ı seçıııeııleriıı siiylf'llildr-ı·iıı

deıı ba~kn lıir ~alısııı ııılıııı ve soyadını yn7.aı·

laı·sa hiı· ııydnıı altı aya kııdar lıapiı; ve oıı li
r·ıırlaıı ell i liraya kadaı· ağır pnra ceznsiyle ~rza
lu ı ıılll'l!ırln r. 

Kırk sekizinci madde - Mebus veya iltinci 
se~nıeıı nlıııak yahut diğer· hir ~ııhısı ıııebus vey:ı 
ikinci seı;ııwıı scı;t irıııck kasdiylc seı;ıııenlcri ht• ı· 
ne suı·eth• olu rsa olsun korkntıın Yeya hu sım·f
le spr:nıeyr teşvik iı;iıı seı;ıııeııl!'rr para , <'~yıı. ,., .. 
sıı;ı· ıı ı eıılnıl ve g-ny ı ·iıııe ıı kul ıııııl veı·~ııler veya 
herhangi biı' suretl r• ııı ııfaat tcıııiıı veya nule
dı•nlt•ı· ve lıu ıııaksnfla I'Cı·il~n nıııllnrı ,·eya vııit 

veya temin ulunan nı eııfaatlcri kabul edeııler n•
yn lıiı· lıimse lıakkıııda rcy vemıek veya verdiı·
ıııek yahut veı·m~kteıı imtinıı için. D<'l'let. vi. 
liiyl't. helediye, köy veya bun lar ı u kurdukları 

lırı· tü ı·lü daiı·e veya ıni i esseselt'rle sııir i'ıııııııı• 

müesseseleri ıııeıııuriyet vey" ıııüst a hdeıııliib \ ' C

ya hususi hizmet vııit ve kahnl edrıılı·r iki aydaıı 
JS aya kadar hapis ve yüz liradan beş yüz linı
ya l<adıır ağ ı r pa ı·a cezasiyle cezalnndınlır ve 
bu su~l nrı işliycııler memur iseler ınüebherlt•n 

nya nıuvakkaten meııınriyetten ırıahrumiyet l e

rine hül<molunur. 

Kırk dokwnıncu madde - R ey sandığı sa
lfıhiyeti haricinde açan, seçim işine ııit defter 
ve resmi evrak ı , teftiş veyıı şube seçiııı heyetle
rince usulüne göre tayin olunan müddet i~inM 
a~ r l<ta duran ilanları ve s~çinı cctvellrrini vı· rry 
pusulalı!l'lııı alıııı, kopa ı·an, parçalıyan veya ı:a

lanla ı· bir seneden iiı; seneye kndar hapis ve yüz 
lirndaıı bin lirııya kadar ağır para rezasiyle 
eezıılandrrılrrla r. 

Ellinci madde Gerek zor kullanmalı ~u-

ı·etiyle, gerek meınuriyetten nıahı·ıını etmek veya 
şahsını yahut ailesini veya servetini zıırıırıı uj(
ı·nt ınal< tehdidiyle hi ı· seçmeni ı·cy vernıı>ktcıı 

vaz geçirenler veyahat rey vcrmeğe icbıır c<leıı
ler üı; nydan iki seneye kadar hapis ve elli l iı·a
dnn bes viiz liraya kadar ağrr pura cezasiylc ce
zalandmlırlar. 

Elli birinci madde - Yalan haberler yaya.
rak ve iftimda buluııaı·nk vesair hile ve desisr
]('ı· yııpaı·ak seçim işlerini lıo7.anlnr veyahnt bir 
veya oaha ziyııde seçmeni rey lmllnnınaktan 



-20 
vaz geçirenler yahut toplu ve korkutucu hıu·e· 

• ketlerde teftiş ve şube seçim heytlerinin işlerini 
ihla l ederek seçimin yapılm:ısınn ve heı· şahsrn 

serbestçe rey vermesine engt>l olanlar iiç aydnn 
iki seneye kadar hapis ve elli liradan beş yüz li 
raya kadar ağrr para cezasiyle cezalanılırılırl:ıı·. 

Elli ikinci madde - Teftiş veya seçim şube 
heytlerine karşı seçim işlerine ıuiini olmak iı;in 

her ne suretle olursa olsun cebir ve şiddet kul
lananlar veya buna tcşbbüş edenler iiç seneden 
beş seney kııdıır ağır hapis c!'zasiyle cczalanclı. 

rılır. Ciirünı biı·deıı ziyade teftiş V!'ya se<:iın 

şube heyetlerine karşı icra olunmak üzpı·e cvvl'l· 
ce tertip edilmiş ve ittifak ilc yapılmış bulmıur
sa failieri beş seney kadıır rığır hapi~ ccznsiyle 
cezalandırılırla r. 

Elli üçüncü madde - Seçim işinden doğan 

amme hukuku davası seçimin bittiği tarihten 
itiba~en alt ı ay içinde açılmadığı takdirde taki
bat yapılamaz . 

Elli dördüncü madde - lntihabı Mebusnn 
kanuniyle zryil ve tndillcrini ihtiva eden 320, 
385, 1079, 1760, 2598, 2631 sayılı kanunlar kal
dırılmıştır. 

Elli beşinci madde- Bu kamJn ncşri tnrilıin
den muteberdir. 

Elli aJ.tmoı madde -Bu kanunun lıükümlo
ı·in icrııya İcra Vekilleri Heyeti ınemurdur. 

16 .Aralı 1942 



3. !çtüzük 

7"""~· BİRİNCİ BÖLÜM 

Meclisin Kunıluııu 

Birinci madde - Dönemin ilk toplantıwıııı 
birinci birleşiminin ilk oturuınunda, daimi Baş
kan seçilinceye kadar, en yaşlı üye, geçici olarak, 
Karoutaya başkanlık eder, yahut Kamutay kcn
dino bir geçici başkan seçer. 

En genç dört üye geçici olarak katiplik eder-
ler. ı: .. .. ·- J1 

Milletvekillerinden hangisinin en yaşlı ve ' 
hangilerinin en genç olduklarını önceden incele
yip bulmak işi, görevleri yeni Başkanlık Divanı
nın seçimine kadar devam eden eski idareci iiye
lcrindir. 

Dönem, yenilenme kararı verilmezse, dört 
yıllık seçim ırii.reaidir. 

Toplantı, her Kasım ayı başından gelecek 
Ekim ayı sonuna kadar süren Meclis yılıdır. 

Birleşim, Kamutayın birgün içindeki toplan
ınalandır. 

Oturum, her birleşimin dinlenme ilc aralanan 
krsimlel'inden her birisidir. 

tkinci madde - Geçici başkanlık divanı ku
rulduktan sonra, milletvekilleri, Anayasanın 16 
ncı maddesi gereğince ve seçim çevı·elerinin alfa
be sırası ile andiçerler. 

Andiçme, Annyasa'daki and metniııi küıııü

den yüksek sesle okuınaktır. 
Meclise sonradan katılan ntilletvekilleri de, 

ilk bulıınduklnrı otunınıda andiçerler [1]. 
r~ 

Uçüncü madde - Andiçmo töreni ardınca 
daimi başkanlık divanı seçilir. 

Dördüncü madde - Başkanlık Divanının 
görevi bir toplantı içindir. 

Be§inci madde- Ba§kanlık Divanı: 
I- Başkan; 

II - 'Oç başkan vekili; 
III - Enaz ikisi nöbetieşe Kamutaycia bulun

mak Ü7.ere altı ka tip; 
IV - 'Oç idareci üye; 

ılen kurulur. 
Altıncı madde - DaQkanlık Divar.ı.ı gizli oy 

ve snltçoklukla seçilir. Saltçokluk bulunmazsa, 
aynı usul ile, ikinci defa seçim yapılır. 

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

nın iki misli aynlarak, bunlar için üçüncü defa 
oylama yapılır. 

Bunda göreli çokluk yeter. 
Oylarda eşitlik olursa, adçckmc yapılır. 

e::-:r ·• 
Yedinci madde - Ba§kan, başkanvekilleri, 

kD.tipler ve idareci üyeler için ayrı ayrı oylama 
yapılır. 

Oy puslalarma başkan için bir, başkanvekil
Ieri için üç, k!tipler için altı, idareci üyeler 
için üç ad yazılır. 

Sekizinci madde - Başkanlık Divanının se
çimi ardınca Cumharba.şkanırun seçimine baş

lanır. 

Cumhurbaşkanı gizli oy ve saltçoklukla 8(>

çilir. 
Bu seçimde oylan aynlamak için adçelrme ilc 

dokuz milletvekili aynlır. Bunlar ayniarnayı 
Kamutay salonunda açık olarak yaparlar. 

M:eclis Başkanı seçim sonucunu Karoutaya 
bildirir ve Cumhurbaşkanı seçilen kimseyi, ora
da ise başkanlık kürsüsüne çağnr. 

Cumhurbaşkanı Başkanlık kürsüsüne çıkıp 
.Annyoııa'nın 38 nci maddesi gereğince ve yüksek 
sesle andiçn. 

Ondan sonra kürsüyü Meclis Baııkanma bı
rakır. 

O da hemen birleşime son verir [2]. 

Dokuzuncu madde - Cumhurbaşkanı, seçi
mi sırasmda hazır defilse, Meclis Başkanı se
çim sonucunu Kamutay'a ve seçilen kimseye bil
dirir. 

Cumhurbaşkanı geldikte yukarıda gösterildi
ği üzere andiçer. 

Onuncu madde - Her toplantı başında baıı
kan seçilinceye kadar, önceki toplantıdaki es-
,...-, - . 

- Bt:nı ınaddclerıU göriUen ro.luımlara il~ki11. nntlnr, 43 : 47 tw' so.yfalaro. 11:unwro. sırasiyle 
lromııuşt ıır. 
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ki başkanvekillerinden en yaşlısl geçici olarak 
Kamutay 'a başkanlık eder. 

Eski kiitipler de geçici olarak, kiitiplik eder
ler. Geçici başkan, yoklama yapar. 

Yetersııyı varsıı ve Cuııılıurbaşkanı o gün 
söylevini verecekse, kürsüye çıkar ve oturumu 
açarak yılbaşı söylevini verir. 

Ondan sonra başkanlık küı·süsünü geçici 
başkana bırakır. · 

Bunun ardınca Başkanlık Divanrom seçil
mesine başlanır. 

On birinci madde - Cumhurbaşkanmm söy
levini, Anayasa 'nm 36 ncı maddesine göre Baş
bakan ol<uyacaksa, si)z kürsüsünden okur. 

O'Ji iküıoi madde - Törenli oturum, her top
lantının başmda ve Anayasa 'nın 25 nci madde
si gereğince seçim yenilenmesi üzerine, Kasım 

aymın birinci giiniinden önceki olağanüstü 

töplantınm başında yapılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Seçim tutanaldarı 

On üçünoü madde - Başkanlık Divanı (ve 
gerekiyorsa Cumhurbaşkanı) seçildikten sonra, 
Başkan, seçimleri şikayet ve itiraza uğramıyan
larm bu Tüzüğe ekli örneğine uygun seçim tu
tanaklarını Kamutayın onamasına sunar. Ona
ma, adlan birer birer okunarak gösterme oyu 
ile yapılır. 

On dördüncü madde - Meclis Başkanı, se
çimleri şikayet ve itiraza uğrayanlarm tuta
naklarını ve örneğine uygun olınayan tutanak
lan, Kamutayın adçekme ile ayıracağı 30 kişi

lik (Tutanaldnn İnceleme Komisyonu) na havale 
eder. 

Bu k1ıınisyon o dönem içinde bu türlü iş~ 

ler çıkınca , onlara da ba:lı:ar. 

On be§inci madde - Kolnisyon adçekme ile 
beşer kişilik hazırlama komisyonlarına ayrılır. 

Her hazırlama komisyonu gizli oyla bir 
başkan ve sözcülük c)c yapacak bir kiıtip seçer. 

İnceleme kolnisyonu başkanı, her hıı.z:ırla

ma komisyonunun ineeliyeeeği kadar seçim tn
tanaklarrnı adçekme ile ayırır. 

Oıı altmcı madde- Hazırlama komisyonu, 
İnceleme kolnisyonu B~anlığı eliyle her türlü 

incelemelerde bulnnınıya yetkilidir. 
Komisyon bütün belgeleri ve haberleşmeleri 

inceleyebilir ve Hükümetin olanca gerçekierne 
araçlarına başvurabilir. 

İncelemelerden sonra, iş oya konur ve rapo
ru hazırlanarak inceleme komisyonuna verilir. 

On yedinci madde - İnceleme komisyonu 
kendiliğinden , yahut hazırlama komisyonlarınlll 
raporlarında gördüğü kusurlama sebeplerini 
inceleyerek tamüye sayısının saltçokluğu ile bir 
karar verir ve raporunu Kamutay'a gönderir. 

On sekizinci madde - Milletvekilliği kuRnr
Ianan ki msenin, hıızırl ama ve inceleme komis
yon l arında ve Kamutaycıa kendini savu'llmnk 
veya ba.~lıa hir millet\'Ckil inc savundurmak, lııık
kıdır. 

Bu hak hiçbir türlü kayıtlanamaz . 

Görüşmeden sonra Kamutay kararım verir. 

On dokuzuncu madde - Seçim tutanakları 
incelenen milletvekilleri, kendi haklarmdaki 
oylamaya katılamazlar. 

Yirnıinci m:ıdde - Seçimi incelenen millet
vekili milletvekiliği:ıden çekilebilir. 

Şukadar ki, bu çekilıne, seçim tutanağı

nın incelenmesine engel olınaz . 

Yirmi birinci madde - Seçim tutanağı Ka
mutayca retlenen milletvekilinin yerine bir ye
n isinin seçilmesini, lıaşknnlık, ye~kili makama 
yazar. 

ttQUNC'tt BÖLttM 

Komisyonlar 

Yirmi ikinci madde - Hor toplantının 

başlangıcında görevleri ertesi toplautrya kadar 
sürmek ve üyeleri Kamutayca göreli çoklukin 
seçilmek üzere, on dokuz komisyon kurulur. 

Meclis görevleri ile karşılıklı komisyonlar: 

1. Anayasa Komisyonu (20 üye, bir aylıldı 
ldl.tip); 

f çtüzük işleri bu komisyona lıavalc olunur. 
2. Dilekçe komisyonu (25 üye, iki aylıklı 

kaLip); 
3. Meclis Hesaplaruu İnceleme komisyo

nu (10 üye, bir aylıkir katip); 
4. Meclis Kitaplığı komisyonu (5 üye, bun-
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lardan birini Başkanlık Divanr idareci üyeler 
arasından ayırır. Bu konıisyona Kitaplık Müdürii 
kiltiplik eder) ; 

5. Sayıştay komisyonu (20 üye, bir aylıklı 
katip); 

Bütün Hükümet hizmetleri ile karşılıklı ko· 

misyon: 
--6-. -Bütçe komisyonu (35 üye, bir kalem ınü
dii ı ·ü ilc yardımcısı, bir haşkatip, yardımcısı ve 
bir memur.) 

Bu komisyon kcndiııe bir de Başkanvekili seçer. 
Genel bütçe raporunu yazmak ve savumııakla 

ödevii bir sözetiden b3.\lka bu komisyon biı· veya 
ayrı ayrı daiı·elerin bütçe raporlaı:rıu yazmak 
ve savunınakla ödevii özel sözciller de seçebilir. 

Bakanlı)ı:larla karşılıklı komisyonlar (Alfabe 

sırasiyle): 

7. Adalet Komisyonu (25 üye, bir aylıklı 
klitip); 

8. Bayındırlık Komisyonu (20 üye, bir ay
lıklı kAti p) ; 

9. Dışişleri Komisyonu (20. üye, bir aylıklı 
katip); 

10. Ekonomi Komisyonu (30 üye, bir aylıklr 
katip); 

ll. Gümrük ve Tekel Komisyonu (20 üye, 
bir aylıklr IrAtip); 

12. İçişleri komisyonu (30 üye, bir aylıklı 
Kiltip); bu komisyon gerektiğinde bir baııkanve
kili de seçer; 

13. Maliye komisyonu (20 üye, bir aylıklı 

klitip); 
14. 1lilli Eğitim Komisyonu (20 üye, bir 

aylıklı kA tip) ; 
15. Milli Savunma Komisyonu (25 üye, bir 

ay lıklı ka tip) ; 
16. Sağlık ve Sosyal Yaı·dıın Koıniııyonu (20 

üye, bir aylıklı kitij)); 
17. Tarrm Komieyo.nu (25 üye, bir aylıklı 

katip); 
18. Ticaret Komisyonı;t (20 üye, bir aylıklı 

katip); 
19. illaştxnııa Komisyonu (20 üye, bir ay

lıkll katip). 

Gerekli görülürse Komisyonların üyeleri Ka
mutay'ca daha çok veya daha az olarak seçilir. 

Yukandaki koıniııyonlarla karş:ılanmıyıı.n dai
relcrlc ilgili tasarılar ve teklifler, akçalı işlerden 
iseleı·, Bütçe ve i\ialiye Komisyonlarında, bun-

dan başka bütün tasarılar ve teklifl<ır İçişleri 
Komisyonunda görüşülür. 

Yirmi üçüncü madde- (Değişik- 15 .A.ğus
ıtos 1945) Dönemin ilk toplantısında komisyon 
seçiınlerine yardımı olmak üzere, Milletvekilleri
nin, oluınluk klığrtlarından anlaşılan, uzmanlık 

ve mesleklerini göste.rir bir cetvvel başkanlıkça 
bastırılıp üyelere dağıtılır ve ilan ·tahtasına 

asılır. 

Milletvekilleri komisyonlar& &daylıklarını 

koyabilir ler. 
Adayları gösteren cetvvel de başkaniıkça bas

tırılıp üyelere dağıtılır. ve ilan tabtaauıa aaılır. 
Kamutay'da komisyon scçin:ıleri, bu cetvelie

rin d3€ıtılmasoıdıın ancak dört gün sonra başlaı·. 

Dönemin diğer toplantılan baıımda komis
yonlar, toplantıların birinci birleşimiııden sonra 
gelen ilk birle.jimin yapıldığı gün seçilir. 

Yirmi dördüncü madde - Bir komisyonda 
kapalı oturum yapılmasını ilgili Bakan, yahut 
komisyon üyelerinin üçte biri istiyebilir. 

Kapalı oturumda komisyon üyelerinden ve 
bakan lardan başkası bulunamaz. 

Kapalı oturum yapılması, görügmelerin aır 

olarak saklanınasma söz verilrnek demektir. 

Yirmi bejinci madde - Kamutay gerekli gö
rürse komisyon üyelerinin sayısını geçici olarak 
artırabilir. Karma, yıı lıut Ge~ici komisyonlar du 
kurar [3]. 

Bu çegit komisyonlarm görevi, kendilerine 
verilen iWt sonuçl~asma kadar ail(er. 

Karına komisyonlara, Tü.züktek:i n.umara sıra
sma göre önde gelen komisyon başkanı bagkan
lık ve sö~üsü de sözcillük eder. 

Yirmi altıncı madde - Her komisyon, ken
disine giı!i oyla bir başkan, bir sözcü, bir de ka
tip seçer. 

Bir komisyonda, belli bir ig için, gerekiflle 
özel bir sözeü seçilir. 

Aylıklı kitipler, Meclis Bagkanrom kara
riyle, birden fav.la koınisyona kH.tiplik eoebiliı•ler. 

Komisyon başkanı özü!'lü olur veya bulunmaz
sa, sözeü kendisine vekillik eder, veya aynca bir 
başkan vekili seçilir. 

Yirmi yedinci mıı4de- Bir komisyoll, ken
disine havale edilmiş 4sart veya teklife bakmak 
bıışka bir komi&yonun işi oldufu fikrinde buln.-
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nursa, gerekçelerini bildirerek, tasarı veya tek
li fin o komisyona havale edilmesini istiyebilir. 

Yirmi sekizinci madde - Bir komisyon ken
disine havale edilmiş tasarı veya teklif, yahut her
hangi bir mesele için, raporu sonra yine ken
disince yazılmak üzere, daha önce bir b.a ko
misyonun düşüneesini öğrenmeyi gerekli görür
se, tasarı veya teklifin o komisyona havale edil
mesini istiyebilir. 

Bunun gibi, bir komisyon başka bir komisyo
na havale edilmiş bir tasan veya tekl.if, yahut 
herhangi bir .mesele için düşüncesini bildirmek 
üzere, o tasarı veya teklifin kendisine havale edil
mesini istiyebilir. 

Böyle hallerde ilgili her iki komisyon oydaş 
iseler, Meclis Başkanı gereğini yerine getirerek, 
bunu ertesi oturumda Kaınutaya bildirir. 

İki komisyon arasmda uyuşmazlık çıkarsa, 
b.aıılıkça Kaınutaya bildirilerek, mesele görü.ş.
me yolu ile çözüliir_ 

Düşlineesi sorulan komisyonun raporu, öte
kiler gibi basılır ve üyelere d~. 

Yirmi dokuzuncu madde - Komisyonlar 
kendilerine havale edilmiş işleri incelemekten 
başka bir işle uğraşnmazlar [ 4]. 

Otuzuncu madde - Komisyonlar Meclis ya
pılannda ve kendilerine ayrılan odalarda toplıı-

rurlu. , .. ~:~ _. -~~ - ~ 

Otuz birinci madde - Komisyon gündemleri 
komisyonlarca hazırlanır ve bir gün önce bütün 
Bakanlara ve Milletvekilierine ilan olunur. 

Bunuııla beraber iv edi bir iş çıkarsa, ll! eclis 
Başkanı vera komisyon b.am özel yollarla da 
komisyonu toplıyabilir. 

Otuz ikinci madde - Üyelerin enaz üçte biri 
hazır bulunmadıkça, komisyonlar toplanamaz ve 
OY.laına yapamaz. 

Otuz Ugüneti madde - İ vedilifi Kaınutayda 
karar~ olaıılardllı!l başka işlerin görü.şiil
mesine, ancak kırk sekiz saat sonra başlanır. 

Kaınutayda göriişiilen bir kanunun komisyo
na geri verilmiş bir yahut daha çok maddesinin 
görilşill.ın.esi bu hükım.ün dışındadır. 

V erilen kiğıtlar, komisyon üyelerinden beşi 
isterse, yahut başkan uygun bulursa, komisyonca 
hastırılır. 

Otuz dördiinoü madde - Her komiaıonun 
gör~meleri özetlıınerek tutulur. 

Şu kadar ki komisyon karar verirse, harfi 
harfine tutanak da yapılır. 

Üyelerin adlan tutanak dergisine konur. Bu 
tutanağı üyeler inızalarlar. 

Komisyon raporlarını, batkan, sözcü ve ki
tiple gö~mede hazır bulmıan üyeler de inızalar. 

Komisyonlar raporlanm Meclis Baı~kanhpa 
verirler_ 

Başkanlık bu raporları hemen bastmp üyele
re dağı:ttınr. 

Böylece basılıp dağıtılmıyan raporlar Kamu
tay'da görü,ülemez. 

Kamutay, raporlarm Resmi Gazete ile yayıi
masma da karar verebilir. 

Komisyon raporları B.aıılığa verildikçe, 
doğrudan doğruya tutanak dergisine ve gündeme 
geçer ve ilin tahtalıma asılır. 

Bu iş İçin üyeler itirazda bulunursa, bunun 
görüşülecek b.n maddelere yeğlenerek Kamu
taY. tarafından çözülınesi gerektir. 

Kendisinin ayrışık kaldığı raporda yazılmış 
olmadıkça, imzalamış olduğu bir rapora karşı 
komisyon üyelerinden biri SÖ7. söyliyemoz ve 
sözcüden bir şey soromaz. 

Otuz beşinci madde - Bir tasarı veya tek
lifi, Kamutay 'da, başlıca ilgili komisyon savunu ı·. 

Başka bir veya birden fazla komisyonda aynı 
tasarı veya teklif görügiilmil§, raporu da ;r.azıl
mış ise, o komisyonlar yalnız kendileri ile ili
şikli madde veya kısımları savunurlar. 

Otuz altıncı madde - Koınisyonlara havale 
olunan bir tasarı veya teklifin, verildiği giin
den en geç bir buçuk ay içinde Kamutay'ıı 

gönderilinesi gerektir. 
Komisyon bu süre içinde gör~meyi sonuç

layamaı.sa, gerekçesini Kamutay'a bildirir. 
Böyle yapılmazsa, tasarı veya teklilin doğ

rudan doğruya gündeme alınmasını istemek, 
Hükümetin veya sahiplerinin hakkıdır. 

Bir komisyon tarafından başka bir komis
yona havale olunlin mesele on gün içinde b1J411-
rılmalıdır. Buna imkan olmazsa, gerekçesi 
bildirilir [5]. 

Otuz yedinci madde - Komisyonlar kendi
lerine havale edilmiş tasarı veya tekli!lerin, ilk 
önce, Anayasa'nın metnine ve ruhuna aykırı 
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olup olmadığını incelemek ödevindedirler. 

Bir tasarı veya teklifin Anayasa'ya aykırı 
olcluğunu göriirlerse, gct•ekçesini açıkça bildi
rerek maddelerinin görüşülmesine geçmeden 
onu reddederler. 

Otuz selrizinci madde - Komisyonlar bütün 
lıakaıılıklarla doğrudan doğruya yazışabilirler. 

Otuz dokuzuncu madde - Bir milletvekili 
ikiden fazla daimi komisyona üye ol amaz. 

Bütçe Komisyonu üyeleri bir başka komis
yona seçilemezler. 

Başkanlik Divnm üyeleri komisyonlara se
çilemezler. 

Kırkıncı madde - Kouıix:voıılaı·, Dakaııhın 

ve uzmanları çağrrmıya yetkilidirler. 
('n ğ'I' Jli ı H Brıl\cııı huluııaını . .Ytıt · ;ıJ<sa, : ulına sö;r. 

söyliye(•ek yüksek memurlardan birini bulun
durur. 

Bir kanun teklifinde bulunanlar, tcklifleri
ni inceliyecek komisyonda hazır iseler ve fi
llirl e'rini biltlirnıek isterlerse, komisyon kendi
lcı·ini dinlemek zorundadır. 

Tckl if sahilıi yoksa, çağrılır . 

C:elmezsc, komisyon işi sonuçlnyarak, bunu 
r :ı poruna yazar. 

Krrk birinci madde - Her miJJetvekili, üye
si olmadığı bir komisyonun belgelerini g-örüp 
okuyalıilir ve oturum gizl i değilse, görÜ§mele
rinc katılabilir. 

Şıı kadar ki, orada oy veremez. 
Bir komisyon kendi üyesi olmıyan millet

vekiJierine dü~üncelerini öğrenmek için başvu... 
rnbilir. 

Kxrk ikinci madde - Bir dnnem içinde, ge
çen bir komisyonun yazdığı rapom, oiıu kabul
lenen yeni komisyon savunur 

Krrk üçüncü madde - Komisyonlar Mecli
sin araverme &rrasmda, Kamutay kararı ile, 
belli işleri görüşrnek üzere toplanabilirler. 

Kxrk dörtiiincü madde - Raporu goruşu
len bir komisyonun üyeleri yahut komisyon 
ndına savunma ile yetkili sözcü veya bir üye 
Kamutay Mlonıında, komisyonlara ayrılan ma
sanın başında bulunurlar . 

Yetersayı olmazsa, komisyon adına söz söy
leyen khnse yalnız i~io komisyon e geri veril
mesini teklif edebilir. 

Kxrk beşinci madde - Ozürsüz veya haber
siz birbiri ardıncu dört birleşimde hazrr bulun
mryan üyeler, komisyonca çekilmiş sayılabi

lirler. 
Bu halde yenileri seçilmek üzere mesele 

Meclis Başkanlığına bildirilir. 

Kırk altıncı madde - Bir komisyonda söz 
kesilir, kL~i özlii ğii ilc uğra.şılır ve dlizenliği 

bozacak hareketlerde bulunulursa, komisyon 
başkanı gerektiğinde oturuma araverir ve me
selcyi Meclis Başkanma bildirir. 

Meclis Başkanı bu gibi düzPnlik bo?.ucu ha
reketlerinden dolayı şikayet olunan milletve
kilino uyaruıa cezası verir. 

Kxrk yedinci madde - Komisyonlarm gör
dülderi işler hakkında yılda enaz iki defa 
Genel Katiplik tarafından bir rapor yazılıp 

Meclis Başkanlığına sunulur. 
Başk:anlrkça bu raporlar hastınlarak milletve

kilierine dağıtılır ve Resmi Gazete ile d~ yayılır. 

Kırk sekizinci madde - Komisyonlarm kA
ğrtlan, belgeleri ve tntanaklan, bunlarla. ilişikli 
tasarı ve teklifler üzerine Kamutayca.. karar ve
r ildikten sonra, Meclisin Belge Saklağına konur. 

Kırk dokuzuncu madde - Sa~tay komis
yonu, Ke.~inhesap Kaııuııu tasarısı ilc, dairelerio 
harcamaları ve yüklenıneleri hakkında her üç ay
da bir Sayıştay tarafından vePilecek raporları 
inceler [6]. 

Bu incelemelerin sonucunu gösteren rapor 
bastırılarak milletvekillerine ~tılrr. 

Bu raporlar, Kamutay'ca gö:ciişülüp karara 
lıağlonır [7]. 

Ellinci madde - Anayasa 'nın 82 nci madde
si ırereğince, gerek kendileri, gerek kamu ile il
dükleri işlerle, bir hakkın yerine getirilmeme
sinden, yahut savsanmasından şikAyette bulunan. 
Türklerin dilekçelerini ve bu türlü telgraflarr, 
Meclis Başkanı numaralatıp özel bir deftere ka
yıtlattıktan sonra, geciktirmeksizin Dllekçe Ko
misyomına havale eder. 
-. Bununla beraber baoka bir komisyonda in
celenmekte bulunan bir teklif ile ilişikli dilek
çeler, ba.,kanca, do~dım do~ruya o komisyo
na havale olunur. 

Dilakçe komi&yonu da böyle bir havalede 
bıılunabilir. Dlll!kçiye bir ıılrndt v~rilir ·[8]. 
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m hiıi:ııGl madde - Mecliae .verileoek di

lek.çeleı:, sahibi tara.fından imza.la.n.ııua olmak, 
a<h sanı ve oturduğu yer gösterilmek ve bir 
kaç imza.lı ise, ena.z birinin oturduğu yer a~ıks:n 
YazJlmiG ob;nak g,eı:ektir. 

Elli iıkinci madde - Dilakçeler bir milletve
kili aliyle dıt snnulabilir. 

Bu halde o milletvekili kendi eliyle verildi
ğini yazarak dilekçeuin altına imzasını koyar. 

Elli iigiinoii madde - Komisyon : 
I- tlkin Hükümete, Danıştaya [9], ma.hkeıne

le.ı:a ve Sayı§.taya verilmesi gereken dilekçeleri 
ilgili makama gönderir; 

II - Gerek doğnıdan doğruya yÜrütü.ınün son 
kararına itiraz eden ve bundan şikayet eden kii
~tlarr, gerek ilgili makamlardan gelen cevapları 
gündemine alır; 

III . Dilekçenin bir 1konrlsyona havale edil
mesi gerekiyoTSa, bunu yapar; 

IV - Herhangi bir işlem yapmnıun yeri olma
yan dilek.çelor hakkında bu yolda karar verir. 

Elli dördüncü madde - Cezanın aliedilmesi 
veya hafifretilmesi hnkkurdaki dilekçeleri ya »ü
küm giymiş olanlar, yahut bunların hısı:mla.rı ve 
c.lı>stları IRliUibjljr. 

Bunların görüşül.m.~ind.e Adalot Bakıını.nın 
veya gönderee~ğti daire toislerinden birinin bu
lıuımASI şarttır. 

Dilekçeler dikkate alınmak değerinde i~, bir 
teklif kararı ile be1'8.ber, Adalet Komisyonuna 
gönderilir. 

Bu komisyon, gerekli görürse, bir kanun tek
illi ile meselcyi Knmntayn sunar [10]. 

Elli ~ci madde - Anayasanın 82 nci 
maddesinin sou fıkrası gereğince, ki4ilerle ilgili 
işlerde, her dilck~eıı in sonucu sahibine yazılı ola
ı-ak bildirilir. 

BUi aJ.tınoı madde - 1eclisc sunulan dilek
çeler ba.kkmda her ho!ta komisyonca, dilekt,:elerin 
munarıı ı, sahip veya sahiplerinin adr. sanı, atUT
dt~Jm yer ve dilek~lerinin özetleri ile ve
rilen kıı,ı·arlıı.rı vet liuııların gnreklJelerini gösterir 
bir <mvel Y&J?ılar.ıık basılır ,.e bütün hakanlarla 

· milletvekilierine do~ıtılır. · 

!illi.Y.eclWıi.IIWido - H.eı:. ınilletveltili, cetve-

lin dağrtılması gününden başlıyarak bir ay i~
de, Dilckçe komisyonunun bu dilekçe hakkında 

verdiği karar ne olursıı olsun, bunun KamutayGa 
inccleunıesiııi ve görü~ülınesini istiyebillr. 

Bu halde komisyon o dilekçe için rapor yazıp 
sunmak öd \"indcdir [11] . . 

Bu süre geçtikten sonra komisyon kararları 

kesinleşir [12]. 

Elli sekizinci madde - Kamutayın görüşme

sine sunulan dilek~clcr hakkında, gerekirse, U
~ili Bakıııı yahut yollu.vııl·ıığı nıcıııuı· diıılcııdik

lcıı suıırı:ı, o.1·a bnşvunıluı·. 

Elli dokuzuncu madde - Bakımlar kendile
rine gönderilen dilek~clcrle, lnınlar üzerine ko
misyonca nrilen kararlar hakkında yaptıkları 
kovuşturnı.aları vo kendi kıınırlarıııı en ge~ iki n~- 

da komisyona bildirirler. 

Altmuııncı madde - Mı"<·lis 1Te~ııplal'11ıı ln
cclcıno Komisyonu, Kıııııulııyca kabul olunan 
Meclis bütçesi ile buna bailı biitc;elerin. uygu
lanmasım gözetir. 

Komisyon incelemelerinin sonunu Kamu-
1a.nı bildirir [13]. 

Altııı.ııı birinci madı'e - Dütiin \'Prile cnıil'

lcı·in i, koıııisyoııeıı Dcııı· lı:i sP ı; ilPıı )!ir ü~· p, har
ca11madan önce vize eder. Bu yapılmadıkc;a say
ınıınlık hiç bir ödemeele bulunmaz. 

AltınıJı ikinci madde - ldareci üyeler tara
fmtlıın tutulan rşya w l'ldl• cll'f1<'rll·ri komisyoıın 
sunulur. 

Komisyon, eldeki e§yayı kendi teftişliyerak 
ve defterleri inceliyerek raporunu Karoutaya 
sunar [14]. 

Altınııı üçüncü madde - Komisyon, her yılın 
sonunda geçen yıl bütçesinin kesin hesabını Ka
ınutnya sunar [15]. 

Al~ dördüncü madde - Meclis toplantı 
balinde iken komisyon üyeleri hep birlikte, de
ğilken denetçi üye, gün ve saat bildirmeden say
manlığı ve vezneyi toftişler. 

Teftişiıı sonucu hemen orada bir tutanağa 

geçirilir. 
Bu tefti.leme yılda altı defadan az olamaz. 
Bıı sırada bililin işler duroıırııhıı: 
Giı.rektiğinde tefti~ sonucu Kamntaya haber 

verilir. 
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Alt~ beşinci madde - Komisyonun denetçi 

üyesi ııranrııw zmıınıılııl'ln(l:ı Başlerııtte bu
lırnn r [1 6]. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kanun tasarıları ve teklifleri, gerekçe raporlan 

Alt~ altmcı madde- llükii mctçe ::11 eclise 
sunulıın kamın tasarıları lıütiin Dakanlaı'()a im
za lııı ıııı ış olııııık gerektir. 

ller kanun tasansı, ltıınunu yürlitnıcklc gö
ı·cv l i 13ııkanlaı·cıı hazırlatılan bir nya birkaç 
gcrclıçc ı•aporu ilc birlikte ~!eclis Bnşknnlığıııa 
gCiııılcrilir veya \'Crili r. 

Bu raporda. ön~e t:ı sıı ı•ıııııı t iinıii, soıırn ınnıl

ıl,• l!·ri lı:ıkkrnıla bilgiler verilir. 
Uı•ı·ck~,. ıaponırıda, knldırrlıtli~~ı veya eklen

mesi istenilen hülriim lerin neler olduğu ve neden 
kaldırılınHsı , deği§t.iı·ilmesi veya eklenmesi gerekli 
görüldiiğii nçıkçıı gösteri lmek şarttır. 

l~apuı·lıırdıı :ı ı; ıl< ,.,, k:ııııtlılı<•lgelrr, gercktiğiıı· 

ı1c i. tatistik bilgileri bulunmıılıdır. Böyle olmı

yan raporlar, ilgili komisyonca gerekli görülür
se, eksikleri tamamlanmak için Bnşknnlık tarıı

fındnn Hükümete geri verilir. 

Başkan, gelen tasımiarı ilgili komisyonlara 
doğl'Udan doğruyıı havnle eder ve bunu tutanak 
dergisine ve ilun tahtasına yazdırıı·. 

Bu havaleye bir milletvekili üiraz etmek 
isterse oturum ha51nda söz alır. 

Al~ yedinci madde - Milletvekillel'ince 
verilen kanun tekliflerinde bir v!'ya daha çok 
imza bulunabilir. 

Kıınun teklifleri de, yukarıki maddede gös
terildiği üzere yazılmış bir gerekçe raporu ile 
birlikte bwıkanlığa gönderilir veya verilir. 

Şartlarına uymayan teklifle~i, sahiplerine ta
mıımlntmnk, ilgili koııı.isyonların h~akkıdır. 

Kanun tcklifleri de, kımun tıısarılıırı gibi, 
başkıınlıkça komisyonlara doğrudan doğrnya 
havale edilir. 

Bu havıılclcre edilecek itirazlar için de 
yukanki madde hükümlerine uyulmak gerektir. 

AltliliŞ seki.zinci madde - Hükümet veya 
tcklii ııahlbi, verilen kanun tasarı veya teklifle
rini, gündeme konm.adıın öntıe ve Kamutllya bil
dirilmek şartı ilc, geri alabiUr. 

Ştıkadar ki, bu tıısım veya kanun te'liliflerin1 
başk:a bir Milletvekili 'Veya ilgili komiByon kabul· 
lcnecek olmııa, görüşme devam eder. 

Bu tasarı vaya teklifler güıııdem.e konınuşlar
sa, .geri almmııln.rı Ka.mutaym .karar vemııesiııe 
bağlıdır. 

AltliliŞ dokuzuncu madde - Gerelı: seçim y&

nilcllill\esine karar verilmesi, gerek dönemin sona 
eıınesi dolayısiyle .Meclis yenilendiğinde geçen· 
.Meclisçe daha kabul edilmemiş, yahut yalnız bi
rinci görü.şınesi yapılmış bulunan, veya oylama
da çokluk bulmadığı için hakl8.l'lillda ikinci defa 
oylama yapılmak gereken bütün ikm:ru.n tasarı .ve 
tııkliflcri yeni i\ leclis için lıükümsüv.dür {17J. 

Bu gibi belgeler Hüküme.tin, yeni koıniayon
l:ll'lıı ve~·a on Milletvekiliıtin istemi üzerine baş
kaniıkça komisyonlara verilir. 

Komisyonlar bu belgeleri olduğu gibi veya 
dl•ği~iklik ~·aparak kabul edebilir. 
gili olarak, kanunlara ve tüzüklere aykırı gl!r-

BEŞIN<ll BöLtTM 

tvedilikle ve öncelikle görüıpne 

Yetnı.işinai madde - Bir kanun tasarısı ve
yu. teklifi hakkında ya sunulurken, yahut birinci 
görüşülmesinden önce Hükümet, teklif sahibi vo
ya ilgili komisyon ivedilik karaı·ı isteyebilir. 

Bir tasarı veya teklifin yalnız bir defa görü· 
şülnıcsiylc yctini lmck iı;in, • Icclisin kabul cdecc· 
ği snslı hil' schcp olmadıkça, ivedilik knral'1 
vcl'ilcnıez. 

h Pd ilik kaı·al'ıııı iMteycnleı·, gerekt..iğiııde hu 
kıımrııı geri almmasını da isteyebilirler. 

Yetmiş birinci m&dde - lvedilik kararı -ya
zılı oluak istenmek ve bu Uıtemin için
do yukariki maddede gösterilen şn.rtlar bulun
mak gerektir. 

h~dilik teklifi başkanca oya koııar.ık, gö
riişmesiz, gi)stermo oyu ile kabul edilir veya 
reddedilir. 

Yetıni4 ikinci m&dde - 1vediliğine karar 
verilen tasarı veya teklifler yalnız bir defa gö· 
ı·üşülür 

Yetmig üQUnoü mad4e - lv~dili;c kıırarın-
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dan sonra Hükümet veya komisyonun yazılı 

istemi üzerine, Meclis o tasan veya teklüin öte
ki işlere öneelenerek görüşülmesine karar ver(}
bilir. 

Yetmili dördüncü madde- Bir kanun tasa
riBJ . veya teklifinin gündemde bulunan öteki 
maddelere öneelenerek görüşülmesi istendikte, 
bunun gerekçesi bildirilmelidir. 

Öncelikle görüşülmeyi, yalnız Hükümet veya 
bir komisyon isteyebilir. · 

Bu istem, yazılı olmak şarttır. 

Yetmiş beşinci madde - Bir kanun tasarı
emın veya tcklifinin sadece, hemen, yahut önee
lenerek gö ı·ü şiilmcsi için verilen karar, ivodilik 
kararı sayılmaz. Bundan ötürü iki defa görüşül

mesi gerektir. 

Yetmili altmcı madde - Bir kanun tasarı

sının veya teklifinin beş günden önce ikinci de
fa görüşülmesiııi, ancak Ilükümet veya ilgili ko
misyon, gerekçesini bildirerek ve yazılı olarak 
istiyebilir. 

Yetmiş yedinci madde - Kamutayca retle
nen tasan veya teklifler aynı toplantıda bir da
ha Meclise sunulamaz. 

ALTINCI BÖLUM 

Gündem 

Yetmiş sekizinci madde- Gündem şöyle 

tertiplenir: 
I . Başka ıılık Divanının Kuıııutııya ·unu l arı; 

ll . Sorular ve gensonılar; 
III • Yeğlikle görüşülmesine karar verilen işh!r; 

I\,. . fvedilik karaı· ı verilen işler; 
V . lki defa görüşülecek işler . 

3, 4 ve 5 nci fıkralardaki işler komisyonlar
dau başkanlığa gelme Sll'ası ile görüşülür. 

Şukada r ki; Meclis bu konuda a)"l'ı<ıa hir 
karar da verebilir. 

Gün(leın, lıir gün önce Başbakanlığa ve bütün 
bakanlıklam bildirilir. 

Yetınişı dokuzuncu madde - İı;leriude kut
lama, teşeklrür, değerleme, dilerne gibi şeyler bu
lunan sunuklarla telgraflar ilim tahtasına asılır 
ve harfi harfine yahut özetlanerek yahut sadece 
sözü edilerek tutanak dergisine geçer. 

Başkanlık Divanr, uygun bulursa., bunları 
Meclis adına cevaplar. 

Bu kağıtlardan Meclise sunulmasını uygun 
1Jull1ııklm·ını, Bn~lw ıı, hirlcşinıiıı başııııla kilt ip
lerden bir ine okutur. 

YEDİNOİ BÖLUM 

Birleşimler 

Sekseninci madde - Meclis, başka türlü ka
rar vermedikçe yahut başkanlık tarafından doğ

rudan doğruya veya Hükümet tarafından yine 
başkanlık yoluyla çnğrılmadıkça ve araverme 
zamanma ruslamazsa "Aamutay, pazartesi, çar
şamba Y<' cuma giinlcl'i hirlcşim yapar. 

Seksen birinci madde - Başkan, saatinde 
Kaıııııtıı.n ıı~aı· \'C ı.ıtiriişıııi'lrı·iıı soııııııda ka

ııııı· [18]. 
'l'aıııüye sayısınm yarısından lıiı· fıv.lası ha

zır bu lunroadıkça görüşmeye başlanamıız. 

Yetersayı olup olmadığında Başkanlık Divaııı 
rlurul~Rr, veya üyclrrrlPn h··~i siizl" ''<'Y<l yaz ılı 
olarak yetersayı olmadığını ileri sürerse, yoklama 
yapılır. 

Yetersayı yoksa, Başkan görüşmeye başlanma
yacağını bildirerek veya sonradan yetersayı bıılun
mak ihtimali varsa, birleşimi bir saat öteye bıra
karak Karoutayı kapar. 

Knmuta.' · og-üıı a~ılnınzsa. ı'rlcsi hil'lr~inı i<:iıı 

lıclli günde yine o gündemle toplanır. 

Seksen ikinci madde- Yoklama, divan kil
t iplerinden birinin ad defterini yüksek sesle oku
ması ve üyelerin (burada) demeleri ile yapılır. 

Seksen üçüncü madde - Bir Milletvekilinin 
gündem dışında bir diyeceği olursa, kendisine 
si\ı wrilınesi lın~kaııııı iilı:iimiinı• h;ıi!lı•lır. 

Seksen dördüncü madde - Hill bir Milletve
kili adını yazdırmndan, yahut, birle.şim sırasında 
Başkandan izin almadan söz söyleyemez. 

Söz kürsüden söylenir ve Kanı u tay n eyil ilir. 

Bir milletvekilinin pek kısa bir diyeeeği olur
sa, Başkan ona bulunduğu yerden söz söylemek 
iznini verir. 

Bu halde o milletvekili Başkana eyitir. 
Gündemde olmayan işler ioin kil.tipler sözis

temi yazaınnzlar. 
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Seksen beşinci madde - Söz, isteme ve yazıl

ma sırasına göre verilir. 
Kamutay isterse, görüşülen meseleler için 

yun:l \"C'.ı·ıı karşı yahut i:iv.rrine, nöbC'Lleşe sür. söy
lenilrnek kararlaşır. 

Başkan söz alanların adlarını sırasiyle K~ 

mutaya bildirir. 
Komisyon adına söz istediklerinde, başkan 

veya sözcüler sıraya bağlı değildir. 
Son söz milletvekillerinindir. 

Seksen altıncı madde - Bir milletvekili söz 
sırasını bir başka arkadaşına bırakabilir. 

Sözi:inii. arkadıışına bıl"akan milletvekilinin. 
onun nöbetinde söz söylemek hakkıdıl". 

Seksen ye<fuıci madde - Hükümet adına dü
·iiiıw<·sirıi lııl<liı·ııwk üzere Bnşlı:ıknıı, yahut, onuıı 
rl'lkilı·digoi l>iı· Bakan wya lıirinei ~ııııf daiı·c re
islerinden biri, her görüşmenin başından sonuna 
kadar hazn· bulunur. 

Bundan başka bir bakanlıkla ilgili bir tasarı 
veya teklif görüşüldüğü srrada, o bakanın veya 
adına gelen birinci sınıf daire reisierinden biri
ııiıı lıazıı• lııılıııııııası şaı·tırr [19]. 

Bulunmaziarsa görüşme, bir defa için, gele
cek birleşime bırakılır. 

B:ıkarıl:ıı· y:ıhnt Ifükiinırt adına göııtleril c rı 
lıirinci sını[ daire reisleri, komisyon başkan ve 
siizciilcrinden önce ve sn·aya bağlı olmaksızın söz 
İ$teycbilil'lcr. 

Seksen sekizinci madde - Kürsüden, yazılı 
siiylcv okurınınk veya katibe okutmak olur. -

l•'ıık:lt okunın süı·csi yit·mi dakkayl grçc
mez. 

Seksen dokuzuncu madde - · Görüşmenin 

yeri olmıı rlığı, .güııtlorne yahut hu tüzi;l< hiikiiııı

lcriuc uymay:ı ÇağrıJma, öncelik ve geri bıl·akıl
ma hakkıııdııki teklifler, asıl meseldcrden önce 
gelir. 

Böyle bir tcklif olnrsn, ancak, yana YP knı·sı 
iki milletvekili. on bcşer clııkkayı aşmamak üze
re, söz söyleyebilirler . 

.. SoııuıHla oylııınn yapılmak geı·ekirsc, llh'<:>.:!c 
gostcrıııc oyu ilc çözülür. . 

Doksanmcı madde - Başkaıı, me.scleler gö
rüşü.lür ve oya konurken, yruıa ve karşı, fikı i lt i 
asla açığa vuramaz. 

Yalnız meseleler oya konuldukta, o da oy 
verir. 

Bu giküşmeye katılmak isterse, y1ırini öteJ..-i 
ba~knnlnrdan birine bırakarak söt kürsi.inüno 
iner ve ancak görüşü l cıı madde veya rrıcs le oy
landıktan soma tcln·ar yerine çık u ı·. 

!<'akat bu t iizüğün uygulanL5ı dolayısiyle sür. 

söyliyecekse, yukarıdaki fikra hiiküınlcri yürü" 
me?.. 

Söz isteyen kli.t.ipler de bu usule uyarlar. 

Doksan birinci madde - Karoutayda söz 
ke::ıınek, kişi özlüğü ile uğraşmak ve düzenliği 

bozacak hareketlerde bulunmak kesin olarak 
yasaktır. 

Doksan ikinci madde - Söz söyleyen millet
vekilinin sözü, ancak, kendini bu tüzük hüküm
lerine uyınaya ve konudan ayrılmamaya çağıran 
başkan tarafından kesilebilir. 

İki defa kontıya dönrneğe çağrıldıktan sonra, 
yine konudışı söylerneğe devam ederse, kendisi
nin o iş için ayın birleşinıdc söz söylemekten 
yasaklaıınıasını, ba.~kan, Kanıutaya teklif eder. 

Kamutay, görüşmesiz vQ gösterme oyu ile 
karar verir. 

Doksan üçi.incü madde - Bir milletvekili 
Kaam utayda kaba ve edepdışı sözler kullanı1'Sa, 
başkan hemen o milletvekilini temiz c4lle ko
nuşmaya çağırır. 

Bir milletvekili, başkanlık makamına, için
de bu gibi sözler bulunan bir önerge verirse, 
başkan onu düzeltibnek üzere sahibine geri verir. 

Doksan dördüncü madde - Kamutayda gö
rüşmelerden ötürü gürültü çrkıpda başkan bu
nu yatıştıramazsa ayağa kalkar. 

Eğer gürültü yine devam ederse, oturuma 
aravereceğini söyler. 

Düzenlik yine sağlanamazsa, görüşmeye bir 
!Inat için araverir. 

Bir saat geçince otıırumu açal". 
Fakat gürültü yeniden başlarsa oturuma son 

verip birleşimi başka güne bırakır. 

Doksan beşhı.ci madde - Kendine sata.-,ılan, 
yahut, ileriye sürdüğü düşüncenin tersine bir 
.fikir isnatlanan milletvekilinin her zı.ıman sö?. 
istcmck hakk:ıdıl". 

Bu halde o milletvekili ne i~ıin söz söylemek 
zorunda kaldığmı bildirir ve Bıışkıın meseleyi 
öl~ümler. 
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Başkan buna yer olmadığmı bildirip de mil

letvekili clirenirsc, Kamutay, görüşmesiz ve gôs
tenne oyu ile mesele hakkında bir karar 'Verir. 

Doksan a.lt.mcı madde - Önemli bir işten 
dolıcyı Anayasa'nın yirminci maddesiııin ikinci 
fıkrası gereğince, kapalı oturum yapılmasını 
bakanlar yahut on beş milletvekili yazılı olarak 
teklif edebilirler. 

Böyle bir teklif yapıldığında toplanıtıa sa
lonu dinleyicilerden ve gerektiğinde memur ve 
hizmettilerden b~altılarak, kapaılı oturum tekli
finde bulunanların gerekçeleri dinlendikten son
ra, teklifin kabullenmesi veya retlerunesi için, 
görüşımasiz gösterme oyuna başvurulur. 

Kapalı görü.'P!le yapılmasını isteyenlerin ad
l arı tutanak dergisine ve gerekirse Resmi Gaze
teye konur. 

Görüşmesinin kapalı yapılınasr gerekli görü
nen mesele çözüldükten sonra, açık görüşmeye 
geçilinesi başkanca Karoutaya teklif olunarak 
karara bağlanır. 

Dokiıan yedinci madde - Kapalı oturunıun 
tutanağını Divan Katipleri tutarlar. 

Ancak Mecli~ kal'llr verirse aylıklı kiltipler de 
audiçirildilcten sonra bu işi görebilirler. 

Bu tutanaklan görmek Ü'yelerin hakkıdır. 

Doksan sekizinci madde - Bu tutanakların 
birleştirilmesinden sonra kapalı bir oturum ya
pılarak geçen tutanak özeti okunur. Tutanak 
özetinin okunınası bitince bu özetle tutanak der
gisi bir zarfa konarak MecHste hazır bulunan 
Başklın ve Divan kiltipleri taraiıııdan hemen ora
da mumln miihürlenip Meclis belge saklağına ve 
rilir. 

Gizli tutanaklar aradan enaz on yıl geçmedik
çe veya Meclis knı•arı olmadıkc:a yayılamaz [20]. 

SEKlZlNCt BÖLUM 

Kanunlarm görüşülmesi [21] 

Doksan dokuzuncu madde - Kanun tasart
l arı veya tcklitl ri ancak iki görüşmeden sonra 
kcııin olarak kalıni edilmiş olur [22]. 

Yüzüncü madde - Geliı· ve gider bilt~e~i ile 
·Kesinhesap Kammu ve içinde ekleme ve olağan
üstü ödenekler ve bütçe bölümlerinde aktarmalar 
istenen kanun tasanları iki defa. ,görüşme hak-

Jatıdaki ~nrtlara bağlı de~ıatr. 
Bunlar için bir görüşme yeter [23]. 

Yüz birinci madde - Kanıutay başka türlü 
karar vermedikc;:e hiçbir kanun tasıı.rısr veya tek~ 
liii bastırılıp üye_lere dağıtıldıktan .enaz ktrk se· 
kiz saat geçmeden görüşiilemez. 

Yüz ikinci madde - Bir kanunun görü.~ül

nıesine başlanınca Başkan gerekçe raporları He 
maddeler tümünün okunınası gerekli olup olma
dığını Kamutaydan sorar. 

Gerekli görüldüktc bunlar ayniyle oknnur. 

Yüz üçüncü madde- Bir tasarı veya teklif 
görii şülme~·c hnşlnnınr~. Başkan, tümü hakkm
da düşüncelerini bildinnek isteyenlere söz vel'ir. 

Oörüşııı e konusunda yana, karşı ve üzerine 
ı;öz istiyenlcı·den cnııı ikişer milletvekili· SÖ'l ~öy

lemedcn görüşmenin ycterliği oya konamaz. 

Yüz dördüncü madde - Görüşıocııiıı ycteı·

Hğine karşı söz isteyenler bulunursa lçlcriııdoıı 
yalnız birine izin verilir. 

Ondan sonı·ıı gösterme oyunıı Iınşv uı:u ıur . 

Yüz beşinci madde - 'rüm Ü7.eriııc göı·ii~,nc 
lıiltikl en sonra maddelere geçi lmesi oya konur. 

i\[aJJelere giı~ilınesi oy latımazsa Ba~kan ta
sarı veya teklifin retlenmiş olduğunu bildirir. 

Yüz altmcı madde - Ikinci göı-ü~me birin
ci görüşmeden enaz beş gün geçtikten sol1l'a gi:iıı

dC'mc alnııı· [24]. 

Yüz yedinci madde - lkinei görüşülıııede 

tnsııı:ı ve tcklifin tümü hakkında görüşme olmaz. 
Buı·ndıı. ancak değişiklik tek'liileri üzerinde 

giiı·üşmc olur [25] . 

Yüz sekizinci madde - Görüşiilen bir maLl
de birkaç mesele veya fıkradan meydana gelmiş
se bunların bölünerek ayrı ayrı oya konmaları 
toklif oluııdukta böyle yapılır. 

Yüz doınauncu madde - Kesin clıımk ~ a
bulü oya konmndan önce bir Lıısnn veya teklifle 
cümle, üslı1p ve sıralıiruş bııknıııııdıırt elisildik ve
ya andırışına bulundtıbrtı üyeler ynlmt konıiııyon 
tarufından ileri siirülürı;c metin Dgili komisyonu 
gönderilir. 

Yapılan düzeltmelerin yen iden oyl ıınmnsı ge
rektil'. 
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Yiil ommou madde - Tasarı. veya teklifin 

maddeleci üzerinde görüşme bittikten. soııı;a tü
mü için, yana ve karşı söz söylemek istiyeı:ıler

den yaln!7. birer J\lill etvckilinc izin verilir [26]. 

Yüs on birinci madde - Bir k~nun veya 
bütçenin görü§Ü.lmesi sırasında her milletvekili 
Hükümete, yahut sözeüye dilediği sorularda bu
lunabilir. 

Sorular, sözler bittikten sonra sıra ile olur. 

Yüz on ik:bıoi madde - Devletlerle yapılmış 
olup onanmaları Anayasa 'mn 26 ncı maddesi ge-
-reğince Meclisin iznine bağlı bulunan andiaşma 
ve sözleşmelerin onarunasını isteyen kanun tasa
rıları Meclise sunuldukta o andiaşma ve sözleş

menin içindeki maddeler oya konamaz ve metin
leri üzerinde değişiklik teklif edilemez. 

Birinci görüşme sırıısında maddeler hakkında 
yapılacak itiraz, tasarının koınisyona geri veril
mesini istemekle olur. 

Bu itiraz, görüşmeden sonra dikkate alınn"Sllı 
tasarı, komisyona verilir. 

Komisyon incelenmek için kendisine verilen 
teklifterin tümü hakkında bir rapol' yazar. 

Bu rapor bastırılıp üyelere dıığrtılır. 
Komisyon, raporunda, tasannın kabul edilme

sine, geri bıraktimasma veya retlenmesine kaı-ar 
verir. 

Geri bırakma kararmda şu gerekçeler bulu
nur: 

«Meclis, andlaşma veya sözleşmenin şu ve bu 
maddelel'i (geri bı.rakmıı.yr gerekli kılan madde
ler tllıDla.miyle yazılınalıdır) hakkında Hüküme
tin dikkatini çekerek onanınası için gerekli iz
nini geri bırakır.:. 

Bıı andiaşma veya sözleşmeler hakkında ive
dilik karım verilmişse, koınisyon, değişiklik tek
lifleri ile ilgili raporunu, itiraza uğramayan 
maddelerin görüşülmesi biter bitmez, Kamutay'a 
sunar. 

Yiia cm li91inoti madde - Türkiye Büyük 
1\fillet Meclisinin kabulüne bağlı olarak Bükü
rnetçe yapılan sözleşmelerle bunları;n onanmasını 
isteyen kanun tasarılan haldaııda da geçen mad
dedeki usule uyulur. 

Yiil. on. döıdibıoti madde -Anayasa 'nın :3:5 
noi maddesinin 2 noi tıkrast gerelineo Cuınlıur
bııfk;aQıı;ım. ~ u.,v~ görmeyip geııckçeai 

i-la biıılikte bir daha- gö~ülmek üzeı~ on gün 
i~inde ;\fcclise geri verdiği bir kanun, Kamutay 'a 
haber Yerildiktcn sonra, ilgili komisyona hnvalt> 
olunur. 

Komisyon Cumhurbaşkımının geri verme 
gerekçesini de okuduktan sonra o kanunun üze
rinde yeniden görüşme açar ve sonunda raponı
mı Kaınutay'a sunar. 

Geri verilmiş hiı· kanun, henüz oylanmamış 
herhangi bir kanun tnsarı~ r veya teklifi gibi, Ka
mutayda yeniden görüşülür ve sonu9lanır. 

Hakkında vaktiyle ivedilik karan verilmi~ 

olsun olmasın geri çevrilmjş bir kanu:ıi. yalnız 
bir defa görüşülür. 

Yüs on be§i.nci madde - Bir söylevin il!n 
tahtasına asılması ve ilan edilmesi teklifi ancak 
onun tu~ak dergisi ile yııyılmasından ve söy
lovin ilgili olduğu iş lmbul edildikten sonra 
oya konalıilir [27]. 

DOJWZ.UNCU BÖL"UM 

DeğiŞtirgel er 

Yili; on altmoı madde - Bir komisyona 
lıavalc erliimiş kanun tasarısı veya teklifi hak
kında bir ve~ra birka~ millotvekili değişiklik tek
lif etmek i terlei'Se, bir deği,tirge yazarak baş
kıımı sunarlar [28]. 

Değiştirgelerde bunlarlll kanunun hangi 
maddesi, yalnıt büt~eniıı hangi bölümü ile iliş

kin olduklan a~ıkça gösterilmelidir. · 
Bu değiştirgeler komisyon raporunı. el: 

olarak sahiplerinin g~ır · kı:cli mıınalıkları ile 
birlikte bastırrlnrak, haklarında koınisyonca ve
rilen kararın ne olduğu ve sebepleri bildirilir. 

Tasarı Karoutayda görüşülürken, Blra o de
ğişiklik isterten madde veya fıkralar& geldikte, 
teklif sahibi gerekçesini etraflıea anlatır ve hı.
Zll' üyelerden kendisini destekliyen bulunursa 
İl}· görüşm&ye ıtonur; bulunmazsa. görü~ülmesiıı
den vazgeçilir. 

Yüı: on yedinci madde - Kanun tasarısı ve
ya teklifinin birinci görüşmesi bittikten sonra 
sunulan yeni dE>ğişl.irgt'ler o tasarıyı inceleyeıı 

komisybna verilir. 

Yüı: on ııeldııinot madde .... BtHnol n illine-i 
göııüşme ya.pıldJğı lilNd& sunulcD.~~eriu 
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ilgili komiııyona havale edilmesini sözei1sü ister
se, böyle. yapılır. 

Yüz on dokuııuncu _ınııdde - Birinci ve ikin
ci görüşme yapıldığı sırada suıınlmı değiştirge

lerin komisyona havale edilmesi komisyon tara
fından istonmcmişse dcğişiklikl cl'in gerekçele
ri salıipleri tııraf;ndan kısaea anlatılır. 

İkinci görüşme sırasında buna yalnız komis
yon cevap verebilir. · 

Bunun üzerine değiştirgeniu ilikkale alınıp 

almmama ına Kamutay kı1;rar verir. 

Dikkate alınırsa komisyoua lıavale olu
nııı· (29]. Koıni~yon isteı-se teklili lı~ıııeıı onıJıı 

knbul eder. · 

Yüz yirminci madde - Deği'}iklik teklif 
edenler değiştirgelerinin havale olurıdu~u ]to
misyonda fikirlerini bildirmek dilerlerse komis
yon bunları dinlemekle ödevlidir. 

Yüz yirmi birinci madde -İkinci görüşme
de komisyona geri verilen maddeler hakkmda, 
başka milletvekilleri komisyona değişiklik tek
liflerinde bulunabilirler. 

. , Yüz yirmi ikinci madde - Değiştirgeler asıl 

maddeden önce oya konur. 

Yüz yirmi üçüncü madde - Eklenmesi iste
nen maddeler için de değiştirgeler hakkındaki 

usule uyulur. 

ONUNCU BÖLUM 

Kanuniann yorumlanın!l.Sl [30] 

Yüz yirmi dördüncü madde - Bir kanunuv 
yorumlanması gerektikte, yorum isteıni ile bu
nun gerekçelerini gösteren tezkerıı yahut öner
ge, o kanunu ilk defa görüşmüş olan komisyon
lara havalo olunur. 

O kanunu özel bir komisyon incelemişse bn
kanlıklarla. knşılıklı k,.<imisyonlardan üye alı
narak on beş kişilik ge~ici bir komisyon kuru
lur. 

Kouıisyon rapoi·u Kıı.mıltaya sunulaı-ak yo 
rum fıkrası görü§ülür. 

Asıl kıınımun kabulü i~iıı hangi usul ve çok
luk yetersayısı gen•kli ise yornm frlrrasr da ny
m usnl vıı yctH ayı~·a bıığlidır [31]. 

· Yorum fıkraları yalnız bir defa oya konur. 

Yüz yirmi beşinci madde - Yorum isteınleri 
ve raporları komisyon ve Kamntayca yeğlikle 
görüşili ür. 

ON B:tR!NCt BÖLUM 

Bütçe görüşmeleri 

Yüz yirmi a.ltmcı ma.dde - Bütçe Komisyo
nunun inceliyeceği işler şunlardır : 

I - Meclisin ve -ona bağlı aairelerin bütçele
. riyle ekleme ödenekleri hakkındaki kanun ta~a
rılan; 

II - BiH~c Kanunu; 

III - Ekleme ödenekler, olağanüstü ödenekler 
ve bütçe bölümleri arasmda alı:tarmalar ıste 

yen kanun tasarılan; ' 

IV - Devlet gelirlerinin, yahut giderlerinin, 
arttırılınasını veya eksilti~"esini gerektirecek 
her türlü kanun tasarılal'I ve tcklifleri; 

V - Bütçe kanunlariyle ve 4 ncü fıkradaki 
kanunlarla ilişkin bütün yorum istemleri. 

Yüz yirmi yedinci mad~e - Bütçe Kanunu 
'le ilişikli olup, giderin arttil'llınasmı ve ıı:eJi,.;, 

eksiltilmesini gerektiren değişiklikler veya ekle
me maddeler, ancak ilişikli bütçe ruporu dağr
tıldıktan sonraki yedi gün içinde teklif olunur. 

Genel ve Özlük aylrldarrn, ödencklcı•in, gün
delikierin ve yollukların arttmlması, yeniden 
momurlıık kurulması >eya bunların yürürlükte
Id kanunlarla çizilmiş sınırları dışında geuisle
tilııı<'si i~in , ınilleh·ekillt·riııre. ılPi\'İ_şiklik vl'ya 
bütçeye ekleme madde teklif edilemez. 

Dolaysız vergiler kanunlariyle öd~ııPk v·ı J"il 

mesini gerektiren kanunlar için de yukarıdaki 

iki fıkra lıülı:üınlerine uyulur. 

Jiükümct vc,vıı Biit~e ltomis~·onuııca kabul 
~dilen, yolıııt elli imza ta.~ıyım teklifler, bu mad
dedeki ltayıtlıınırınıu dı~ıııdıırlıı-. 

Bıı tcklifl<'r Bütçe koııll~yonuna havale olu
nur. 

Yüz yirnli sekizinci madde - Biitı;e Kanunu 
ilo rlolııysız vergiler k:ıınmlarına ve ödenek ve
rilmMiııi gerektiı-en kaıuınlııra, gelir ve gidor
lerle ilişkin olmıyan hiikümlijr konıımaz. 

Bu lmnunlatrn görü. ülmcsi. : sırasmda yapıla

cak telgüler, . ıınca.k kanunda bulunan maddeler-

... 1 
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le doğrudan doğruya ilişikli olmiık şartiyle oya 
konulabi l ir. 

Yüz yirmi dokuzuncu madde- Büt~o Kann
nıınn bağlı eetveller, lifaliye Baluııu ile ilgili ba
kan vc~·a gönderece/'d birinci sınıf daire reisie
rinelen biri ham· olrlnğu ha lJe, bölüm bölüm gö
riişüliir ve oyl nnır. 

Yüz otuzuncu madde - Biit~c Kanununa 
yahut lıa~lantıla.nna, hükmü bir yılı nşıın marl
deler konaınaz. 

ON !KİNCİ BÖLÜM 

Oy lama 

Yüz otuz birinci madde - fıöriişiill'n mese
klPr hakkırı.tla lifeeliste ii~ türlü oy verilir: 

I - ilösterınc o.\'11, (cl kaldırmak veya ayağa 
kalkmaktır); 

n - . \ c:1k ''.Y (iiz.·ı·iıı<lc ;\lillt·tvckillcriııin ad
ları yazılı pn,Jalanıı kntuya at ılması , ynhut is
tendiktc «kabul», «rd» ve «~ckinsc•r» kelinıclcri

nin söylf'nnıcsidir); 
III - Gizli cı.v (lwlgisiz yuv:ırh1khır ın kutn~·n 

atılm1161dır). 

Yiiz otuz ikinci madde - fıörüşrnc sıra~ında 
lııı 'l'iiziik hükiiııılc•ı-iııc u~·ııııık c;ağrı~ırıı ı:ıerekl'i-
1'1'11 ınc,clc · l~l'le -:llilletvokilleriııden hirinin söz 
sii.\'lt•nı"kl<'n yu~aklıınrııusı. kıııanması, yuhut ırt·
çici olarak ;\fcrlistcn ~ıkarılması i~lerinde gi\stcr
rM oyuna gidilir. 

Bıı 'rüzüğ<' ı;:iiı·ı• rıı:ık yahut g-i ıdi o~·lnınıı o:ı:rrrk

mcyerı hiitün i~lerde gösh'rme oyunı1 buşvuı'Ulur. 

C:iistcmıı· ııyu yapıldığı ııııııan önce ~·ıııı:ı, 

'"nı·:ı k:ır~ı olanların o.l'lnrı ulıııtr, onelan ~oıırıı. 

l\:ı~k:ı1ı ~o1ııı .. ıı 1\nıııııt:ı~·'a lıilrliriı·. 

Yüz otuz üçüncü madde - Bakanlardan lıiı·i 
lıakkındıı. şikfıyet veya Millrtvek:illeriııdcn hiı·i 
lıııkkıııdıı ~arııklnnı:ı tddif! .. ıinin kabnl cdi lın ı:
si hazır iirelerin i.i~te iki ~okluğnnn bağlıdır. 

Yüz otuz dördüncü madde - Gösterme ov
ln!'ını lın~knn w kfıtiııler hi ı likte sıwmnk YI' oı·n;ı. 
l:ıınnkla ödt•di<lirlrı·. . 

m kaldıı·ına ilc oylnmınıııı sonucundu birlcşc
mez, yahut ~okluk hulnnduğtından şüpheye dii
. :c • ı ·lı · r. ~ · ıılıııt ii,l'ı·lı · ı·ılı · ıı lı.·şi :ı~·nğn lwlkıp i~

tt•ı ı• [32] ayağa kalkııı:ık nsııliiııo başvuruluı·. 

B1Uıcla da hil'lı·~eııı ezl e r, ~·ohııt .vine şüphelle kalır
larsa açık oya başvuruhır. 

Hiçbir Mil letvekili oyhıına sırtısında söz söy
leyemez. 

Yüz otuz beşinci madde - Bütçe kanunu ta
sarısı, yeniden vergi koyma, bir vergiyi kaldır
ma, yahut vergileri arttm:na veya eksiltm.e, and
laşma ve sözleşmeleri onama ile ili ~ldn kanun ta
sarılan için doğrudan doğruya açık oya başvu

rııluı· [33]. 

Yüz otu~ altıncı madde - Gösterme oyuna 
başvurmak gerekli olmıyan başka işlerde açık oy 
verilmesi, isteme bağlrdır. Açık oy, bir mesclenin 
ilk oya konmasında on beş Milletvekili tarafın

dan yazılı olnn:ık ;stcnebilir. 
Mesela oya konurken başkan ve kMipler şiip

lı ede kalırlarsa, yalnız beş milletvekili sözle açık 
oy istiyebilir. 

Açık oy istiyenlerin adları R~smi Gazete ile 
ilan olunur. 

Yüz otuz yedinci madde - Açık oylama şöy- r "" 
le yapılır : 

!lkin Mill ctvekillerini çağırma zili l\ç daklıa 

~alınır. 

Her mi ll etvekilinde, adı yazıJı beyaz, kırıııızr 
ve yeşil renkli oy puslaları bulunur. 

Beyaz pusla kabul , kıı·mızı ret, yeşili çeki.n
sem(l demektir. 

Oylamaya başlanmadan önee başkım oylnrın 
· ll<' demek olacağını kısaca. söyleyebilir. 

Oya baş vurulmaclan önce milletvekilleri, pel< 
k ısaca, oylarınm gerekçelerini kürsüden söylt'
mek isterlerse, başkan, yana ve karşı ynlnız bi
rer kişiye söz verebilir. 

Bundan sonra katipierden biri milletvekil
lerinin seçim çevrelerine göre ıı.lfo.be sırasiyle 

nrlların ı okumaya başlar. 
Hangi harften başlanaeağı başkanın ad çek

mesiyle belli olur. 

Arlı okunan l\fill!.'tvekili oy pu.~lasını söz kür
süsü üzerine konmtış kutuya kendi eliyle atar. 

Diitiin arllaı·ın okunınası bittikten ~ı>nrn, oy 
\'rrnıenıiş olnıılnrın arllarr bir daha okurtnr. 

'Rtı sırada 11fef'lise gelmiş oları lar varsa oy 

\'f'ı·nıc~ıı çıığrılırlar . 
Yahut: 
Adı okunan milletvekili ayağa kallop « J\lı-
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hnh, «R<'t», «('ekin.<'!'» 1 oliıııcl<'ı·indcn hiı·ini 
söyleyerek oylarını bildirir. 

:Ru oy lar ld'ıtiplerce yazı! ır ve Lutaııa,.&a ge~er. 
Oylar toplamnca başkan oylamanın bittiğjııi 

söyler. Rıından sonra oy verilerncı . 
Oy kutuların1 kati'pler açıp her bırinin için

de bulunan puslaları sayarlar. 
Çelcinser sayısının oy üzerine etkisi olmaz. 
Karar yalnız yana ve karşı olanların sa:ı-,

sma göre bell1 olur. 

('eki11~erlrı·iıı ııtıNinlaı·ı .~aı lt•ı•u ,l"l'ICt'sıı~·ı lır

sahına girer. 
Kiltipierin elde ettikleri sonucu her halde 

o otnrnmdn etrnflı olıırak (~·nni lınzır üyelerin 
sn.vısı. ~·etcı·~ıı.vı olııp olmadığı. yana ve karşı 
olanlarla ~ekinserlcı·in sayısı ve hatta] edilmiş 

pııslalar YllrHa bnı:ılarm sayısiyle hatta! E>d)lme
!(•ı·i ııiıı ~··h('hi 1-!'i>strı·ilerck) Başkıın tarafından 

Kaıııııtay'ıı bildirilir. 
Balta! edilmi~ pu,Jalar çokinscr oyn sayılııml; 

:ııı ·ak Yl'leı·s;ıyı lı<'~ııbına girer. 

Yfuı otuz sekizinci madde - Açık oy uygu
lanabilccek işlerde, iiyelerdeıı on beşi gizli oy
lıı,nın isterse, bunun yaprlıp yapılmaması Ka
rınıtayca, görüşmesiz olarak çoklukla kararlaştı
rılır. 

Gizli oy istiyenlcrin adları tutanak dergisi 
ve g-ereldi görülüı·se Resmi Gazete ile ilan olu
nur. 

Yüz otuz dokuzuncu madde - Gizli oylama, 
a~;ılt oyl:ınıa gibi yapılır . Yalnıx lıu hıılrll" ;\fillel
vel;ill<'ri, Rn~knııın ~olunılaki kfıtipten hiri he
yaz, öteki kırmızı iki yuvarlak alırlar. 

Ounlardaıı beyıııı kabul, krrmııısı da ret de
mektir. 

Millet Vekilleri, bunlardan birini isteklerine 
göre kürırii üzerindeki oy l"Utusuna, ötekini de 
dcnr•t kutusuna atarlar. 

Her iki yuvarlak denet kutusuna atılnıışs:ı, 

bu, c;:ek:iruıeme demek olur. 

Kitipler oy kutusunda bulunan yuvarlııkları 
bir tepsiye döküp beyazlarla kırmızıları ayırırlar 
ve açıkça sayarlar. 

Den.et kuı.nsundaki yuvarlaklar da dtıoetleıııe 
için sayılll'. 

Ondıuı soum Hıtı;.kıııı tıylaııın ·nııuı•uııun Ka
mutayll bildirir. 

Yüz lorlancı madde- Bit• kaç iş ve tasarı 
veya tcklif lıakknıda bir kaç açık .oylama birden 
yapılırsa, bu, pnslalarm ayı-ı kutulnra aynı zn
manda atılmasiyle olur. 

Yüz lark birinci madde - İtiraz oluıım8.2'.~11 
kutuların odacılar tarafındım dolaştırılnıası ilc 
de u~ık oylama yapılabilir. 

Yüz kırk ikinci madde - Bir işin ııçık oya 
konması oturum sonuna brrakılabilir. 

Yüz lark üçüncü madde - Kaıı1utaycla ve 
koıııi~.ro ıılıuda seçinıh:r şöyle yapılır : 

I - Kürsüye bir oy kutusu konur. 

II - ır~r i\Iillct.vekili al f:ılıc sırasiyle nc!t okun
dukça kiirsüye gelerek istediği kimsenin veya 
kimselerin adları yazılı puslayt kutuya atar. 

Bu oy puslalnrı Başkanın adçekuıooi ile belli 
olan üç l\lilletvekili tarııfıııdan a:vrılaıııt'. 

Ayrılayanlarm baznlıyacakları etraflı (yııııi 

üyelerin ~ayrsınr, ~·ctcrsayı lıulunıır lıııluııma

clığıııı [34], oy pu~lulanııııı ~ııyısııır, ~l'kiıısPt· 

lrei, lıııttııl ~dilıııi~ ıııı,lııl;ıı·r, ııiı:iıı batıni eelil
diklerini ve oy alan kimselerin adları ilc 
uklıklarr oyhlt'ln '<ıyı~ıııı güstcı·cıı) ı·apoı·, Hu~

kan tarafından okunarak seçimin sonucu Kamu
t.a)a v<'~·ıı komisyonu J,iJdirilit• [35]. 

Yüz kn-k dördüncü madde -Bütün görüş
meler, üçte iki 'lokluk şart olmayan işlerde, ha
zır iiyelerin salt çokluğu ile karara bağlanır. 

ü.,·lnn.la eşitlik o l 11ı·sıı Başkanınki iki ~a

yılır. 

Yeteuıayı bulunup bulunınauığıw Başkan \' C 

katipler gözle kestirirler. 
Bir mesele oya konurken hazır üyelerin sa

yııımı oranlamaltta Başkan ve katipler birleşc

mezlerııo yoklama yapılır. 

Yetersayı olma<lığr için oylama ynpılma=ı 
görü.şülen meselenin karara bl4ilarunası ertesi 
oturuma bxrakrlarak ikinci defa oya başvıınıla
cağx gündeme geçirilir. 

İkinci defa oy verenlerin sayısı ne olursa ol
sun sonuç geçerlidir. 

Yüz kn-k beçinci madde - Karoutayda !ıcı· 

madde kabul edildiktc yahut reddedildiktc kara
rın sonucu B~n taralından yalnız «Kabul 
edildi» yahut cReddl'dildi:. diye Kanıutııya bildi . 
rilmek gerektir. 



- 3t> -
Yili: kırk altmcı madde - .Anayasa 'ııuı LU~ 

nci maddesine göre Anayasa 'da değişiklik yapıl 

masr gerektikte teklifin l\Ieclis tamüyesinin eııaz 
üçte biri taı·afındruı imzalanmruıı şarttrr. 

Değişiklikler tamüye sayısrmn üçte iki çok lu
ğu ile kabul olunur. 

ON UQUNCU BÖLUM 

Tu u aklar 

Yüz Imk yedinci madde - Mecliste iki tür
lü tutanak vardır: 

r. - ll ıırfi hııı·fiııP lut;ııı;ık - im tutanak, 'l'ııtu

nak. Deı:gisi ile ve gerekli olursa Reıııru Gazete ile 
yayılır. 

İtiraz olundukta bu tutanak. itirazcının ilk 
oturumda söz alnıası ile veya başkanlığa gönde
receği bir tezkerenin gelecek tutanak dergisinin 
souunu, olduğu gibi konması ile düzeltilir. 

1 J. - 'l'utanıık özeti - Bu özet, gelecek birle~im 
günü tutanak dergisine konur ve ilan tahtasına 
asılır. 

Bu tutanak özetine üyeler tarafından itiraz 
olıuıuı-,;a hadi lııırfimı tutanağa b~vurularak dü
zcltiliı· \ ' C öylece bir daha yayılır ve iliin tahta
sma asılır. 

Tutanak özetini başkan ve birle~imde bulun
muş olan iki kô.tip imzalar. 

Yüz Imk sekizinci madde - Bir toplantının 
son birleşiminin tutanak özeti kil.tipler tarafm
dan hemen orada ya.zrlarak o birleşimin sonunda 
okunur. 

Bu halde düzcltmcler okunma sonunda ynpı
Iır. 

Son birleşimin harfi harfine tutanağının ılü 

zeltilmesi 11ülletvekilleri tarafından verilccek 
düzl'ltgenin ilk çıkacak Resmi Gazetede yayıl
ınası yolu ilc yapılır. 

ON DÖRDUNCU BöLUM 

Soru 

Yüz kırk dokuuncu madde- Her 111illctvc
kili, Hükümet adına Başbakana, yahut Bnknııhı
ra sö?Jü veya yazılı sorularda buluıı:ıl ıilir. 

Yüz ellinci madde- Sor-u, açıkçn gii lerilm iş 
işlıır hnkkındn bilgileı· istl'mektir. 

Yüz elli birinci madde - Cevabı gerek yaz~ ı. 
ı;t•rek sözlü ularak istenen bir som her halde ya
zılı oJaı·ak veı1lmclidir. 

Soru öııcrgclcı'.İ buşkıııılı!;a sunulur. 
Bruıkan bu önergeleri verilir verilmez Tuta

nak Dergisine geç i rti r ve bir tezkere ile ilgili ba
kana bildirir. 

Yüz elli ikinci madde - Soruya yazılı cevap 
istcuınişsc gelecek cevap soı·u ile birlikte olduğu 
gibi t.utunıık dergisinin sonuua kouur. 

Soruya sözlü cevap istennıişse, Başkanlık tez
ken•siııi <ıldıkttın cngef; iki bil'lcşinl sonm Bııkıııı 
oıın Meclis kürsüsünde cevap verir. 

Cevaptan önce Başkan sor·uyu kiltiplerden bi
riut! okutur. 

Yüz elli üçüncü madde - Bakan, bir soruya 
ccYubmı, kamu faydası Jüşünccsiyle, yahut ge
rekli bilgilerin elde edilmesi için, belli bir za
nııın gooiktirccekse bunu - soı'U yazılı ise yazılı 
ol~ı·ak, silv.lü ise kürsüden- bildiııir. 

Bakan, kamu faydası düşüncesi ilo, soruya is
teı.-,;e, kapalı oturumda cevap verebilir. 

Biı· soruya gününden önce cevap vermek de 
Bakanın lıokkıdır. 

Yüz elli dördüncü madde - Soru salıibi c&
nıp gününde hazır bulumıııv-~a ıııescle bir defalık 
olmak üzere golee k hirlcşiıııe lıırakıhr. Gene bu
Juııııınzsa soı·u dü:er. 

Fakat salıibi ist.erse bir bıışkıı önerlle ile yal
nız bir defa dıılıa aynı soruyu yenileyebilir. 

Yüz elli beşinci madde - llgili bakanın ce
vabmdaıı sonra dii';!üncesini bildirmek yalnız 

"oı·ıı salıibi ~lill e tvddliııin luıkkrdır [36]. 
Ancak bu bildirme on beş dalekadan fazla 

süremez. 

Yüz elli ıı.ltmcı madde- Bütçe tiiıııüuüu gö
rüşülmesi srrasında, yahut bir bakanlığın lıüt
çcsi görüşülüı•ken bir ıııillctvekili sorular hak
kındaki usule bağlı olmaksızın bunlar üzeı•ine 
Bakanlardan istediği sorulnı·ılıı lınlıııınlıiliı· "' 
gerekli gördüğü açıklamaları istiycbilir. 

ON BEŞİNCİ BÖLUM 

Qenııoru 

Yfu: elli yedinci madde- Bir mesel' hakkıu-
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ıla Başhakıına veya Rakanlara gensoru açılııın

~ ını teklif cdt' ıı bi ı · Mill etvdrili Başka ıta gtınso

ruyu ger ktirecek işi açrkça gösteren bir öner
ge vel'ir. 

Bu öııeı·ge Kanıutayda okunduktan sonra ka
bul edilmesi yahut retleıımesi görüşmesiz gös
terme oyu ile kararlaşıı·. 

Kendisine gensoru açıllllCak bakanın o gün 
Meclise gelmesi veya emri altındaki yüksek me
ınul'lıırdnn biı •ini g-iiııd c rnıcsi i ı:iıı Rıt~loı ıı tııra

-fından, o balmna, hakkında gensoru açılacak me
seleyi açık~a gösteren bir çağnlık yazılır. 

Yüz elli sekizinci madde - Önerge sahibi 
Kamutayca gensorunun günii belli edilineiye ka
dar önergesini geri alabilir. 

Giinü belli olmuşsa, bu önergenin geri alın
ması, Kamutayın görüşmesiz gösterme oyu ilc 
karaı· vermesine bağlıd~r. 

Yüz elli dokuzuncu madde - Sahibi tara
fından geri alman bir gensoru önergesini başka 
hiı· ::\[illctvcldli kabullcnehilir. 

Yüz altınışıncı madde- Ç'ıığrılaıı Bat- n n hl'lli 
günde ya kendisi gelerek, yahut emri altındııki 
daire reisierinden birini yollıyarak Kamuttıyda 
meseleyi açıklar. 

Ondan sonra teklifin sahibi, yahut birkaç 
ki~i iseler önce ilk imzanın sahibi ve onun ar
dınca ötckil c ı·, yana \'C karşı söz söyliyelıilirler. 

Yüz altiD.l.'j birinci mo.dde - Dakıı.ıı taraüıı

<l:ın yapılıııt aı;ıklmnıı ve :'llill('tvckill <'l'i ıl<'c knı·

şılık olarak söylenen sözlerden soııı· ıı. bir önerge 
vcrilıııc7.sc Bru.kıın ~iindrnıc gcı;cr. 

Yüz altiD.l.'j ikinci mo.dde - Gensoru görü.~
m<>leı·inin yeterliği ile gündeme geçilmesi lınk

kınuııki önergeler öucelikle oya konur. 

Yüz alt~ üçüncü madde - Sadece günde
me geçi lmesi kabul olıınmııısa gerekçeli önerge
lere sıra gelir. 

Bunların bir komisyonu lıa\'alC uilıncl c ri kıı 

rarlaşıırılınazsa önce IIülcümctiu ycğlcdiği Öll<'l'
ge uçık oya konur. 

Yüz alt.mlj dördüncü madde - Gerekçeli 
bir önergeye bir fıkra eklenmesi hakkında ya. 
pıiacak teklifin her halde önergenin oya kon
masından önce yazılması ve Kamutayo sunul
~ıısı çerektir. 

Yüz altmı§ be§i.nci madde - Komisyona ba
r al c olunmuş öncı·gcler hakkındaki komisyon ra
porlıll'l ivedili işler usulüne uyularak görüşü
liir. 

Komisyon raporu retlenirse gerekçeti öner
geler bagkanlığa sunulma sırasiyle okunarak 
oylanır. 

Yüz altmış altmcı madde - Bir genaoruya, 
gii r·ü ş iil cceğ i gün üzııı·iııd,, ıı üç birleşiın geı:tikten, 
yahut görii,ülmesine ba§landıktaıı sonra başka 
bir gensoru katılıı.maz. 

Bütçe gör~meleri arasına hiçbir gensoru 
sokulamıı.z. 

Yüz alt.mlj yedinci madde - Bir gensoruya 
başka gensorular kotılırsa her gensoru önerge
sinde ilk imzasr olan, yahut o bulunmazsa, im
za edenlerden bir başkası dinlenmedikçe görüş

mcnin ycterliği istcnemez. 

Yiiz ıı.ltm.ııı sekizinci madde - 1\Iilletvc
killeri gensorunun sonucu ile ilişkin önerf!eler 
verebilir ler. 

Bu önergeler açık oya konur. 

On beş milletvekili tarafından istenirse, gizli 
oya da başvurulur. 

ON ALTINCI BÖLUM 

Meclis SOruJturınası 

Yüz altinl§ dokuzuncu madde - Hükümete 
açılan bir gensorunun, yahut btitçenin görfivül
mesi sırıısmdıı veya sonunda, yahut doğrudan 
doğruya Anayasa 'nın 46 ncı maddesinin ı ve :.! 
nci fıkralarında gösterildiği üzere Hükliınetin 
genel siyasetinden ve bakanlıkların yerine ge
tirnıek ve yürütmekle ödevli olduklan görev
lcrd<'n çJ olıı,l' ı . B:ıkarıl;ll'(]ıııı hiriııiıı \' ~,\'ll Rnkaıı

lar Knrıılıııııııı r·rzalı . yalıııl ak~alı snnıınu ızc

rektirı:n eylemlerde bulunduklarmdan bahsedi
lerek soru.~turma yapılması istenirse, Rn~kaııa 
lıi ı · iinl'l'~<" \'cı·ilııwk g-ıırektir [37]. 

Hıı iiııerızc Hnşloııı tarafından Kamut ay:ı ~uıııı

Jıır. ll ı,:ili Bakana. ~·:ı lıııt Bakanlara da haber 
verilir. 

Yüz yetmişinci madde - Adalet makamların
ca lıir işin ·konıştnnılııı:ısı sırııqrnrlıı , Bakanlar
dan birinin görevinden doğan bir iften dolayı 
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görev bakınundan verilen bir kararla Meclise 
başvurulursa Kamutay bu işte Meclis soruştur
ması gerekip gerekmediğini anlamak için öııce 

beş kişilik bir komisyon kurar. Karoutaya bu ko
misyonun raporu sunulur. 

Yüz yetmilj birinci madde - Ilgili ı: ııkıııı 

ile önergeyi veren veya verenler, yahut raporu 
yazan komisyon dinlend.ikten sonra önergenin, 
yahut raporun dikkate alınması gerekip gerek
mediğini Kamutay görüşüp gösterme oyu ile 
karar verir. 

Ilgili Bakaıı o sıt·aJa ıııilletvekili değilse Mec
lis biı· öncl göstcriıı onun yalııll. ,l"azılı sıınııı

masrnı alınağa karar verir. 

Yüz yet~ ikinci madde - Kamut~y soruş

turmaya girişilmesini yı.ı. Anayasa komisyonu ilc 
A<lalet Komisyonundan kurulmuş Karma Komis
yonu, yahut beşten on beşe kadar iiyc~i Lulu
ııabilccı.ık özel lıir !';;onı~tıırnıa Komisyoııuııa lıa

Y:ılc eder. 

Yüz yet~ üçüncü madde - Soruşturma ile 
üJevli komisyon, llükümetin bütün ıı.mçlarrndaıı 
faydalaııabilcceği gibi istediği kağıtlara ve belge
Jı · ı·ı· ılı • Plk.ıyııı · [38]. 

Yüz yet~ dördüncü madde - Kamutay 
l<ararındıı, sonışiurma ile ödevii komisyonun gö
rllvini ne kadar zamanda bitireceği, gerekirse 
Laşka yerlere de gidip gitmiyeccği gösterilir. 

Bu ko misyou Bakınılı.ın ~vl'(,(Lılıı~ alıilt·ı·(·ği gılıi 

dışarıdan da horkesi t.aruk, yalmt bilirkişi ola
rak dinlerneğe yetkilidir. 

Çağrılan tnıııldar gelrnek zoı·uı!<lııı1ıı· lar. gel
mezlcrse haklannda ecza yargılama usulündeki 
lıülcüınler uygulanır. 

Yüz yet~ beşinci madde - Bir gensoı11 üze
rine soruşturmaya giı·i~ilmişse soruştunnn ilc 
ödevii komisyon bir sonuca vnrıucııya kauar o i~ 
hakkında ycııiden bir gensoııı önergesi verilemcz. 

Yüz yetı:niş altmcı madde - Komisyonun 
son raporu cezalı ve akçalı sorunın gerektiıiyor
sa soruşturma kiiğıtlarr. Anayasanın 67 nci mad
desi gereğince Meclis karariyle kurulacıık Yüce
divana en çok on beş gün içinde verilir. 

Yüz yetım, yedinci madde - Meclis bir iş 
hakkında doğrudan doğruya bilgilenrnek isteı'Sıı 
bir soruşturma komisyonu kurar, yahut Meclis 

l,nıııisvonlal'lıırlıın hirini lııı işle ödc\'ler. 
Bu gibi soruştuıınalara girişilmesini ya .i\lil

letvekilleri, yahut komisyon teklif edebilir. 

ON YEDlNOt BÖLÜM 

Milletvekilliği dokunul.nıa.zlığmın kaldırılması 

Yüz yet~ sekizinci madde - Bir Milletve
kilinin dolmnulma.ılığrnm kaldırılması hakkında
ki istemler, mahkemeden Adalet Bakanlığına bil
dirilir. 

Adalet Bakıuılığı, g<'ı·ek<:cli bir te~kcre ilc 
\ 'C na~hakaıılık yolu ilc o isti'nıi ;\(ecl is Bfl.\lkllll· 
lıttııw gönıiL•rir. 

f3a.~k:ııı o istemi, .\nayasa Komisyonu ilc Aıla
lrt 1\ onıı;;~·onundıın kurulmuş Kurma Koıııisyoııa 
lınvale eder. 

Komisyon haşkanı, a(h;ekmc ilc Leş iiyeli bi.r 
lııızırlııııı a 1-.oıııis.'·oııu ayırır. 

Bu hazırlama komisyonu kendine gizli oyla 
bir ba~<aıı. söz(·üliik edecek bir de kiltip se~er. 

Koıııi<,yvıt lıütiiıı kfığıtları im·cleyip o i\lillct
\'f'ldlini diııler. l\onıis~ on taııık ,]inleycınez. 

Yüz yetmiş dokuzuncu madde - llazırlaıııa 

Komisyonu ilc Karma Komi~yoıı, biı· dokunul
nııızlr~ın kaldmiması i~in kendilerine havalc olu
uan kağıtları cn~ok uir ayda sonuçlarlar. 

Yüz sekseninci madde - Bir :\lillct,·ckiliııc, 

Anayasaımı on ikinci ve yirmi yedinci oıaddele
ı'ind c siiyleıımı yasak eyl cııılerdeıı biri i~'11atla

ıııı·, JJ azırJııına komisyonu ua inecJeıııeJeı' RO• 

nıında b•ııın kanarsa, milletvoldlliği dokunul
rıııızlığınııı lwlılınlnııısı gercğiııe kanıtlı hi r ra
poı· hazırlayarak karmıı. komisyonuna sunar. 

U )Lilll-t rckiliııc isnatlanan ya ak eylem, bi
rinci fıkrada yazılı maddelerdeki çeşitlerden de
ğilse hazırlama komisyonu, kovuşturma ile yar
ııılnıııuııııı ıliiıtl•ııı onuna [39] bıı ·alolnıası hak
kında Lir ı·upor hıızn·Jı,raı·nk 1 arnıa komisyonn 
sunar. 

Karma komisyon bu i~ üzerinde ikinci bir ka
rar verir. 

() 711il1 C'l\'c·kili i~trı·sc lınzrrlama komisyonun
da, Karma komisyonda vo Kamutay'da kendini 
savunur, yahut bir arkadaşma savundurnr. 

Kamutay bu i4te kararrru verir. 

Yüz seksen birinci madde - Dokunulmazlı-
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iiın lwldıı·ılınu'ı io;iıı loir !lfill!'f>ekilinin kı•ıırfi j,. 

tom~~i yetmez. 

Yüz seksen ikinci madde - B~ka tiirw bir 
f<nrnr olmadıkç.u, dokunulmazlığın koldırılınmıı 

hakkındaki göı·ü~ııır ;ı~ık olur [4Q]. 

ON BEKİZİNOİ BÖL.tlM 

Disiplin o~ala.rı 

Yüz seksen üçüncü madde- Bu 'l'iiziik ge
reklcrinia korunması bakınundan lliilletvckil
lerinin uğrayııcukları cezıılıır üç tüı·lüdür: 

ı- Uyo.rma; 
II· Kmama; 

III - Geçici olarak Kamutaydan çıkarma. 

Yüz seksen dördüncü madde - Uyarnın ce-
zasını ııerektirre k hareketler şunlardır: 

I - 'öz kesme k; 
[[ - Diizcni bozmak; 

ı n - !(i~i öılüj;ü ilc uğraşmak. 

Yüz seksen beşinci madde - Uyarnın ccza
ııırıı öl~ünılemek YC yerine getirmek Başkanlığın 
lıııkkrdır. 

ı-~·nım:ı Pı>zııı:nnıı ıığrn;vnn Milletvekili bunu 
c ·1 nıddP bcnılwı · hndiııi t('mizc çıkarmak ister
se, ir.in voı·ilir. 

l r.in ıılınaksızııı söz söylediğindım dolayı 

ııyuı·ma r<'r.ıısıııa uğı ·ayıın :Milletvcki]j, lıiık~inıin, 
ynlıııt oturııınun sonunda söır. alabilir. 

nuıııınlıı lıerııh r BrL~kaıı o j\[illt'fvekiliıı c , hir
l cşinıirı, yııhııl otunıımuı sonunu beklemeden ıle 

s(iı VCI'I'biJ i 1'. 

Rıı~kan , :\üllctvekiliııin ııçıklaınnlarıııı yott'rli 
lınl nınzsn, u ya rm n cezasını geri alınıız. 

Kütiplcr bunu kaydcılerlcr. 
P.iı· :.\filll'!n·kili lıiı· lıirlı•şiıııd~ iki dı• fa uyar

ma ren ma uğmr:sa bu, lutanak özeline geçirilir. 

Yüz saksen altıncı madde - Bir birl~mde 
iki d fn uyıırnııı. eczasına uğrayıııı bir lillptvc
kilinin hlrl~min sonuna lmdıır söz söylemekten 
~·osnklanmasıııı, Başkanın teklifi üzrrinc Kamu
tay, göı:iişmesiz göııteımc oyu ile kıı.rnrlaştırabilir. 

Yüz aeksen yedinet madde - Kınama cezası

nı gerekti ren hareketler şunlardır: 

ı - Bir bil'leşimde iki defa uyarma cezasına 
uğl'amışken bunu grıoektiren hnrckotlcrden vaz. 

gc~;ınemek; 

Ir - Bir ay içinde üç defa uyarma cezasına 
uğramak; 

ID - Mecliste bir gürültüye sebep olmak, ya
hut Meclisin işlerine katılmaktan k-açınmak için 
bağdaşmaya Karoutayda açıkça ve giirültü ile 
ön ayak olmak; 

IV - Arkad1111lnrdıın birine ve yahut birka
~ına hakarettc veya sözle tehdittc bulunmak. 

Yüz seksen se'kizinci madde - Meclisten ge
çici olarak çıkarma cezasını gerektiren hareket
ler şunlardır: 

I - Kınama cezasına uğradıktan sonra da ge
ne o cezayı gerektirecek hareketlerden vazgeç
memek; 

ll · Bir birlcş.imde Ü!i defa lunama cezasına 
uğramak, Oıunhlll'b~anına, Meclis Bruıkanına, 
Meclise, Bakımlar Kurııluun telıditte veya haka
retle bulunmak; 

ın - Kamutay görüşmelerinde halltL zor kı>l. 
lanıuaya, bıışknldırmaya, ayak.Jaıımaya, yahut 
Aıııı.yasıı hükümlerine karşı koymnğıı kışkn't

mıık; 

TV - l\Icclis yııpılnrı yahut bnğlanıkları içinde 
yasak bir eylemde bulunmak. 

Yüz seksen dokuzuncu madde- Kınama Ye 

gı•çici olarak :\fcclist<:n ~ıkarmıı crı.alaı·ı Bıışka

nııı teklifi üzerine Knmutayca görüşme:ıiz, gös
terme oyu ilc kararlaştırılır. 

Böyle bir -cezaya nğratılmıısı teklif edilen 
.\lillc•tvekiliıı i n ıı~ıklanınlnı-rla hulıııınınk, ynhnt 
bunu bir arkadaşınn ynptırınnk -haklodır. 

Kınama ve geçici olarak Kamutaydan çıkar
mn ceznian, totnnak özetine geçirilir. 

Yüz doksanmoı madde - Geçici olarak Ka
ıııutayrlmı ç ıkaı·ıııa cı•ıasııııı. uğrnyn ıı bir Mill<•t
vekili iı:in alıp kürsüye ç-ıkar, açıkça af dilerse 
gene JCamutııya girmek hakkını kazanır. 

Tekrarlayıcılıır, bu hakfarmı ~;tirirler. 

Yüz doksan birinci madde - Kamutaydan 
g çi i olarak çıkarılına cczasııın uğrayan lllillct
vekili, toplaruna salonundan l'lemen çıkınakla 

öd vii, ondan soııra da bir birleşimden üç bir
leşime kadar salona girmekten yasaklıdır. 

Bu ccza~·a uğı·a.ı· ıın l'ıfillctvckili salondan çık

mak istemezse bjrleşime aravcrilir, Bıışkan o 
milletvekilini salondan çıklll'tır. 

.. ... -.. 



ON D-OKUZ'UNCU BÖLttM 

laiıı1ilik 

Yüz dola;a.n ikinci madde - lsteği üzerine 
hiı· Mille-tv!'\.:iliııe BaV;ıııı , sekiz p;iiıılük izin >c
rchilir. 

Daha uzun izinler Meclis karıırma bağlıdır. 

Yüz doksan üçüncü madde - Sekiz günden 
aşm izİn istemleri ilkin Bıış.kanlık Divarıınca in
celenir. 

Yüz doksa.n dördüncü madde - B~kan, izin 
i~tcınlerini :Meclise sunarken lıt>ı' biri i~in Diva
n ı n düşüncesini de bildirir. 

i\foolis, göı·üşınesiz, gösterme oyu ile karar 
1· cı·ir. 

Yüz doksan beşinci madde - Biı·biri ardınca 

ii~ lıir·l!'şiııııle yapılan yoklıı.malarda, yahut açık 

o.\'lanıntla bir ;\ l illctvrkiliniıı :lfcrlise elenını et
ıııı•ılii{i <ııılıı~ılı ı ·sa o Mil letvekili izinsiz suyılır. 

Milletvekilinin hazır bulunınamasınıJıaklı göı;
tP rccek selı<'plcriıı ineelenme ve ölçüınlenmesi 

lJıışkanlık Divaııınuı hııkkldır . 

Hazır bulunmaması Jıaldı bir özüre dayanmı
~-:ııı :llill<• tnJ,iliııin a tlı, llt•sıı ı i Uıt7.l'le~-l' konup 
ilôn edillr. 

Bu yüzden yaprlaeo.k şikiiyetler, Bnşkıınlık 
D ivmuna sunulur. 

Yüz doksan ııltmcı madde - Izinsiz veya 
iaı ini gc,imıi~ :Ili lle! , · ckillcdniıı ge.,irrui~ oldıık

ları günler için ödeneklerinden kesinti yapılır. 

Yüz doksan yedinci madde - Bir toplantı 
yılmda iki aydan çok izin nlana, ödeneğinin vo
rilrbilınC'si Kamutay kararına bağlıdır. 

YİRMİNCİ BÖLÜM 

Başkanlık Divanmm görevleri 

Yüz doksan sekizinci madde - Başkanlık 
Divanının göı·ev lori şunlardır : 

I - İç hizmetlerin kuruluşu ve .?ıleelis memur 
ve hizınet.lileri hakkında Memurlar KanununllD 
nasıl uygulanacağı vo o kanuna göre disiplin 
komisyonu kurulması lıııkkında duııışına yoluyla 
.fikir vermek; 

II - lzin işleri; 

39-
III - Mille~vekilleı:inden adlan Resmi Gazele 

ile izinsiz, ynlıut bulunmadı diye ilan ediimjş 
olanlarm şikayetlerini dinlemek ve çözrnek; 

IV - Meclis bütçesini lıazırlamak; 

V - Daircde değişiklik, onarma ve başka ya
pılar yapılmasına karar vermek. 

Yüz dolrısan dokuzuncu madde -Başkanlık 
Divanı üyelerinden birinin, yahut birkaçının ay
n ayn üzerlerine aldıkları işlerden dolayı yııpı· 
laeak itirazlar ve şikAyetler üzerinde Divan , 
bütün üyelerini n bulunduğu bir toplantıda gö
rüşür, gereken tedbirleri kararlaştınr. 

İki yüzüncü madde - Ba.,kanlık DivanJDda 
oylarda eşitlik olursa, Başkanıniri iki sayrbr. 

tki yüz birinci madde - Kamutayın oyla
malıu·ıı1llıı o~·Jnı·ı aynlnııııık görevi Kiıt.iplC'ı·iıı 

olmakla beraber önemli bir yanlışlık olduğu bir
leşim veya otururnun bitmesinden sonra anlaşr
lırsa, Başkan, Başkanlık Divanını toplanmalta 
çağırarak tutulacak yolu kararlaştırrr. 

İki yüz ikinci madde - Kamuta.yda yapılmış 
scr;imlerclen çıknn lt,:tii~ iik ıııcselcleı ·i , Bn~kanlık 

f)ivanrrrcR görüşftliir. 

tki yüz üçüncü m&dde -:- Başkanlığın görc~

leri şıınlardrr: 

J - Dışanda Meclisi temsil etmek; 

H - Tüzült hükümlerini uygulamak ; 

TII - Oiiri!şmeleri idare etmek; 

lV - Tntannk derı:-isi ile tutanak özetinin 
hazırlanmnsrm ~özetmek; 

V - Bütün lifeclis memurlarını Boşkanlık 
Divanına danıştıktan sonra tAyin etmek, veya 
Memmlftl' Kammunıı göre haldarmda işlemde 
bıılumnalt ve idareci ityelerin tekl ifi üzerine lıi?.· 
m~tlil,..ri İŞ(' ıılnıak ''"~·n işlf"n ~ıknı·mnk [41] : 

\' 1 - Başkım lık Div:ıııınn reisi ik cl nı ek: 

VII - Başkanlık Divnm kararlarının tama
rııiyle yürütülmcsini ve uygulanmasını den tle
mek ve sağlamak"; 

VUl - Komisyonla~ı ve kalemleri dcnetlem k. 

tki yüz dördüncü madde - Başkan vekilie
rinin göı•evleri, başkan bulunmadıif veya ö:ılirlü 
olduğu zaman onıın yerine geçip bütün hakları
nı ve yetkilerini Inıllnnmaktrr. 
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tki yiU beşinci madde - KAtipierin görevleri 

şunlardır: 

I - Görüşmelerin tutulmasını gözetmek, 
tutanak özetini dftzeltmek, tutanağı da, özetini 
rlo inızıılnmıık: 

II - Knmutayda kağıtları okumak; 

m · Birleşimden önce söz İstiyenleri yaz
mak-; 

IV- Yoklama yapmak ; 

V - Oyları saymak ve ayrılam ak; 

VI - Kapalı ohıl'umlarda tutanak yazmak. 

tki yüz altıncı madde - İdareci üyelerin gö
re" leri şunlardır : 

I - Mrclis yapıları ilc salonlnl'ının , döşemeleri 

ile i~inilckilcrin ve hütün eşyanın korıııınııısın:ı 

hnkınak, hunluı·ın düLcnlicc dcftnlcrini tııtmak; 

IT - Özel törenleri tertipiemek v.e idare et-
rnek; 

Ili - Kolluk işlerini; 

IV - Hizmetiiierin işlerini; 

Y - O iılPrl c rfıı örlı>ıımc. ini ~iizl'l mf' k ; 

VI - Başkanlık Divanrna danıştıktan sonra 
Meclis biit~esini hazırlayıp gene Başkanlık Di
vnnııın vermek; 

VfT - Girimlikleri dağ-ıtmak. 

İki yüz yedinci ~a.rlıte- ldareci üyeler, :M:cc. 
lisin araverme zamanlarında nöbetloşc Başkentte 
otururlar. 

!ki yüz sekizinci madde - tdareci üyeler 
göreY ve sonımiarda ortaktırlar. 

İki yiU dokıuuncu madde- Düzenliğin ko
runması, görüşmelerin ııı:ık ve serbest olmasmm 
sağlanması, gerekirse polis knvvetiylc llSker 
müfrezesinin kullanılması işlerinde idareci üye
ler, Bıı.~kanm yürütme araçlnrıdır. 

İld yiU onımcu madde - Milletvekilleri, 
Başkanlık Divnnı ve idare işler i hakkmdıı Ba~

kaııa 'yazılı, yahut sözlü sorularda lııılunabilir

l!'r. 

tki yil! on birinci madde - ldareei üyeler 
her toplantı bıışoıda, ard:ıln.rrna bir yıl içinde 
ynptıklarınm hesab'ıru vermekle ödevlidicler. 

YlRMl BtRt:NCt BöLUM 

Kolluk işleri 

İki yüz on ikinci madde - Başkan, Büvük 
Millet Meclisi Başkanl ı~ı·konağında otunll'. 

İki yüz on üçüncü madde - Başkan, Mecli
sin iç ve dış Miv('nli~i için gerekli tedbirleri al
malda ödevlidir. 

Polis lnıvveti)·le koruyucu asker müfrezesi an
cak Başkanın komutıı.~r altındadir. 

tki yi1?. on dördüncü madde-Mcche silfih
lı girmek yasaktır. 

Giren her kim olursa olsun Bnşkanlıkçn 'Mf'c
lis yapısından dışarı çıkartılir. 

!ki yüz on beşinci madde - K:ımııtny sRio
nu ilc koınis,von nılnların:ı lllilll't vP)<İll<'ı·iniiPn, 

Meclis memıır ve hizmetlil <>rindcn , HükiimPtin iş 

için gönderdiği memıırlarilıın ve ı:ıı~rıl an uzman
lardan başka Irimsenin girmesi yasaktır. 

Girenler Başkan . yahut idareci üyeler 1arafın 

dan dışarı ı:ıkartılır. 
Meclis ynpılnımı gezip görmek isteycnlerr 

Bn~knn. n n Cil k iş z ıımanınilaıı hn ~ka h ir sn nt tco 
izin verebilir. 

!ki yüz on altmcı madde - lifeclis birleşim
lerinin süreğince, dinlcytcilerin kendilerine ay
nlmış yerlerde başları ııçık otnrmalnrı vr scq ,.,. 
knımamnlnrr cre.reklidir. 

Dinleyicil!'rilcn bejlenme~-i yRhut hd~rnmmıı<'~· i 
I!ÖSft'r('('c>k bir sö7. söyliyC'n ve~·n hnr!'kctte huhı· 
nan olııı-ııa. ılüzt>nliiri konıma iidevinıle olaniarPa 
hemen ilışan çıkarılır. 

Kamutıı.v görüşmcll'rini bozanlnr. g<'rekiı~e 

hı-men yetkili makama tesliln olunıırlıır. 

~ yüz on yedinci madde - lifeclis ynpılnrı 
yıılıut hııi!lanıklnn icinde. Milletvekili olmn'-"" 
hir kim~e suı: işler ve o suc: do ~ııvNlı/fın k~'nilili 

ğ"inilcn kovn$hlrnln ~·npamıvar~ı r~·lrml<'rdrn 

nlııı·sa B:ışkıınlık ~ıı~lm'11 dışnrı Pıkıırtrr. 

ı:ııı~ ~:ıvf'ılık~'ıı kPnilili~indrn kov·uştıırmn v;ı. 
pılnPnk ('vlemlPı·ilen i~c Rıı~lfRnlık ~ıırlu~·ıı Arl:ı

lrt nınkıımlııı· ına ıc~lim rrler. Rıı ,. <• ı ·lı•ı·dr hi r 
~fillrtYrkili <'inRvrtten suc:ii~lii ynkalanırsa Rns
kım . l•lııı·<•<'i f q'l<'r eliYIP. "UI'Inıınn )fecli~ y:ıpısı 

dısınıı eı!<Tnn!lını önley<'rek tedbirleri n1ır ve sn''
<'1:1'1 <'Dl!ıı-rp kovııştnrmnya !!irişilnıPs i !l' ~' N'Iiti~i 

ni bildirerek suçluyu onıı verir. 



-41-
İşlenilen suç, suçüstü cinayetten başka, fa

kat do~rudan do~ya savcrlığm kovuşturmasım 
gerektiren bir eylem ise, Başkanlık, idareci üyeler 
eliyle gereken ilk soru§turmaları yaptmr, soruş
turma kağrtlapm Adalet makamlarına verir. 

.Adalet makarnJan o suçun Milletvekilliği do
kunulmazlığmm kaldırılmasını gerektiren suç
lardan olduğunu ölc;ümlerse Başbakanlık yolu 
ile göndereceği istem ka~ıdr Kaınutaya sunulur. 

YlRMl !KtNCt BÖLttM 

Meclisin iç hizmetleri 

İki yüz on sekizinci madd~ - Meclisin iç 
hizmetlerine: 

I . - Genel katiplik; 
II. - Genel katipliğe ba~lı komisyon kfıtipl('

ı-.ini de kapsayan Knnunlar, Tutanak, Kfığıt işleri, 
Basımevi Müdürlükleri; 

III - İdareci üyelere bağlr Saymanlık ve Da
ire müdürlükleri ile saymanlığa bağlı Vezneei
lik f42]; 

IV - Komisyonlarına bağlı Bütçe Komisyonu 
kalem müdürü [43] ile Kitaplık müdürlü
ğü [44]; 

Taraflarından bakılır. 

İki yüz on doknzııncu madde - Meclisin tü
mü ile bulunmıyaca~ı törenlerde Başkanlık Di
vanı Meclis adına hazır bulunur. 

Meclis adına bir heyet gönderilecekse üyele
rin sayısı Meclis tarafından kararlaştırılır ve bu 
üyeler adçekme ile ayrılır. 

Bu heyette başkanveki11crinden, katipierden 
ve idareci üyelerden birer kişi bulunmak şarttır. 

İki yüz yinninci madde - Kamııtayda Ba
kanlar adına söz söylemek için gönderilecek bi
rinci smıf daire reisieri her iş, yahut bir iş için 
demeçte bulunmaya bakanlarca izinli kılındıkla
rını gösteren, Başkanlığa yazılmış bir tezkere 
getireceklerdir. 

Bu tezkere, görüşmeden önce Başkanlığa 
verillı. 

Bqkan, gelen kimsenin hangi bakanlık adına 
eöz söyliyeceğini Karoutaya bildirir. 

Sayıştay Başkanı ile ikinci b&Şanları, gere
ğinde Mecliste açıklaınalarda bulunabilirler. 

tki f.Us yirmi birinci madde- Türkiye Bü-

yük Millet Meclisi iç idaresi yönetmeliği Başkan

lık Divanmca kaleme almacak, tutanak dergileri
nin hazırlanması, Meclisin iç idaresi, memur ve 
hi71nı ctUlcrinin görevleri, işe alrnışlarr, yükselme
leri ve işten ayrılmaları hakkındaki usuller o 
yönetmelikle gösterilecektir [ 45]. 

İki yü.a yirmi ikinci madde - Yürütme iş
leri hakkında milletvekilleri Kanıutaya. dilek 
önergesi veremezler. 

YtRMt ttÇUNCtt BöLttM 

Kitaplık 

tki yüz virmi üçüncü madde - Kitaplık 
Komisyonu üyelerinden biri kitaplığı gözetim 
altmda bulundurur. 

Bu gözetim sonucunu bildiren npor her yıl 
basılarak üyelere dağıtılır. 

İki yüz yirmi dördüncü madde - Kitaplık 
Komisyonuna katiplik eden Kitaplık Müdürün~ 
komisyonda dam5ma oyu alınır. 

İki yüz yirmi beşinci madde - Kitap, gazete, 
dergi, harita ve bu çeşit şeylerden hangilerinin 
satın almacağlili komisyon kararla.~tırrr. 

Her Milletvekili de satın a!ma hakkında 

teklüte bulunabilirse de bu teklifleri dikkate 
alıp almamak komisyonun hakkıdır. 

tki yüz yirmi a.ltmcı madde - Miidür, Ki
taplık eldesinin düzeniice defterini tıitınakla 
ödeviidir ve bundan soruml~dur. 

Kitaplığın açık olduğu saatlerde ya müıl.ürün, 
yahut yardnncısmm orada bulunması şarttır. 

tki yüz yirmi yıminci madde- Kitaplardan 
hangilerinin kitaplıktan çıkarılanuyacağını ve 
hangilerinin 1\Iilletvekillerine eğreti veı-ilebilece
ğini komisyon kararlnştırır. 

.Alındısı verilmeden hiçbir kitap Kitaplıktan 
çıkarılamaz. 

Komisyonlar diledikleri kitapları incelemek 
için alabilirlerse de komisyon odalarından dışa
nya çıkaramazlar. 

Milletvekillerinin eğreti aldıkları kitapları en 
ı:.ok bir ayda geri verıneleri şarttır. 

Bir ay ioinde geri getirilmeyen kitapları mü
dür bir tezkere ile ister. 1stendikten sonra bir 
hafta içinde geri verilmeyen kitaplar, alan Mil
letvekilierine ödeWir. 
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YlB.Mt .DÖRD 'UNCU BÖL 'UM 
1Milletvekilllti bel~ ve be1gil'eri 

·İki •yüz yiııııL sekWnci madde - Meclise ka
tıldıkları gün ·ycni rüyelere Genel Katiplikten bir 
olumluk kağıdı ömeği verilir. 

Komisyon seçimlerine yardımı olacak cetvel
lmn ' hazırlanabilmesi için bu ~ t!l'tesi -güne 

;kadar aoldttııılup Genel K!tipllğe geri verilir. 
Bu kağrtta şunlar bulunur : 
I - Milletvekilinin adı ve soyadı i 

II - Babası ilc anasının adlan i 

HI - Doğduğu, oturduğu yer ve doğum tarihi; 

IV - Öğrenimi, bildii:-i diller, varsa uzmanlrğı, 
eserleri, ilim rütbeleri: 

V - Me!ıleği ve işigücü; 

VI - Yolluklara esas olmak üzere evli olup 
olmadJğ;ı, varsa· çoeuklan. 

Tekrar seçilmiş Mill tvekillel'i bu kağıdı yeni
den doldurmasalar da olur. Ancak geçen dönem 

•içiJ1de yeniden olltnlan eski ktığfda ek olarak yaz
mahdırlar. 

Bu kfığıtta, Milletvekilinin durumunda olnbi
~cıoek;dağişiklikleri·göstemrl!k için bir bölme bulu
nacaktır. 

Her değişiklikte i\ [i) Jetvekili bunu olumluk kfı
Jğıdına hemen geçirtir. ve dönem sonunda kendisi 
'l'le ·bınıun onanmış bir örneği verilir. 

tki yüz yirmi dokutm.cu-mıtdde - Milletve
killiği lrabul edilen kimsenin, aslında iki· eşyazı 
.o1arak yapılmış bulunan seC}lm tutanaklarmdan 
biri, kabul -tarihi de atılarak ve llealisin büyük 
mülribü ile mühürlanerek kendisine verilir. 

"tki yüz otu.mncu madde - Her Milletvekili
ıne dönem sonunda, Mlll tvekill~i ettiği süreyi 
•ve bu .Ure iC}inde &ldığı 'Ödenekler ile nrdiği 
nı<g(Jeri ve emeklilik kc enekleTi tutaruı.ı gölıto
Tir bir tutanak veriUT. 

1ki yüz otuz birinci madde- Her' Milletve-

kiline üzerinde fotoğl'&fı bulunan ve seçim çev
resi ile dönemi yaZılı, Meclia Başkanı tarafından 
iınmlanmış bir kimlik cüzdanı verilir. 

Milletvekilleri, şekli Başkanlık Divanınea ka
raı·la.ştmlDllş bir güleük taşıyabilirler. 

Töı:enlerde kul!anıln(lllk lülletvekilliği belgi
si, kenarlaı.-mda birer ak ~izgi olan ve üzerinde 
c Türkiye Büyük Millet Meclisi ~ sözleri kıwl
mı§ madenden bir plik bıılunan kırmızı bir kor· 
delfı ucuna asılı mineli bir ay ile yıldızdır. 

YlRMl BEŞlNCt BÖLUM 

Bu tü.ziiğün da.yanaJda.rı 

tki yüz otuz ikinci madde - Bu Tüzüğün 
değiştirilmesi, bir, yahut daha çok maddesinin 
kaldmlmıı.sı, bu Tüzüğe bir, yahut daha çok 
madde eklenmesi için yapılacak teklifler önce 
Anayasa Komisyonunda incelenir, sonra kanun 
görü~meleri uırolüne uyularak Mecliste görüşü
lüp sonuçlanır. 

Bu işts yalnız bir görüşme yeter. 
Bu Tfuük ile bundan sonra yapılacak deği

şiklikleri Anayasa 'nın 35 nci maddesinde göste
rilen şekilde iliina bağlı değildir. 

Bundan sonra yapılacak değişiklikler Meclis
çe kabııl edilir edilmez, yürürlüğe girer. 

tki yU.z otuz iigiincü madde - Bu Tüziik 
maddelerinin yorumu, kanunilll'In yorumlanma
sı usıılünce olur. 

tki yüz otuz dördüncü madde - 2 Mayıs 
1927 tarilıli Dahili Nizarnname kaldınlmıştır. 

İki yüz otuz beşinci madde - Bu Tüzük kn
bulünden başlıyarak yürürlüğe girer. 

Iki yüz otuz altmcı ·madde - Bu Tüzük 
Türkiye Büyük Mlllet Meclisi tarafından yül'ii

tülür. 

'Dahili • N izaımıaıne görüşmelerini kapsayan. Tutanak ckrgilerin.in. dönem, ciıt ve sayfa 'llotıma
ralan: 

•z.o. 
D. Oi:ıt Sayfa 

Il 10 363 : 366 (Yeııi bir Nizlımname ı·iicıu.W getiı·ilm.esi ~~iııiıı Dahili • izamnanııı Eııcü-

meniM tevdii) 
ll .'Jf) 96, 102, 176 : 202, 276 : 299 (Müzak rıısi ikıııal edilm cyeıı ilk şekiı) 
Il 90 71 : 72, 89 : 91, 104 : 105 (};tWiinı~m tcll'aft?Klon {}eri alı1ta1~ 1ktnci mü vedde) 



- 43>-
D. Oilt Sayfa 

Il 31 64, 243 : 263, 26 : 298ı 302 : 324, 331, 358 (Müt:akere ve kabul edi
le 11 soıı şekil) 

lll 3 12, 110, 114: 117 (22 ıwi madde) 
IV 8 ıno, 132, 148, 194 : 195 (6 nci ınadde) . 
lll 
TV 

9 
lO 

108, 132, 139 : 144 {169, 170, 171 nci ıııo.daeıer) 
8, 11, 15 : 17 (22 nci ıııad<k) 

IV . 14 108, 110 : 111 (5 nci madde) 
r . 1 10, 38, 43 : 47 {7 ve 22 n c.i ınaddeler) 

VII 3 
· Vfl 4 

lç 1'iizük 

ır Il 15 
16 
19 

~~~ 120 } (22 nci madde) 

206 
12, 21, 37 : 63 
184, 146, 154 : 155 {23. madde) 

Notlar 

[1] _ Andiçmek için, Milletvekillerinin se
çim tutanağının onanmış olması gerekmez. 

'1'. D. 25 . IX. 1930 - S. 9 
6 . IX . 1943 • S. 3 
2 . X . 1944 - S. 

15 . IX . 1944 - S. ·152 
(Madde- 2) 

[2] - Oturuma son verilmektedir. 
(Madde- 8) 

[3].- Geçici komisyon, her komisyondan üye 
alınarak, karma komisyon, iki veya daha çok 
komisyonun birleşmesiyle kurulur. 

T. D. 23 . V . 1931 - S. 59 
- Bir komisyon kendisine havale edilzn.lıı olan 

bi.ı· işin geçici veya karma bir komisyonda 
incelenmesini isteyebilir. 

T. D. 1 . IV. 1942- S. 65 
8 . VI . 1942 - S. 27 :98 

(Madde- 25) 
[4] _Komisyonlar kanun teklif edemezler. 

T. D: 9 . I . 1928 - S. 21 
Fakat kendilerine verilen mesela bir yorum 

istcı.niııi kanun şekline sokabilirler. 
T. D. 28 . I . 1928 - S. 118:131 

Yine Komisyonlar, kendilerine bavale edilen 
işleri hir tasandan hir maddeyi ayırarak onn 
yoı'tım krlığı vercbilirler. 

(Yonını- 244) 
(l'I.adde - 29) 

[5] _ Bir komisyon, kendisine havale edilen 
bir işi kabul ' 'eya ret şeklinde ke in olarak so
nuclııınak durumundadır. 

T. D. 29 . II . 1932- S . 22:26 
2 . IV . Hl32 - . 3 :G 

.(Madde - 36)_ 

[6],- Bu komisypn · baş4 , taıı,ar~ h~(lf 
da. dü üneesini bildirmek; için bu· ~!ann ken. 
disine verilmesini isteyebilir. 

T. D. 1 . XII - 1937 - S. 15 
(Madde- 49) 

[7] -Bu raporlarm dağıtılmasmdan . bir. }\af
ta sonra ve bir defa gprüşülmesi Adettir.. FJ.kra.. 
lar hakkında söz isteyen olmazsa tümü oya ko. 
nur. 

T. D. 9 . IV . 1932 - S. 24 

- 1206 numaralı karar : 

Divanı IIIıılıasebatm üç aylık. raporları ÜM
rine Mecli~e verilebileeek kal'8l'lar, muayyen· 
hiıdis lerde mesnliyet tayinine ve yolsuzluklarm 
izalesinc ınütedair olmaktım başka bir mahiyet 
arzedenıiyeceğiııden, bu· hudiseler-e maksur kalmak 
tabiidlr. Şayet, Divanm teşrii murakııbeyj. te
min ve le hi! vazifesi liıır~cindeki hak ve saliihi
yeUcri bududunu herhangi bir içtihatla ~ 
hu raporlarda diğer gfuıa mAruzatı olmuş · da 
bunlar hakkında 1\Ieclisce kararlar- ittiba..: edilmiş 
i c, bunların maslahnt üzerine müttellaz olıruısı 
bnsebile, şüınulünün zntı meseleye-munhasır kal· 
ması zın·uri olduğuıın karar verilmiştir. 

3 Sonkanun 1941 
(Madde- 49) 

[8] - Doğrudan doğruya ııınhkeme ile ilgili 
ve mahkemeden çıkacak hiikme bağlı bir iş hak· 
kındıı. Dilekçe Komisyonu karar veremez. (Ka
rıu· - 311) 

• Afillt Sa~ katılmayan memurlar hakkm· 
daki 8511 numaralı kanunun ikinci maddesinde-
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ki Heyeti Mahsusaca verilen kar~rlar Dilckçc 
Komisyonu tarafmdan incelenemez ve bozula
maz. (Karar - 352) 

~ Komisyon, yürürlükte olan hüküınlerin dc
ği~tirilmesi mahiyetinde kararlar veremez. (15 . 
:XII . 1932) . · 

- Komisyon. Danıştay Davalar Dairesi karar
larını bozama.z. (Karar - 803) 

. Askerler Meclise başvuramazlar. (Kanun -
3410) 

(Madde- 50) 

[9) _ 10ıi numaralı karar, bu noktayı des
teklemektedir. 

(Madde- 53) 

[10) . Teklif Hükümetten gelirse,_ af, karar 
şeklinde çılonaktadır. 

- Adalet Komisyonu affı kabul etmezse işi 
bir raporla Dilekçe Komisyonuna bildirir. 
(3 .TI.1932) 

(Madde - 5~' · 

[llJ.l):omisyon kararının Kamutay 'da görü
şülmesini istemiş olan kişinin artık Milletvekili 
olmaması, raporun Kamutay'da görüşülmesine 
engel olmaz. (8 . I . 1940 - Allasaya Komisyo
nu raporu - 4/2) 

(Madde- 57) 

[12) - 1132 .numaralı karar 
Dahili Nizıımnı\menin 57 nci maddesinin son 

fıkrası mucibinco katileşen Ar.zuhal Eneümeni 
mukarrera.tınm infaz edilmemesi halinde mebus
larm niza!llllamedeki usul yoluyla murakabe va
zifelerini yaparak kanun hühiimlerinin tatbikmı 
aramaları mümkün ve tabii olmasma göre tered
düde mahal bırakınıyacak bir vuzuhta olan Da
lıilt Niıamnamcnlıi bu maddesi himroünün tobi
rino mahat görülmemiştir. 

1165 numaralı karar : 
Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesinde «Her 

Il\ebus cetvelin dağıtıldığı günden başlıya:z:ak bir 
ay içinde Arzuhal Eııcümeninin verdiği karaı-m 
Heyeti Umumiyede tetkik ve müzakeresini istiye
bilir. Bu halde encümen o arzuhal için mazbata 
tanzim ve takdimine mecburdur :. denilmekte ol
masına göre he.r hangi bir husus hakkında Arzu
hal Encümeninin bir mazbata tanzim eylemesi di
ğer Encümenlerdeki usule tabi olmayıp ancak 
ceh,el balinde mebus ve vekiliere dağıtılan ka
rarlara bir mebus taratmdan itiraz edilme
sine bağlı bir keyiiyettir. Binaenaleyh, ka
nuni müddet zarfmda yapılıı.n bu itiraza karşı 
mazbata tarıziıni lô.zım ve zaruridir. Bir Devre
nin bitarnmda veya intihabın tecdidi halinde · a
dece kanun teklif vo l§.yihalarnun hükümsüz ka
lacsğı -hakkındaki Dahili Nizamnııanenin 69 ncu 
maddesinde şah i hukuka dair sarabat bulunma
pıası bu maddenin mefhumu muhalifinden doğan 

Yc Büyük ~Iillet M~clisinin yirmi senelik teamülii 
ile birleşen bir kaide olmasma göre bu nevi maz
bataların yeni Devre içinde müzakere edilmesi 
lazmıge1ir. 

Teşkilatı Es.ısiye Kanununun 82 nci madde
sine göre vatandaşların gerek şahıslarma ve ge
rek 1i.ınmeye müteallik olan kavanin ve tıizamata 
muhalif gördükleri hususlarda Büyük Millet 
Meclisine mürıı.csat ve şikayette bulunmaları 
'fürklcrin amme hukukuna taallUk eden hakla
rından bulunnia.kla sırf şahsi hukuka müteallik 
olarak tanzim kılınan bu mazbataları hükümden 
iskat etmiyen teamülün Teşkilatı Esasiyenin ruh 
vo prensipine de tamamiyle uygun olduğu mey
dandadır. Şu hale göre Ar.zuhal Encümeni ka
rarına mebuslar tamfından itiraz ancak mazba
tanm tanzi.ınine saik olup bu mazbata tanzim 
olunduktan soura Heyeti UmumiyeRin malı ola
cağı cibetle itiraz eden mebusun bu intibap Dev
resinde mebus olup olmaması ve müzakerede ha
zır bulunup bulunmamasının mazbatanm Heyeti 
Umumiyede müzakeresine · hiçbir suretle miini 
teşkil etıniyeceğine karar verilmiştir. 

8 Kanunusani 1940 

1186 numaralı karar : 
Artvin hudut tabuı·u dördüncü bölük komuta

m iken 347 numaralı kanuııun dördüncü mad
desine tevfikan tekaüde sevkedilen Yüzbaşı Meh
met Kilmil Süsim hakkında Arzuhal Enetimeni 
tarafından cvvelce menfi karar verilmiş ve mu
ınailcyh bu•nun üzerine muhtelif morcilere müra
caat etmiş ise de bu merciierden lehine bir ka
rar istihsal edemediği ve Son Tetkik Mercii En
cümeninin aleyhinde verdiği karara itirazen tek
rar Meclisi Aliye müracaat eylediği ve bu İsti
dasının 3410 sayılı kanun mucibince Askeri Tem
yiz Mahkemesine devredildiği ve meseleyi bu 
suretle ele alan Askeri Teınyiz Mahkemesinden 
-lehinde bir karar sadır olarak bu kararın kati
leşmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Arzuhal Encümeni kararlarrom mahiyeti, 
bir ay zaifında Meclis azası tarafından itiraz vu
kubulmayınca katiyet kesbederek Meclis kararı 
halini alacağr Dahili Nizaınnamenin 57 nci mad
desiyle tasrili ve tesbit edilmekle beraber kaza 
marcilerinden slidır olan ilfunlarm tebdil ve tağ
yirine de imkan olmadığı Teşkilatı Esasiye Ka
nununun 54 ncü maddesi sarili hükmü iktızasm
dan bulunduğundan sırf bu hadiseye has ve mün
hasır olmak üzere mahkeme hükmünün infazı 
lazım ve zaruri bulunduğuna karar verilmiştir. 

31 lVIayıs 1940 
1187 numaralı karar : 
Askeri kiltipiikten mü tekait İrfan Akyüz 'ün 

tekaüt maaşı hakkındaki talebinin reddini na
tık olan Divan Heyeti Umumiye kararı, Birinci
kanun 1938 : Şubat 1939 ayların& ait rapor üze
rine Meclisi Aıice ittihaz huyurulan 1145 numa-
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rah kararın 3 ncü frktasiyle tasvip huyurulmuş 
ise de bu karardan evvel mumaileyhin Divaru 
Muhasebat kararı aleyhine Askeri Tem.yiz Mah
kemesine dava açtığı ve neticede mezk1lr mah
kemeden iddiasının varit olduğuna dair karar is
tihsal eylediği anlaşılmıştır. Aynı mesele hak
landa daha evvel sadır olan mahkeme ilfun.rnm 
tebdili ve tağyir ve telıir edilmiyeceği Te.şkilil.tr
Esasiye Kanununun 54 ncü maddesinin sarabati 
iktrzasından olduğundan İrfan Akyüz hakkında
ki mahkeme kararının infazı icabedeceğine karar 
verilmiştir. 31 Mayıs 1940 

(Madde- 57) 

[13] - Kamutay buna sadece bilgi edinir. 
(lO . XI. 1932) 

(Madde- 60) 

[14] - Kamutay buna sadece bilgi edinir. 
(lO. XI .1932) 

(Madde- 62) 

[15] - Bu kesin hesap cetvelleri, Muhasebei 
Umumiyc Kanununun 127 nci · maddesinin son 
fıkı·asr gereğince, Kıımutayca bilgi edinildikten 
sonra doğrudan doğruya hesabı umumiyc katri
mak üzere Ilazineye gönderilir. 

T. D. 28 . IV. 1932 - S. ll 
13 . I. 1936 - s. 30 

(Madde- 63) 

[16] - 1169 numara ve 25 Haziran 1926 ta
rihli kanunun birinci maddesi (Muaddel : 9 Ma
yıs 1928): 

Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesinin 
altmış beşinci maddesi mucibince Meclis Hesapla
rının Tetk:iki Encümeni ô.zasından murakabe va. 
zifesini ifa edecek ıata şehri yüz elli lira. ücreti 
huzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 Teşrinisani 1927 tııı·i
hinclen başlayan içtimaa da ş&mildir. 

(Madde - 65) 

[17] - Anayasa Komisyonu raporu 8 . I . 1940 
4/2 

- Madde - 57 altındaki 1165 numaralı karara 
bakınız. 

(Madde- 69) 

[18] - Şapka Kanununun kabulündenberi 
Başkan, kü.rsüde frakla oturur. 

1 . VI . 1945 de Başkanvekili Dr. M. Gcrrucn, 
rei&likten çekildiğini söyliyerek kürsüyü boş bı
rakınca, Başkan Renda hemen yerine geçmiş ve 
günlük elbisesiyle başkanlık etmiştir. 

(Madde- 81) 

[19] - Hükümet ç kilmiş bulunursa, Kamu
tay, yeni Hükümetin kuruluşuna kadar kanun-

larm görüşülmesini gcciktirir. (25 . I . 1929)". 
(Madde- 87) 

[20] - Anayasarun 20 nci' maddesinin son fık
rasına bakınız. 

(Madde- 98) 

[21] - 1:167 ııunıa nı lı kura ı·: 

Kunun ba{liıklariyle !asıl uııvnnları ve lıaşi
Y.eler hakkında 

(Resmi Gazete ile neşir ve ilanı : 4 . Il . 1944 -
SaY.I : 5621) 

N. Poroy 
D. VI- Cilt 15- S. 107 

Umunü Heyetto müzakere edilen kanun tck
lif ve lil.yibalarmın başlıkinriyle fasıl unvanla
rmın ve maduo kcnarlarına not halinde konul
makta olan lıaşiyelorin bazan okunmakta ve ba
zan da okunmanuıkta olmasma mebni bu bwıu
sun kati ve esaslı bir şekle konulma.iıı intizam ve 
istikrar bakırnından muvafık görülmüştür. 

Kanunların ruhu esasen maddelerde münde
riç hüküm ve iiadelcrlc tayin Ye tavzib edilmek
to ve tatbikat da o maddeler mazınununa göre 
yapılmakta olduğu· eibctle kanunların sırf ma
biyetlerini gösterir surette yazılan başlıkları ve 
alfıkadnrlııra kolaylık temini maksadiyle derecdi
len fnsrl unvanlarını ve maddelerin kısaca birer 
hulasası. şeklinde olarak kenarlarmil konulan ha
şiye notlarını da kanun hükümlerini aynen ih
tiva ve ifade ediyor gibi telılkki etmek doğru 
olamıyacağından ve bu şeklin kabulü Jıalinde tat
bikatta birtakım karışıklıklar vukuu melhuz bu
lunduğundan bunların kanun metninden sayıi
malarma malıni olmadığına; 

Şu kadar ki, bunların kanun hükümlerine in
tibak etmesindeki lüzum dcrkar olduğu cihetle 
bu hususta bir aylmılık vukua gelmemesini tc
min için kanunlarm müzakeresi esnasında baş
lıklar ve fasıl unvaniarı ilc madde kcnnrlıu·nı
daki hiişiyo notlarmm dahi okunma ma; 

Ve hiişiye notlarının Umumi Heyctte okım
muş olacağına göre, Resmi Gazetede aynen neş
redilmesinde bir mahzur değil, bilakis nlakadıır
larn temin edeceği kolaylık bakrmmJnıı faydıılı 
olacağı cilretle bu haşiyclerin do, kıınun metnin
den nddedilnıcmek üzere, kanunlarla birlikte ncş
rindo devam edilmesine; 

Karar verilmiştir. (Cilt: 4 - Snyfa : 1J4 ve 
Cilt: 7 - Sayin: 96, 141). 

26 Klinunıısııni 1944 

Bu işle ilgili tartrşmalıır : 
Dönem VI - Cilt 15 - Soy fa 107 
Dönem VIT- 'ilt 4 - ayfa "23 - Sütun 2 

vo · Sayfa 29 • iitun 1 
(5 . VII . 1943) 

(Uııddo - 99) 
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t22J- Tüm halinde l<Abul olunan kanunlar'da 
vardır. 

(Madde- 99) 

[23] . Sayıştay raporlarının da bir defa gö
ıii.şülınesi adet olmuştur. 

- 114 ncü maddenin son fıkrasiyle 232 nci 
maddenin ikinci fıkrasma bakınız. 

- Biriner görüşmede çılı:a.nhnası kabul edilen 
bir maddenin tekrar görüşülmesi hakkında, ikin
ci görüşmede değiştirge verilebilir. 

T. D. 26 . IV . 1940 - S. 157 
(Madde - 100) 

[24] . Bir tasarı, ikinci görüşme esnasında 
Kamutayca, ilişkin komisyona değil de, geçici bir 
komisyona havale olunmuşsa, Karoutaya tekrar 
geldiğinde o tasarı yeni baştan iki görüşmeye_ 
bağlı tu tu] Ul'. 

T. D. SO. XII . 1940 - S. 210 
(Madde - 106) 

[25] . Birinci görüşme sırasında bir maddenin 
kanundan çıkarılması ·teklifi retlenmiş ve madde 
kabul edilmiş , iken ikinci görü§Ine sırasında o 
maddenin çıkarılması yine teklif olunabilir~ 

T. D. 19 ve 24. III . 1932- S. 64 ve 72 
(?ıfu~de - 107) 

[ 26] . Kendisine böyle br clzin• verilen Mil
letvekili yeni bir teklif yapamaz. (24 . III . 1932 
Sayfa 75), ancak göı:ıüşme lronusunu hangi tN
rekçeye dayanarak kabul veya reddettiğini söyle
yebilir. 

T. D. 29 . V , 1944- - S. 418 
(Madde - 110) 

[27] . Ajans ile ilan dahi böyledir. 
T. D. 12 . VII . 1940. S. 63 : 64 
(Madde • 115) 

[28] . Birinci görüşmt'de c;ıkarılmasr kabul 
edilen bir maddenin tekrar görüşülmesi hakkın
da, ikinci görüşmede degiştirğe verilebilir. 

T. D. 26 . VI. 1940- S. 157 : 161 
(Madde --116) 

[29] . Komisyon dikkat ·alman değiştirmeye 
uymak zorunda değildir. (3101 numaralı 'kanun 
25. I .1937) 

(?ıfadde • 119) 

[30] . 292 numııarlı karar 
Divaru Muhasebatın, liizumunda bir kanunun 

tefsirini Meclis Riyruıetindeıı talep etmek hakkı
na malik olduğu, Heyeti UmumiyeniD yirmi ikin
ei iı:timarnın birinci cels inde takarrür etmiştir. 

6 KAnunusani 1927 

669 numaralı kararın 8· nci maddesi 
'I'efsir kararlımnın makabliıieı şümulü tabii 

isıı de tefsirdeır evvelki usul v& alıkama tevfikan 
icra ve ikmal ve alakosr katedilin.iş ve emrivaki 
halini almış olan mesaile dO' teşmili halinde tefuir 
ilc az çok münıısebcttıır kaffei muaınelatm yeni
den tetlı:ik ve tadili icabedip buna ise mahal ve 
imkan olmadığından 158 numnrab tefsiT kararın
dım: evvel tıısfiyeye tli.bi tutulmuş ve müddeti 
hizm ti ·on beş seneden dun olmak dolayısiyle ik
ramiyesi verilerek alakosr katedilmiş olan me
murlara mezkfu tefsir kararına istinaden iad~ 
muhosebe suretiyle tekai.it maaşı tahsisi gayri 
caizdir. 

24 Kanunuevvel 1931 

Bir Encümen, kendisine muhavvel bir tefsir 
talebi hakkında, kısmen , tefsire mabal olmadığı 
yolunda b\r mıı:tbata tanzim edebilir ve kı men 
de o tefsir talebini bir layilıa ınevzuu yapabilir. 

1944 - Mııtbua 126 
(Maö de - 124) 

[31] . Bil' ta sarı, Konıisyondun Kamutııya 
yonım şeklind gönclerilirse, yorum gibi, bir defa 
göl'üşülür. 

T. D. 27 . XI . 1933 - S. 55 : 59 
(Madde · 124) 

[32] . Beş "Milletvekili hemen ayağa kalk
• malıdı rlaı·. Aradarı zaman geçmemelidir. 

T. D. 9 . V . 1941 - S. 42 
{Madde • 134) 

~33] . 115 nuınarnlı karara ve y rlcşcn ~de
tc göre Aktal'l11n ve Eklem Ödenek kanunlarıylo:ı 
]\;esin llesap knnuuları da a<,:ık oylamaya konur. 

(Madde - 135) 

[34] . Oya. katılan üyelerin salt~okluğu (1\[ad

dc - 143) 

[35] . Yetersayı yoksa seçim gelecek birlc
şime bmı.kılır. 

(23 ve 25. XII . 1942) 
(Madde - 143) 

[36] . l\lardin MilletYekili lrfan Fert Al
paya'nın , Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bazr ya
zı l ar lııı.kkınôaki sorusuııa cevap veren Adalet 
Bakanı }!abmut B· t S o1Jmrt 'tan 'SOnra, bu ce
vabnı komı.~u ollnı, Muğlıı. M.illetvckili Yunus Na
di .Abalıoğlu 'nıı. söz verilmiştir. 

T. D. 5. VI.1930 • S. 5 

- lzınir Milletvekili ?ılabmut Esat Bozkurt'
un J ş Kanunu hakkındaki soru una Ekonomi Ba
karn Mustafa Şeref Özkan cevap verdikten sonrn, 
bu 11\yihanın hiwolc cdilmiıı bulunduğu Ekonomı. 
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Komisyonu sözcüsüne•söz verilmiştir. 

1. VI. 19-32 - S. 2 
(Madde - 155) 

[37] . Ticaret eski Bakanı Ali Genani olayı, 
Kaınutaya, Sayıştay Komisyonunun ·bir raporiyle 
yollarunıştır. (10. III. 1928) 

(Madde - 169) 

[38] . Bahriye eski Bakanı !hsan'ın, Yavu~ 
ve Havuz olaymda Soı;qşturma Komişyonu bazı 
kişileri tutturmuştur. (Karma Komisyon tutana
ğı : 22 . I. 1928) 

(Madde - '173 

[39] . Anayasa Komisyonunun ll . IV. 1941 
tarihinde kabul olunan bir raporundan : 

Netice: Bu sebeplere binaen isnat olunan bir 
suçtan dolayı istenen takibatın Devre sonuna bı
rakılmasına Meclis Umumi Heyetince karar veril
miş olan bir mebusun yeni Devrede dahi mebus 
seçilmiş olınıısı balinde evvelce verilmiş olan tfılik 
kararı hilkmünün devaını icabedeceğine ve evvel
ki Devre esnasında verilmiş tillik kararlarının 
Devre sonunda ancak yeniden mebus seçilmiyen
ler hakkında kendiliğinden ortadan kalkarak, ta
kibaiın bıışlaması lazımgeldiğine ve şimd.iye ka
dar bu yolda cereyan eden muamelecin değiştiril-

mesine mahııl bulunmadığına karar verild.i. 
(Madde - 180) 

·1;40] . Milletvekilliği dokıı.nulmazlığı kaldı
rılan .bir Milletvekilinin tutulınası için Kamutay
da ayrıca karar almak istemez. (Karar 1284) 

(Madde - 182) 

[41] . Büyük Millet Meclisi memurlarmıo 

teşkilatı hakkındaki 3552 numaralı kanuna bakı-
nız. 

~Madde - 203) 
[ 42] . 4448 numaralı kanuna göre : Mutemet

lik 
(Madde - 218) 

[43] . 4448 numaralı kanuna göre •Kalem 
1\rüdqrlüğü 

(Madde - 218) 

[ 4.4 J . 4.448 numaralı karıu.ııa bağlı cetvel e 
göre Mecliste bir de, Başkanlığa bağlı «Hu usi 
Kalem:. vardır. 

(Madde - 218) 

1(45] . Büyük Millet Meclisi I1Uill1Urlannın 
teşkilat ı hakkındaki 3552 numaralı kanuna bakt-

. IliZ. 

(Madde - 221). 

--:ıe:ıe>e<eeııı---



4. Milletvekillerinin ödenek, yolluk ve emekliliklerine ilişkin kanunlar 

A) .il!ı'lletvekillerinin ödeneklerine ilişkin kammıar 

Büyük Millet Meclisi .azasm.ın taihslsa.~ ve harcırablan haldanda kanun 

(Resmi Gazete ı?e ne§ir ııe ilônı: 21 • V • 1930 - Sayı: 1499) 

Kanun No. 1613 

Birinci madde - Büyük Millet Meclisi Aza
amın senelik tahsisatı (6 000) liradır. [1]. Bu 
tahsisnt, her ay başında beşer yüz lira ola
rak verilir. lçtima senesi esnasmda i.J:ıtihap· edi~ 
lenlerin tahsisatı Meclise iltihak ettikleri ay
dan itibaren ve mebus~uktan ayrılanların mu: 
hassasatı ayrıldıkları ay nihayetine kadar be
sap edilir. 

Vefat eden mebusların, kanuni mirasçılarına; 

senelik tahsisatm yarısı tazminat olarak ve
rilir [2]. 

İk'inci madde - 1452 numaralı kanunun ü
çüncü maddesinin aidat ve vergilere mütaallik 
hükümleri bu tahsisat da şamildir [3]. 

[ 1] Bu nıikt<ır 17 57 ayılı kanunla .J 200 lira,. 
ya i1ıdirı?mi§ ııe 4602 sayılı kanunla tekrM 6 000 
Uraya çıkarılmıftır 
• 4 05 sayılı kanım uer.eğince 125 lira aylıkla,.. 
rm tııtaıı. 600 liraya çıkarılmış olduğundan bıı 

miktaı· 7 200 liı·aya yii.kselmiştir. • 
[2] 2507 sayılı kanuna bakınıı. 
(3] 1452 sayılı kanun 3656 sayilı kanunun 

25 nc'i maddesi ile k!lldırılm1..,•tıı·. 

Uçüncü madde - lntihap dairelerine gidip 
gelen Büyük Millet Meclisi azasına her içtima 
senesi ve merkeze getirdi~eri ailelerine de her 
intihap devresi için azimet ve avdet harcırahı 
verilir. ·[1]. Harcırah ve tekaüt · hesaplarında 
( 1 25) lira esastır. 

Dördüncü madde- Nrsabı Müzakere Kanu
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 muaddil 6 
Teşrinievvel 1338 tarih ve 272 numaralı kanunlar 
mülgadır. 

Be§iııci madde - Bu kanun 1 Haziran 1930 
tarihinden muteberdir. 

Altmcı madde -Bu kanunun hükümleri Bü
yük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

19 Mayıs 1930 

[1] 3135 ve 4440 sayılı kanunlara bakınız 
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Büyük Millet Meclisi a.zıı.aııırn ta.haiaat ve harcırahla.rı haklandaki 1618 numıı.ra.lı kanunun birinci 
maddesini muaddil kanun 

(Resıııi Gazete ile ncşir ve ilanı : 11 . IIT . 1931 . Swyt : 1745) 

Kanun No. 1757 

Birinci mada e - Büyük Millet Meclisi aza
.s ıııın talısisat ve harcırahları hıtkkınılaki 1!.1 Ma
y ıs 1930 tarih ve l 613 numaralı kanunun birinci 
maJdcsi a~ağıdıı .vuzılı şekilde tadil eJilnıiştir: 

lliiyiik Millet .\[eclisi iızııs ıuın s~nclik tahsi
sat ı ·tWO limdıı· . Bu tulıs isıı.t her uy lıaşıııda 350 
lira ol<trak tahakkuk ettirilip Yerilir [1). !çtiııııt 
scııcı:ıi cwasında intihap cdilcnlcriıı tahsisatı 

..\lcclisc ittihak ettikleı·i ııydıın itibaren ve me
lııısl ııkt ırrı ıı,\'I'Jiıııılarııı nı u hassasatı ayrıldıkları 

ay n ihayetine kadar hesap edi lir. 
V efat eden mebusların k:tınuut mirasçılarına 

sene! ik tnhsi.oıatm yarısı tıızıninat olarak verilir. 

tkinci madde - Bu kanun 1 linziran 1931 
laı·ihiııılcıı mutcberdir. 

Uçün~ü ınaqde - Bu kanunun hükmü Biiyük 
ı\lil l c.t i\tccl iı;i taı·nfındaıı icrn ol uıııır. 

7 . Mart 1931 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1757 numaralı ka.nuna ıek kanun 

(N esmi Gazete ile neşir ve i/tim : 20 . Vl . 1936 · Sayı : 3335) 

Kanun No. 3050 

Bilinci madde - Hiiyük Millet Meclisi iiza. 
sının tahsisatıııı ihtiva eden ~ek ve tcdiyc emir
l cı· iııc aiı baııka ıııuamclcleri 2999 mınıaı·alı ka
ınınun 24 ncü ınaılucsiııdc yazılı istisnai lıükünı 
lcre tabidir. 

İkinci madde - 1757 nunıarıılı kanundalci 

[l] 417 8 sayılı kaı~uııla % 15 fe vkalô.de ı:anı 
verilmiştir. 

1602 sayı/.ı kanunla tahsisat 6000 liraya çı
karılmıştıı·. 

4599 sayılı kaııuııuıı birinci tıı.ad.d6si ile, Ayni 
Ycırdım ıııiUetvekillerin.c de teşmil edilmi§tir. 

Kabul tarihi 
12. VI. 1936 

yıllık talı.~isat için ıııııli sene başmda verilen çek 
ve tediye emirleri, ölüm veya. umumi. intihabın 

tecdidi halinde istirdat olunmaz . .Ancak bunlar 
haricindeiri sebeplerden biriyle mebusluktan ay
rılanların viıdeleriuden önce ödenmiş çek ve tedi
ye emirlerinin bedelleri Büyük Millet Meclisince, 
bunları ödeyen bankalara tediye odilerek alB.ka
darlardan takip ve tahsil edilmek üzere Maliye 
V ckaletinc bildirilir. 

Uçüncü madde - Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü madde - Bu kanun hükümlerini 
icraya Büyük :Millet Meclisi memurdur. 

18 Haziran 1936 
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Büyük Millet Mec:ıisi azasının tahsisat ve harcırablan hakkmdaki kanıınuıı birinci maddesini de
ğiştiren 1767 sayılı kanuna. bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

(Resmi. Gazete ile neşir ve il1hı: 80. lll . 1913- Sayı: 5968) 

Kanun No. 4387 

Birinci madde - 5 Mart 1931 tarih ve 1757 
· sayılı kıınumın birinci maddesinin ik.lııci fıkrası 

soııuııa n şuğıdnki irk ra e.klenıni§tir: 

J\ n cal< Büyük Millet Meclisi intihııbm ycni
leııınesiııe karar verdiği takdirde 1 Sonteşrinde 
başlıyan içtima senesi yılirk tahsisatının kalan 
losını o sene bütçesindeld faslına ınunzam tabsi-

Kabul taribi 
26. III. 1~ 

sat k tıydiyle bir defada tediye olunur. 

İkinci madde - Bu kanun neşri taribinden 
ı ııcr' j d i r . 

trgüncii madde - Bu kanun h!ikınü Büyiik 
Millet Meclisi taı·afındıı n icra olunur. 

26 Maı·t 1943 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcrrahları hakkındaki 1613 sayrlı kanunun birinci 
maddesini değiştiren 1757 sayılı kanuna ek kanun 

(Resnıi. Gazete ı'le 11~1· ve ila . •~ : :N . VT . ı944 - Sayı: 5799)' 

Kanun No. 4602 

Birinci madde- 5 Mart 1931 tarih ve 1757 
sayılı kanunun birinci maddesi gereğince veri
len tahsisatın seneliğj ve her ay tediye edilecek 
m:ktan, 1613 sayılı kanunuıt 3 ncü maddesiyl e 
tekaüt hesabında esas tutulan maa., derecesinin 
aylık tutarına göre lıesaplnnrr. 

Kabul taı· ilıi 

:tt . VI . 1944 

İkinci madde - Bu Iranun 1 Ilaziran 1944 
t ııı·ih indr ıı tıı cr'idir. 

trgüncü madde - Bu kanunun hükümleri 
nü.riik Mi llet Meclisi tarafından icra olunur. 

22 ilaziran 194.4 

ll ) 1'tı zmiıı u l fl i/i.~kiıı kınııııı la r 

17~7 numa.ralı kanunun birinci madiesinin tadili ha.kkmda. kanun 

(Re ııli Gaıcte ile tıeşir ve 00 111: J, . 1'1 . 19.11 - Nrıyı: 'JI.W) 

Kanun No. 2507 

Birinci madde - Büyük Millet Meclisi aza. 
smın tabsisat ve .'ıarcırabları bakkındaki 1613 
numaralı kanunun birinci mnddeaini tadil eden 
1767 nuınarab kanun\lll birinci maddesinin son 

Kabul tarihi 
ll . VI . 1934 

fıkra · ı uşıığıda ki şekilde değiltirilmiştir: 
Ölen mebusların 1683 sayılı kanun mucibin

ce dul ve yetim maaşma müstahak ailesi eiı·a

dıı.ıa ınüsavaten taksim edilmek üzere bir sene-
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lik tahsisatları tazminat olarak verilir. 

25 yaşrnı bitiren ve geçimi babası tarafm
dan temin edilen lozlar dahi bu tazminattan 
mi.istahokkı maaş diğer cvlittlar gibi his
sedar olurlar. Müteveffanın müstahakkı maaş 

kimsesi bulunmazsa bu tazminnt kanuni miras
çılarına verilir. 

Bu tazminat borç için haezedilemez. 

tkinci madde - Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

tt çüncü madde- Bu kanunun hükmü Büyük 
Millet Meclisi tarafındım icra olunur. 

13 Haziran 1934 

2507 sayılı kanuna e.k kanun 

(Hesıııi Gazi'le iltı ııı · .~iı · ı·e ilıiıu : 21 . ll l . 1.9-11 - s:a.yı : 573.9) 

Kanun No. 4603 

Birinci madde - ı ı , \'I . ı 934 t~ ri h ,.e 2507 
sıı:v ıı'ı kıınnnuıı hiı·inri maddesi hükıniiııc göı·c 
vcrilreek ölüın tazıııinntı hir guna vrrgi ve resme· 
ttıhi tutulo.ıııaz. 

İkinci madde - Bu kanun nc~ri tnı·ihiııdrn 

mcridir. 

Kabul tarihi 
21 . VI . 1944 

trçüncii madde -Bu kaıııın Büyük . !llillc>t 
Meclisi tarai'mdıın ina olunur. 

22 Raziran ı944 

7 Mart 1927 tarih v;e 1757 numaralı kanunun birinci maddesinin son fıkrası hakkında 

(lf.r.mıi Gazete ı?e ncşiı· ve ilônı : 12 . 111 . 1932 - ayı : 2075} 

Ko.ro.r No. 696 

Biiyiik lllillet lılcl'lisi ilzasınıu tahsisat ..,.e hnr
cıı-ahlıırrna ıniitcdair ola.n 7 l\fart 1927 tarih ve 
ı7r>7 ınımaralı kanunun birinci maılıll'siuin son 
fıkrasında !'' efat eden mebuslıırın kamuıi miras
ı;ıl~ rına senPlik t ahsi~ııtm yarısı [ 1 ]. 'J'alısi at ol o-

[1] 2507 ve 4603 sayılı lwıııtıılarcı bakınız. 

rok) verileceği nınsarrob ise de ıııer..kfu· kanunun 
hüküm ve maksadına göre veiat eden nıebuslanıı 
kanuni mirasçılarına Yerilen lazminatın v4ris
lere yapdan bir yardım mahi~retinde olup vefııL 

ctmi · bulunan mebmıuıı hakkı tnallftk etmemek 
dolayısiyle terek iııden add ılilmiyeceğine knı·nr 
verilrnişth. 

9. isan 1932 
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( ') Y fJ/lnklaı·o ilişki11 kmımılaı· 

Büyük Mlllet Meolisi il.J:o.sının <ta.haiaat ve ha.rcırahları haklandaki 1618 sayılı kanunun bazı hü
kümlerinin değiştıiri.lmesine dair kanun 

Kanun No. 8185 

Birinci madde - Büyük Millet Meclisi aza
ııma, devir ve aile harcırahı da dahil olmak üze
re, gerek Aleliide ve gerek Fcvkalade İçtima
lar münasebetiylc gelme ve gitme harcırahı ola
rak her tçtima senesi için bir teşriniıınnide m:ık
tuan ve bir giina tevkifata tabi olmamak şartiyle 
biner lira verilir. 

İkinci madde - 1613 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinin birinci fıkrası miilgadır. 

Muvakka.t madde - 1936 lçtima senesi har-

K:ıbul tarihi 
15 . II . 1937 

cırnhı bu kanunun mcı·'i ,vet i tarihind~ tahakkuk 
ve tediye edilir. Ancak 1936 mn!! yılı bütçesin
den Alelade İçtima için verilmiş olan gitme ve 
gelme zati harcırahlnr bundan tcnzi1 olıınur. 

Uçüncü madle - Bu kantın ncşl'i tarihinci ıı 
muteberdir. 

Dördüncü madde - Bu kanunun hükümleri 
Bilyük Millet Meclisi tarafından icra olnnıır. 

22 . II . 1937 

Harcırab kararnamesi ve müzeyyelii.tınm tadili halondaki 1846 sayılı kanuna bağlı cetvel ile 3135 
sayılı kanunda değiljiklik yapılması haklandaki 4~0 sayılı kanunun ikinci maddesi 

İkinci madde- Hi . ll . 193i tarih ,·e 3135 yiizde elli ıam yııpılmıştır. 
sayılı knnun mucibincc verilecek harcırahiara 

D) Eııı e ldiliğ!' ilişkiıı o/rm/ar 

Birinoi ve lkinoi Büyük Millet Meoliiıleri azalığuıda. bulunan mütekaidin haklanda kanun 

(Rumi Ceride ile nBşiı· ve ilônı : 30 Maı·t 1927 - Sayı : 680) 

Kanun No. 88Ci 

BiriDel madde - Gerek birinci ve gerek ikin
ci Büyiik Millet ?t!ecli.sinde 1\za bulunan asker ve 
sivil miltekaidin dahi Merourin Kanununun yct
mit iiçüncü maddeei alıkimmdan istifade eder
ler [1]. 
~ madde - Bu kanunun hülcııü, lle-

[1] Jlmwrill Katı.unuft.un 73 ncü madtsi 29-11 
sayılı kanunla kaldırılmtfhr. 

murin Konununun bilwnum mali mevaddı ahkfı· 
ınının tatbikr tal'ihindcıı mutebcrdir (1]. 

Ugiincü madde - Bu kanunun hükınünli ic
rııya ~!aliye Vekili memurdur. 

21 Mart 1927 

[1] 1927 entısi Iliil ı;r· Kcmmı1ınuıı B t•c 9 nr·u 

madclelerin6 balrmı.e. 
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995 numaralı kanuna miizeyyel kanun 

(Resnıi Gazete ilc ncşiı· ı· c iltiııı : 2 . VI . 1930 81J,1fı : 1509) 

Kıı.nun No. 1664 

:Birinci madde - 21 mart 1927 tarih ve 995 
numaralı kanun, hükmü Büyük Millet Meclisinin 
üçüncü devresinde müntahap a7.adan asker ve 
givi l ınütekaitlere de ştımildir. 

İkinci ma.dde- Bu kanunun hükmü 1 Razi-

ran 1930 tarihinden muteberdi.P. 

U çüncü ma.dde- Bu kanun hükmünü ieı·aya 
Maliye Vekili memurdur. 

3 baziran 1930 

1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun sekiz ve dokuzuncu maddeleri 

Madde 8. - 1 MarL 1926 tarihli Memurin 
kanunu ile 7 haziran 1926 tarihli ordu, halı riyc 

\ 'C jandaı·nıa zubitan \ 'C memurini Jı:ıkkındiiki 
kanunun mali mcvadd ı alıkfunı tedricen ta tbik 
ve h r srnc hangi maddeler ahki\mmrrı tatbikınn 

ihtidaı· edilcbii Pf•cği Muvazcnci Umuıniye Kıı 
ııunlari,,- 11' ti\~·iıı olunur. 

Madde 9. - 18 Mart 1926 tari hli Memuriıı 
kanununun 20, 21 , 25, 69 ve 72 nci ve (D - H ) 
fıkı·aları nıiistesnn olmak Ü7.1'l'C 84 ve 8 nci 

maddelerinden ve 7 Haziran 1926 tarihli Ordu, 
Bahriye ve Jandarma .ı:ii. bitaıı ve memurini hak
kındaki kanunilll birinci maddesinin Memıı.rin 

Kamuıunuıı B nci maddesine miituf hükmiyle 
2, 8 ve 9 ncu maddelerinen manda hillimum alı

kiUru J927 enei maliyesi Haziran ve ynlm1. ~l c

murin Kanununun 86 ncı maddesi hükmünün 
1927 senoi maliyesi Teşrinievel iptiasından iti
baren başlanır. (Bu madde 1204 ınımaralı ka
nunun birin ci ve 1452 numaralı kanunun on do
knzuneu maddeleriyle kısmen tadil ohınmuştur. 

1204 numaralı 1927 sen_ei m.aJiyesi Muva.zel!ei Umumiye Kanilllunun dokuzuncu maddesine 
müzeyyel kanunun birinci ve ikinci maddeleri 

Birünci ma.dde - l!l27 sen si )Ju,•:ı7.c nı-i 

ı ·ıııumi~·l' Knııuııuıııın doknımııcu madde indeki 
(D, H ) fıkra ları nıü . tcsnn olm nk ÜlCI'C ( 4 ) ilııı

l'l'ı<i t ııy~·oluıımuştur. 

tkinci madde - Biı·i n<•i ııı:ırltlt•nin hiikıııii 
1927 . en ei mali~•csi iptidnqıııdn n it ihaı ·c ıı tntlıik 

olunur. 

1688 sıı.yı:lı Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 2S ve 25 nci maddesi 

Yirmi. üçüncü madde - Bilfiil yi ıın i beş se
no hizmet eden mülki memurlar tekaüt hakkına 
malik olur. 1ı1esleki meınuriyet olup mcbusluğa 
intihap edill'nlcr mcbtı..Juk miidd ti fiili hi?.mct 
addolunur. Harp mevkiinde vazife ifa eyle,von 
ve düşmana esir düten ve ihtiyat zublti olarak se-

ferberliğc işLiro.k eden mcmnrlftl'ın harp, csarct. 
ve seferberliğe iştirak müddetleri iki kııt sayı ln 
ı·ıık hıı· katı fiili hi1.nı('tc w• ıli j;rcri tckuiit mnıt~ 

larının hesabında lıi:mıet müddetille zııınıııolu

nur. 
788 numarah Memurin Kanununun mü.ı:eyyel 
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maddesiyle kabul edilen milddctler<lc yukariki 
fıkra hükmüne tabidir. 

Memurin Kanunu ve diğer kanunlarla muııy

yen mıntako. zamları yirmi beş seneye diihil ol
mayıp ancak tekaüt maaşlaruiın h0sabında h iz
met müddetine ilAve edilir. 

Mnzuliyet veya açık m aaşı almak sureti yle ge
çirilen müddetin msfr yalmz tekaüt maaşının lı e
snbnıda itibare alınıp diğer nısfı hesaba alınmaz. 

Yirmi beşinci madde - Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin tcessüsünden i tibaren Büyük 
Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve İcra 

Vekilieri Heyetine dô.hil olupta billiii vckilJik 
et.min olanlar [ l l, Teka üt müddetini ikmııl N rrı t•

ıniş olsn lvı · hill> kt•ıHlilp ı ·i ııe bil'inei th• ı •e(•t• ii~t·l'iıı 

cl •n telmi.H ımıaşı tah ·is edilir. 

Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanJ:ıra ke
za birinci derece üzerinden altmcr madde hükmü
ne tcvfilı:an tekaiit maaşl verilir. Bunlardan on 
beşinci maddede yazılı zamlııra ist ilıkakı olanla
rm bu zamları mezkı1r maddeye levfikan . ııyrıra 

hesap ve ilave edilir. 

Yukarıda zikrolunan makamlarda bulunmuş 
olan zevattan elyevm mütekait olanlaı· hakkınıla 
da bu madde alıkarnı caridir. İstiklf1l hnrbi esna
sında orduya veya kolordudan büyük cephrye 
fülen kumanda etmiş olanlardan tckaüt. olınu~ 

bulunanlarm almakla oldukarı tekaüt. tahsisat
ı arına ayda yüz elli lira zanımoltumı'. Bunlar
dan vekillik yapmış olanlıır iki cihetteıı talısi~ılt 

almayrp yalnız fazla olan cilıctin talısisat ıııı alır
lar. 

Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununa ek kanun 

(Resıni Gazete ile neşiı· ve ilaın : 20 . IV . 1936 - Sayı : 3284) 

No. 
2941 

Birinci madde - 1683 sayılı Askeri ve Mülki 
· Tekaüt Kammunun 23 ncü maddesine aşa.ğıdo. 
yıızılı frkralıır eklenmiştir: 

. \ ) l\f sl!'ld ınenınriyet olup nıebusluğa se
çilenlerden gerek mebus olmazdan evvel gerek 
mebnslıığu ijirıısında tekaüt müddetini doldu
ranlara tahsis olunacak tekaiit maaşının hesabm
da (125) lira asl1 maaş esas tutulur. Bunlardan 
mebus olmazdnn evvel veya mebusluktan ayrıl
clıktnn onra hnlunduklart ·memuriyet dolayı
siyle istihkak kesbettikleri tekaüt mnaşr miktarı 
bu haddi mütecaviz bulunanlara memnriyetleri 
ıııa:t§ı ü1.erinden tckaüt maaşı tnhsis olunur. 

B) 1\fesleki memuriyet olup tekaüt müd
detini doldnrnıadan mebushıktan ayrılanlar tek
rar memuriyete t..'iyin olunduklan takdirde hak
larında 16R3 sayılı kanunun 6 ncı maddesi bük-

[1] Biı·inci Dönem Milletvrkilleriııdcıı J)r. 
li'ııat T'nıny ( Bulı6), D ı7fkçe Koıııüyoınmıoı 

lll . 1931 lnrih ve 217 numnralı ve Brhçct (Çan
).;ırı) yiıı~ o J(omi.syoııım 26 . lll . 1939 taı·ih ı·c 
549 nıtınaralı krınıııı ile bu mııdde hfihnii?ıdw 

Kabul tarihi 
13 . IV. 1936 

mii tatbik olunur ve memuriyete tayin olun
ınıynıılnnn kendileri veya yetimleri lıaklarmda 
hizmet ıııücldctlcrine göre (125) lira asli maaş 
sns tntulaı·nk yine mezkılr knnıınıın lı\iküml eri 

uııiı·<'~inde muamele ynpılır. 

İikıinci madde - Mesleld memuriyet olup bi
rinci ve ikinci Biiyük Millet Meclisi ilzalıklnrmda 
bulunmuş olanlara - bilfibara memuriyet kabul 
etmiş olsun olmasın - talısis oluııııcak tekııiit maa
şnı ın hesnbında (125) lira esas tutulur. Ancak 
lıuıılııı·ın lıirinci maddenin (A) fıkrasının son 
lwııdi ımwilıinrc mükt~Rep hakları mahfnıdtn·. 

Uçüncü madde - 788 sayılı 1\femmin Kanu
numın 73 ııcü maddesi kaldırılmıştır. 

Dördtincü madde - Mesleki memuriyet olan 

istifnrlr clrııi§lmlir. 
Bwılw·dan bil'inci.•i • ağlı~·. ı·r l:;o.~ynl Y11rdım 

Bnkaıılığı ı•c ikinciRi ,ıaatct Bakanlığı urkillik 
ı·ı~·aletini yapnıı laı·dı. 



ınebuslara veya bunların yetimlerine bu kanu
nun ııcşı·inden eevvel tahsis edilmi~ olan tekaiit 
vı- yetinı nıaaşlarıııın verilmesine devam olunur. 

Beşinci madde - Bu kanun ne.,ri tarihinden 

55-
nıuteberdit·. 

Altmcı madde - Bu kanunun hükümlerini 
icı·aya tera Vek ilieri H eyeti memurdur. 

14 Nisan 1936 

Devlet memurlan ayhklarııı:ın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 4644 sayılı ka
nunun 7 nci maddesi 

Yedinci madde- Unnım i ıııuvaıeııeye ı lah i ! 

veya miillıak ,.~ Jıususi hiitr:elcı-1(• iclare cuil~ıı 

daiı·derdc aylık ücı-elli daiıııl nı:d.felel"(lc , lııı 

kamınlıı knldınlnıı kaılı·olnnlH. lüfl3 sn~·ılı kn
ııııııdıuı lıa~ka kaıııınlndıı y~yıı IJLı ka nuıılıı ll'luı

iitliik iıakkı (uıllllllll I'HZİi'l'lrrdP hııltıllii<LıŞ oillll· 
larrlıın nırhııslıı,:iıı Sl'~ilıııi~ Y(' sN;iiN·eklt•r hak
k:rı<la ıı~nğııluk i hük ii ııılf'l· ılııirt'1limlc teluıiilliik 

ınııııııırlrll't'i latlıil< ııl mıuı·: 

1. nıırılıır · rıı ınrhıısl ıık! a g'('(:('ll ıuüdılı'l i rı·i 

ll'iwlilliik Jwsnbınıl:ı fiili hizmet ~a.vılıı·. 

2. nıııılnı·dan tckaiil saııılıklnrıııa aidnt .va· 
lınııış olarılıırın yatıı·dıld aı·ı aidııllıı nıl'nsnp ol
ıluklıın daire vı• kunırıı l ıırca yatırılıın nnıııdil
Jı•ı·i yiizd!' ıliil'( fai 7.i ilc lıi!'iiklc smıdıklaı·ra 

toptan ı razineye verilir. 

:1. Buııl ıınıı !rkniitliik muaınelcleı·i 29*1 sn
yıl ı kaııtm hüküıııl~>ri dairesi n<l<' M'ali y(' Vck fı. 

1<• 1 iu~:e itra olnnuı'. 

-1. 'l'Pkaül liik ıııiiddetiııi dolduı·ınada ıt ıoeh

u>lııktıııı ayı· ılıırı1k 16 3 sayı lı kamınd ıııı haşkıı 

knııtınlarla n.vıı lııı l<ıınnnlıı tı' kaiitlük hakkı 

. t a nınıın Yıızifelere tiiyiıt oluııanlanıı l ekııütJük 

ıı ıuııııırle ler i, lıııklnruııln ~222 ııayılr kantıntuı 18 
nci ııınddrı;inin (A) iıkrası hükmü. nıelıuı~luğa 
sP~ilmcdcn cvv Iki ·on ücrt'l iııiıı t kuhül ettiği 

derece ınan~l esa. tuhılarak tatbik oluıuııak 

~ureti y l e ıııezku r ,·n~ifcyc ınıılısus t ek a iit hiikliııı 

leri ılairı>sinde yapılır . 

~emurin Kıı.nununuıı 73 ııcü maddesi metnindeki dO 000 kuruş» ka.ydnun, ll Ağustos 1326 ta
rıhli kanunun 13 ncü maddesindeki «Mikta.n va.satü şehri» ka.ydma. muadil olduğu hakkında. 

• ( Ncsmi Orr<dr ile nı•şir ııı · iltlııı : ~ i.mn 19:J'1 - cıyı : 5 ) 

Karar No : 324 

.\lt•nıııriıı Kanuııunuıı 73 ncü maddesi nıetnin
rl<'ki «10 000 k11rtı~» kıı_,·dmın, memurini ıııiilki
YNıiıı tt•kaüt nıaıışalına ait ll . \ ğustos 13:!5 ta
rihli kııınınun 1:1 ıı<·ii nmdJcsind ki «~lilrlarr va
~ııtii Ş<'lıri:o kaydı ınııııdili olııp lelwiit maaşı.n.rn, 

797 num<mılı karaı· : 

16 '3 sayılı Askeri ve ~lülki TeknüL Kanunu
nun 23 nci maddesinin (Türkiy<l" ·Büyük llil
lct :llt'l'li iniıı t • üsündcn itibaren Büyük 

10 000 lml'I.L\i ıniklaı· vıısatii şchl'i ııddcdi l e ı • k 
oııa göre be ap ,. tahsis edileceği , Hereti l.!mu
ıni yt•n iıı 19 Xisan 1027 tııı·ihinde nıüııııkit fı7 ıı ei 

1 çt iınıı ın ın hi ri ııci cclsesindp 1 ekııı-rli r rt nı iş"! i ı ·. 

.Millet )leelisi Rei liğinde bulunanlar ve İcra 

\' killı>ri Heyetine diih il olupta biJiiii vPkillik 

rimi., olıınlın· .. tckaiit mücldetini ikmııl ctmem.iş 

vlııalar bile keııdiJ rin' 1 irinci derece üzerin-
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. den tekaüı m<~aşı tahsis edilir) diye muharrer 

ol au ilik fıkrasındaki ( Biiyük 1\lillet 1\Ieolisi Re
isliğinde bulunanlar) tabirinin, sarabati karşı
sında ne ikinci reislerin, ne de reis velı:illerini!l 

lm hmrmüıı şüınulü Jahiline giromiyeceğine ka
nır verilıniştilı·. 

817· ?~uınaralı kararı-n 3 ncii fıkrasından : 

MeSleki moınuriyet olan ve tekrar intilıap 

edilmiyen ınebuslara verilecek olan açık maaş
lan ile kanun, bu zevatı evvelee mensup olduk
lım daü·cye mal ve vıaz.iyeti sabrkalarına i re ı-. 
etmiş denilebilip mobmıluktau te1ı:aüt olaıliara 

gelince; 168? numaraılı Tekaüt Kanununun .23 
ncü macldesiııiıı ikinci fıkrasında «Mesleki me
muriyet olup mebusluğa intilıap edilonleriıı 

mebuslnk müddeti fiili hizmet addolunun do
nilmesine göre bu müddetin fiili hizmet itibaı· 

edilmesi ve tahsis olunacak tekaüt maaşma me
buslu'k tahsisatının esas ittihaz oltınaeağının 

salifiizzikir Memurin Kanununun 73 ncü mad
desinde tas-ı·ilı kılınması bunların tekaüt maaş
lurıııın ı~mlllni hütı~eye maletmiş olmıı~mn ıle

laJet eder. 

923 mımaralı kaı-aı· : 

Askel'i ve l\'Iü1ki 'rekaüt Kanununun 25 nci 
ınuddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğinde 

bulununlara bilfül v~killi!;: etmiş olanlara te
kalit miiddetini ikmal ctmemL5 olsalar bile bi
rinci derece W-erinden tekaüt ınaa.5ı taıhsis olu
nacağı mutlak olarak zikredilmesiyle içtiınai 

mülahazalara binucu vazu kaııunca ismi . geçoa 
zıı:tlar haıldı:ında meslekleri nıemuriyet olsun ı>l

rnasııı maaş i<:in b;ri ııci derecenin ve hizmet 
noktasından da hizmet müddeti ne olursa olsun 
enaz yiı·ıni beş senelik biı· kıdemiıı iltizam edil
diği anlaşılmakta olmakla boraber lıukukan 

mecburi sigorta mahiyetinde olan tekaüt ma
a.5larınm Kanunu Medeni mucibincc mirasçılıı.

r~ inti•kali ilıtiza ederken vazıı kanun 'bunu 
daha dar bir çerçeve dahiline alarak 1683 nu. 
maralı kanunun 48 nci maddesinde sayılı mi
rasçılara hasretmiş bulunmasına göre bu kauıı
ııun 25 nci maddesinde ·bahsolunau makaıınlıı.ı·

dıı hulunınıış olan zatların kendileri için ka
bul · edilmiş olan hakikın 49 n cu maddedeki esas· 
lar dairesinde bunların aile1eriııc de intikali 
tabii olduğuna ve muhtacı tefsir bir nokta h~ · 

) uıımadığma kaı·ar ver,lmiştir. 

E) . l çık ııı.twşmo, ı?işkiıı olanlar 

788 sayılı Memurin Kanununun 85 nci maddesi 

Seksen besinci madde - (Muaildt'l: 9 ınıırt 
193 o. 33::!5) - Mcmm·iyetinin iJgası do
lııyJ ·iylc açıkta kalan memul'larm. ilgamn vuku 
lıuldıığu a.'' ilc anı mütcakıp ol;ın ay :r.ıu·fmda 
HUial ları lı\Ol olarak ve hu ıniiddetin hi tammda 
f krar lıizın •tc ta~·in k'llmmamış iseler yeni me
nını·i.n•tc tfi~·inlcriııc kııd ııı-. fiili hiznı~t ıniiddcti 

Tefsir No. 148. 
Mcınurin Kanununun tarihi neşriyle mozkUr 

kanuntın 85 ve 89 ncu maddelerinin mevkii 
mcriyete "'ir.diği 1 Raziran 1927 tarih! arasmda
ki müddet içinde infisnl eden memurine mazu-

yedi seneye kadar olıınl~ra dötte lıir, on beş 

s•ncye kadar olanlara ii (:t • bir, on beş serıeden 
fada olanlarayaı-ını nisbetinde ac,:ık maaşı vcı·iJir. 

1\Icsleki momuriyct olan mebuslar müddetleri 
bittikten sonra tckı·ur intihap \'Uilmcıh•ı-sc nıc

busluktı.ın evvelki ıncnmı·i~·etleriıır nazaran hak
larında hıı madde tatbik olunur. 

Jiyet kanunu ahkamına tevfikan maa§ tahsis 
olunur. 

Tefsir No. 201. 
5 nci maddesinin son fıkl'ası hükmü, Büyük 
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Millet Meclisi Birinci lntihap Devresinden tek
rar intihap edilmemiş olan mebuslara da, inti
hap edilmedikleri tarihten itibaren, şamildir. 

18 Haziratı 1934 

Karar No. 947 

l\1emurin Kanununun 85 nci maddesinin son 
fıkrasında şöyle yazılıdır: 

(Mesleki meınuriyet olan mebuslar müddet
leri bittikten sonra tekrar intihap edilmeı:.J.er ise 
mebusl)lktan evvelki memuriyetlerinc nazaran 
lıaklarında bu madde tatbik olunur). 

ı48 sayılı te~sir fıkrası şudur: 

(Memurin Kanununun tarihi neşriyle meııkilr 
~kanunun 85 ve 89 ncu maddelerinin mev'kii 
meriyete girdiği ı Haziran 1927 tarihi arasında· 
ki müddet içinde infisal eden memurine mazu. 
liyct kanunu .ıhkaıruna tevfikan maaş tabsis 
olunur). 

Bu telsirden sonraki 201 sayılı tefsirde ise: 
(85 nci maddesinin son fıkrası hükmü,, Bü

yük 1ıfillet Meclisi birinci intihap devresinden 
tekrar intihap edilmemiş olan moouslara da, 

intiliap edilmedikleri tarihten itibaren, şAmil

dir) denilmektedir. 
Birinci tefsir mukayyet ·olarak memurların 

açık maaş vaziyatlerini tayin ettiğiJ ikinci tef
sir daha geniş manasiyle mesleki memurluk 
olup da mebus 'bulunanlardan tekı:ar intihap 
edilmiyeniere ait ise de ikinci tefsire dayana
rak e!iki mazul memurların da böyle bir bak 
talep etmeleri varit olaca~ mülftbazasiyle tef
sir talep edildiği fakat henüz bôyle bir talep 
vakı olmadığı gibi Divaru Mubasebatça da bu 
işe müteallik reddedilmiş bir mulı.mele mevcut 

'bulunmadığı anlaşıl.m.ıştır. 

Keyfiyet tet'ki'k olundrukta: 
85 nci maddenin son irkrası mebuslara mah

sus bir fıkra olduğıı metnin sarabati ve en 
son tefsir olan 201 numaralı tefsir fıkrası da 
yukarı-ki metne dayanarak Büyük Heyetçe kabul 
buyurui'\TIUŞ olduguna göre tefsirlerin birisi me· 
muriyet ifl\(ie etti~i 201 numaralı ikinci tefsir 
de hususi ıhükınü taşıdığı için 'bu i-ki tefsir arar 
sında ıbir mü'bayenet de görülmediğinden pek 
açrk olan 20ı numaralı tefeir fıkrasının tekrar 
tefsirine lüzum görülmediğine karar verilmiştir. 

F) Başkanlık ödeııeği 

1339 senesi son dört ayından itibaren Baş
kıı..nlık ödeneği, Milletveklliği ödeneğinrlen başka 
ayda üçer yüz lira üzeri nden bütçeye konuJn•·
du. 1927 de hu miktar cMce!is Riya eti ilc 
Başveka.let tilhsisatlan arasında tenazur temini 
için» ı 880 lirası Başkanlık Divnnı üyesi tazmi
natı maddesinden ekienlierek 8 400 lirnya çıka
rılmıştır. 

28 . X . 1942 tarih ve 4178 sayılı kanun g&
reğince yapıJan % 15 :fcvkalade zıtm ile hu öde
neğin yılhğı 9 272 liraya çıkarılmıştır. 

B(ışkaıılık ödcneği ile il<işikli .923 nmnaralı ka
rar da aşağıya geçirilıııi§tir. 

Askeri ve Miil:kj Tel<aüt Kanununun 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğinde 
bulunanlarla bilfiil vclrillik etmiş olanla.l'a teka
üt müddetini ikmal etmemiş olsalar bile birinci 
derece üzerinden teka.üt maaşr ta.lı.sis olunacağı 

mutlak olarak zikredilınesiyle içtimai ınülahazar 
lara binaen vaıır kanunca ismi ge~en zatler hak
kında meslekleri memnriyet olsun olmasın maaş 
için birinci derecenin ve hizmet nokt88Illdan da 
hizmet müddcti ne olursa olsun en ziyade yirmi 
beş senelik bir kıdemin iltizam edildiği aniaşıl
makla olınakla beraber hukukan mecburi sigorta 
mahiyetinde olan tekaüt maaşlarının Kanunu 

Medeni mucibince mirasçılara intikali iktiza 
ederken vazu kanunun bunu daha dar bir çer
~ove dahiline alarak 1683 numaralı kanunun 
48 nci maddesinde sayılı mirasçılara hasretmiş 
bulunmasına göre bu kanunun 25 nci madd&
sinde bahsolunan makamlarda bulunmuş olan 
zatların 'kendileı:i için kabul edilmiş olan hakkın 
4.9 ncu nıııddedcki esaslar dairesinde bunlıınn 
ailelerine de intikali tabii olduğuna ve muhta
cı tefsir bir nokta bulunmadığına karar veril
miştir. 
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G) Başkanılık Divan ı ödeneğiııe ilişkin kanımlar 

Büyük Millet Meclisi Diva.m Riyaııeti azıı.sma tıı.zminat itıı.sma. dair kanun 

Kanun No. 756 

Birinci madde - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Divanı Riyaseti B.zasma her içtima senesi 
için bin sekiz yüz lira tazminat ita olunur (1]. 

lkinai madde ..__ İşbu kanun ikinci devrei 
içtimaiyenin üçüncü içtiina senesinden itibaren 

mer'idir. 

'Oçüncü madde - İşbu kanun Büyük Millet 
Meclisi tarafından İcra olunur. 

27 Şubat 1936 

Meclis Hese.pla.ruım . Tetldla Encümeni fi.zasmda.n murakıp olan za.tıı. ücreti huzur itasma. dair olan 
1238 nume.ra.h kanunun birinci maddesi 

Birinci madde - 25 Haziran 1928 tarih ve 
1169 numaralı kanunun birinci maddesi berveç
hi ati tadil olunmuştur: 

Büyük Millet Meclisi Dahili Nizamnamesinin 
altmış beşinci maddesi nıueibince .Mecli.11 H sap-

larının Tetkikr Encümeni il.zasmdan Muraka
be vazifesini ifa edecek zatıı. şehıi yüz elli lira 
ücreti huzm verilir [1] 

Bu maddenin hükmü 1 Teşrinisani 1927 ta
rihinden başlayan içtimaa da şarnildir. 

2603 numaralı kaiıuııun 5 nci maddesi 

Be.yinci madde- Büyük Millet Meclisi büt
.çesi~n birinci, jkiooi ve üçüncü maddelerinden 
verilmekte olan tahsisatın 1934 mali yili sonuna 
kadar olan baKıyiiSİ defaten verilir. Ke1.alik bu 

bütçenin birinci !aslının dördüncü maddesine 
konulup toptan verilmiş olan tazminatın işbu 

mali yılı sonuna kadar olan kısmı geri alınmaz. 

2638 numaraJ:ı bnunun 2 nci maddesi 

İkinci madde - Büyük Millet Meclisi· 1934 
mali yılı bütçesinin birine; faslının beşinci road-

[1] Bu taznıinnt, 1931 biitç.e.-tine konulan ka
yıt dolOt!JlS'iyle, ayda 150 şcrliro ii:ı::ııri?ıden ödeniı·. 

4178 ıayuı Teanun gereğince yapıtan % 15 fev
kGZUe ""' ilt bu ta.zmtn4nn vıllıüı 2001 Ura oı
muıtvr. 

de.~inden verilmekte olan~ ta.hsisat 2603 sayılr ka
nunun beşinıci maddesindeki hükme göre verilir. 

[1) 2 . X . 1942 tarih ve ·l178 scı,yılı kanun 
gereğince yapılan % 15 fıwkalM.e zam ile bu lle
retin yıUığı 2 001 lira olmu§tur. 

- ·-----.... ~<•e-~----



5. Kitabevi yönetmeliği 

BİRİNCİ FASIL 

Kiitüphane Enciime'llli 1ıe kiitiiphane nteıııuı·ları 

Birinci madde - Büyük Millet Mecl isi kü
tüpanesi, Kütüpane Encümeninin idaresindedir. 
Kütüpane nınuruna nezaret, kitap, harita, ga
zete vesaireyi intilıap ve kütüpnne tahsisatını 
tayin ve nleHI.sul sarf Encünıene aittir. 

İkinci madde - Kütüpane memurlnrı, Kütü
panc Müdüriyle muavini olan kütüpane ve vc
saik muhafızından ibarettir. 

Kütüpanc veznifi için 6 ncr maddede ınulıaı·
rer bir veya iki müstahzrr istihdam olıınur. 

Uçüncü madde - Iuhilfıl vukuunda kütüpıı 
ne müdürü ın ekiitibi aliyı> mezunları arıısından 
bilimtihan tayin olunur. 

)[üsahakıı imtihanr ulilıuun taksim ve ştın

bat ıııclan ve taksim c esas olan ııazariye ve tea
müllerden ve kütüpaııe ve fihristierin usulü 
tanzim ve tertibinden ve ulüınu hukukiye ve ik
tisadiye hakkıııdn maliımalı umumjyeden ve 
'rürkiy<• hakkında mnlfınıatr umumiyeden v<> 
'l'ürkiye kanunları hakkUlda malilmatı mücme
le ile Pı·ansrzca kitabetten icra ve müteacldit 
lisan bilen tercih edilir. 

nu imtihan tuhriri olup Büyük Millet Mec
lisi Reisi tarafından tensip olunacak bir reis 
vekili ve bir idare memuru ile Kütüpane Enl'Ü
meni reisinden teşekkül edecek heyet tarafın
dan i~ı·n ve imtihnnın yevın ve ııureti iHnsı K:i
tibi 1 nıunıi vnsıtasiyle ilan olunur. 

Dördüncü madde - M'iidür muavini Fran
sızcııdaıı tercümeye muktedir mekatihi aliye 
veyı! lise mezunları arasından Kütüpane Eneli
ıneni 1nrafından yapılacak imtihan ile bilmü
sabaka tiıyin ve mütenddit !isan bilen tercih 
olunur. 

İKİNCİ FASIL 

K iitüpaM veeaif i 

B6§lnci madde - Kütüpane vezaifi berveghi 

fıtidir : 
1. l(uyudat, tertip ve teft~ : 
De~inci fasıl da beyan plnmm usul e tevfiknı:i. 

JnevcLlt iisa ı•m mevrude, hecai ve tasn.ifi kuyu
daı Ye fihristierinin yapıl ması, numaralanacak 
ve etiket vazı ve ilsarm fihriste nazaran tasni
ii ve usulü ıuüttehaze veçlı.il husu.si mahaUeri
ıı e vaz ve tertibi ve muayycn zamanlarda kü
tüpauen.iıı teftişi . 

2. lılZari muamclô.t : 
Tetebbüatı teşı·iiyc için isteni len kanun, ni

zauınıııııe ve bunların zeyil ve tadilntı ve müte
fcn·i esasatı ilmiye ve kavani.n.i ınünıasilei ecne
biyeyi ve asar ve vesaikı ı,;nireyi cem ve ihzur 
ve '!'ürkiye kauunlıwıııın kütüpaneye malısus 
fihristi umumisini tanzim ve nleddevam kanun
ların tebeddiilatı ve iliLvni ve miizakeratını ta
kip, 

3. MuameHltı kalemiye : 
Kütüpaneye alınan eserleı·in zeyil ve maba.

cliı:ı.i ve yeııj çıkan eserleri takip ile alınması la
zınıgelenleri ve tecrut olunacak aboneleri Kütüpa
ııe Bncünıenine aı·z ve Enciimeıı tarafından 

tedariki tekarrür edeııJer ile kütüpaneye ait, 
Eııcümenin diğer ınııknrrcrah hakkında icabe
den muameleyi ifa ve intaç ve kütüpaııenin ıııu
lıaberat ve kuyı:ıdatı kalemiye ve daktilografisi
ııi ve k'iitüJ?ane istatistiklerini icra ve kitapçı
la.rla olan hesabatı kayıt pe tediye edilecek mc
lıaliğin muamelesini ihzar ve heyeti idaı·eye arz 
ve encümeulerden alınaıı eserlerin iadesini te

min. 
4. Vesaik ve neşriyatı teşriiyenin cem ve 

mübadelesi : 
Uiiyük Millet l\Iecli ine ait zabıt ecrideleri, 

eııhabı wueibe nıazbatalıı.rı v kantın liiyihaları 
ve milliedat bütçe) ri vesaire ile JJiikünıetin 
ııeşriyalı reımıiyesi!ni ve gaz teleri cem ve kolek-
ısiyon laruıa iliıve v cnebi parlamentolariyi 
ll üyük Millet Meclisinin n şriyatıru mübadele ve 
m veut l'c. ·ai kın kuyudatını tanzim ve muhafaza 

Altıncı madde - Müdür, nıaddei salifede 
m zkuı· vcztıifin heyeti umumiyesiyle mükel· 
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leftir. Muaviıı işbu vazifede müdüı·e muavenet 
ve talimatname veçhile kuyudat ve B.sarr tertip 
ve tanzim ve müdür tarafından irae olunacak 
sair hidematı ifa ile muvıı.zzaftrr. 

Müstahzır, kütüphanenilı hideınatı dalıiliye-

. sini ve mevcut kitap ve sairenin ve alat ve leva
zınunı tatbir ve muhafazasını · ve gazete ve risa
lelerin ihzıı.rım ve kütüplıaneyi açıp kapam'ak 
gibi sair hiclematı i:fa eyler. 

Kütüpanede müstııh'zırdan başka lü~umu kll!
daı· haderne vardır. Bunlar kütüpane açık iken 
ve müdürün malumat ve müsaadesi olmadıını 
kütüpııne haricinde Meclisin diğer bir hizmetiy
le tavzi:f edilemezler. 

Yedinci madde - Büyük Millet Meclisinin 
tabı ve tevzi olunaıı evrak ve vesaikından beşer 
nüshası ve .ıleclis namma olarak Katibi Umumi
lik ınakallll11a veya Evrak Kalemine gelen sair 
vesıı.ik ve usardan ikişer nüshası daima mütalll.a
ya arzolunmak ve ilıtiyat koleksiyonlarına ililve 
edi lmek üzere Katibi Umumi tarafından kütü
p:ıneyc gönderilir. 

Kiitüpaııe miidürii her sene, 1.iitüpane kolek
siyonu yapılan ve Meclis ruzuamesine dahil 
olarak tevzi edilen matbualıırın muntazam fih
ristiııi yaparak kütüpane fibristine zeylen ilave 
eder. 

Sekizinci madde - Kütüpane müdürü ecncbi 
pnrliim ntolara mübadeleten gönderilecek Bü
)'ük Millet Meclisi ncı;ıriyatının cins, miktar ve 
mahıılli irsalini bidayeten Katibi Umumi ilc lcs
hit ve bunlaı·ı matbaadan alaı·ak muhtastuıleh
lcrinc irsııl eder, bu baptnki muhııberat dosyası 
külüpaneye aittir. 

Ecncbi parlômentolarıııa gönderilecek i~lıu 

vesaikın verakendeleri rapt ve teclit ve sername
leri Fmnsızcaya tercüme ve üzerlerine tnltrir 
olunur. 

Dokuzuncu madde - Bilmuknlıele Uüyük 
i\lillet Meclisine gelecek ''esai~n ecnelıiye kütii
paıı ye t ,]inı ve kütüpanede lıer m('ınlekete 

mahsu.~ olanlıırı ayrı defter kaydedildikten sou
l'a ayrıca taıızinı eliler k fihristi de kütüpıme 
:Cilıriı;linin vesaikı ccııebiye kısmma iUl.v ten ta
b clilir. Bu v ·aikten biri encüuıeuler tarafuıdan 
haslJellüzunı tercüme ttiı·ilnıek i tenilir e Kati
bi mumWk~e icra etti~ilk 

Onuncu madde - Kütüpane müdürü 'Kütü-

pane Enetimeninde müzakere edilecek mevaddı 
ihzar ve kitabet vazifesini ifa eder. 

On birinci madde - Her içtima senesi bida
yetinde kütüpane müdürü kütüpanedeki asarı 

birer, lJirer teftiş eder, zayi olanları ve sureti 
ziyaı Kütüpane Enetimenine arz ve encümen 
karariyle zayi nüshalar yenideıı iştira ve ziyaa 
sebep olanlardan bedelleri tahsil olunur. 

ttçtl'NCU F ASIL 

J(itapların sıırcti iştirrı ve teselliimii 

On ikinci madde - Kütüphane encii!neni ka
ran olmadan kütüpaneye mahsus eser celp ve 
işti ı·nsı nıeınnuclur. 

Enrümence alınması taltarriir eden asıırın 

alelusul kararı tnnzim olunur. Bu karar alına
cak şeylerin ınüfredatını ve mallım ise fiyatı dn 
ınnbtevi olur. Ancak bundan sonra kütüpane 
ınücliirii bu kitapları sipariş eder ve bedell eri
nin tcsYiye ohınnıasınn müsaaae için heyeti icln
reye müracaat ve bayiden a ln<'ağı işti~a sen<'t
ler.ini veya faturalal'llıı lef ve kitııpların kütii
paneye t'lslim olundnğumı iCl'h ve imza edcı·ek 
muhasebeye itıı eder. 

nıı suretle herleli mukannen hemen tesviye 
vt>ya irsal olunur. Eğer berveçhi peşin para ir
sal ve tediyesi iktiza ederse bu hapta heyeti 
idare 1\fuhaseb!' Miidürii'niin muvafııkatiyle ıneh
liiğı mezkfını vezneden ahiz ve gönderildikten 
soııı·a hıınkndan veya postaneden alacağı mak
huzu ınulıa~ebeye vere\•ek muvakkat senedini 
istircl ııt <'der. lştiı·a olunan >eya hediyeten ge
len eserler veyn I istesi cucümen reisi ne ira c 

olunur. 

On üçüncü ma.dde - Kütüpbaneyc gelen her 
c er kırksekiz aat zarfında kayda ve fihristc 
ge<:irilir. Çok miktarda birden gelen kitap ve 
v'e ·aikın kırksekiz sn nt zaı·fıuda tn n if \ 'C 

kaydın:ı bıı.~nnınas~ I nzımdn·. 

DÖRDUNCU F ASIL 

llle uacld·ı nıütc[errilu; 

On dördüncü madde - Büyük Millet Mec
lis Kütüpanesi yyaını resrııiyei tatiliyeden 
maada her gün sabahları dokuz buçuktan ak
şam beşe kadar ve Meclis devam ediyorsa eelse
nin hitamına kadar açıktır. Meclis münakit 
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Iken lrüti.ipane Enetimenince veya Heyeti İda
rece takarrür ederse Cuma günleri de kütüpa
ne kiLcıat olunur. Bu takdirde kütüpane me
murin ve müstahdemini münavebeten gelirler. 
Tatil esnasında Meclis memurlannın dev'nmı 

haklernda ittihaz edileı'ı usul kütüpl!ne memurini 
hakkında da cii.ıoidiı·. 

On beşinci madde- Açık bulunduğu zaman
Iarda kütüpaneye mebuslardan maadasının gir
mesi menuıudur. Kfıtibi Umumi her zaman ve 
Meclis memurları vazifeten girerler. 

On a.ltmcı ınuıdde - Mensup olduğu veki'ilet 
veya daireleri tarafından resmen müracaat üze
rine Heyeti İdareden tahriri müsaade almak şar
tiyle zevatı saire dahi kıraat salonunda mütalaa 
edebilirler. Lakin bu müsaadenin itası mütalaa 
edi lecek asar ve vcsaikın 'Meclis kütüpancsinaen 
manda diğer kütüpanelerdc bulunmamasına mü
tevali'kıftır. 

On yedinci madde - Kıraat salonunda kitap 
isteyen zcvat kitap talebine mahsus pusulaya 
k itabın rumuz ve numarasını ve ünvalllnı ve 
zirine Jwndi ismini yazarak memuru mahsusuna 
verir. Bu pusula istenilen kitabın yeri ne vazo
lunarak kitap dolaptan çıkarılır. lsteııilen her 
eser için ayı-ı pusula yazılır. Kitap iadesinde 
pusula da sahibine verilir. 

On sekizinci rınadde - Mebusan küt üpane 
için mübayaasını arzu ettikleri fısarın isimlerini 
kırant salonunda mevzıı deftere kayıt ve ziviııi 

imza ederler. Kütüpaııe Encümeninin ilk içti
maında tah isııtı mevcude nazarı dikkate alınarak 
bu bapta bir karar ittibaz ve neticesi münhası
ran mezkfır deftere ve talebin zirine tnhrir 
olunur. 

On dokuzuncu madde - Kütüpaneye gelen 
eserler sürati ıniimküne ile teclit ve cildin üze
rine Meclis Kütüpııncsine ait olduğu işaret ct
tirilir. 

Yirminci madde - 1\ ır ,ı.lt ııa loınınrln <>noii
mcn 1 oplanma~ı ve yüksek sesle münaknşa. edi!-

mesi ve yemek yenilmesi ve geceleri yatılması 
menınudur. 

Yirmi biriıı.ci madde - Her intihap devresi 
iptida ında kütüpane fi hristi tnbedileı·ck H.zaya 
te,·zi ve her anetimon bir nüshası ita oluııı.tr. 

Yirı:ııi ikinoi madde - K"ıitüane memuriıı 
ve mfultalıdemini ycdiernanetlerinc m0vdu ve 
kütüpıınede mevcut fısar ve lııvazım ve eşyanın 
muhafazasiyle mükellct ve me&uldü'l'lcr ve her 
şey i ycı·li yc ı •iıı• koynınuan müfarıı kat Nlemezlcr. 

Yirmi üçüncü madde - Müdür, vazifesini 
it'a ilc berabeı· maiyetinin de vazifedeki dc,·nını

nıı ,.e ktitüpıınc mesaisi nin tensip ve tanzimine 
ve nezafct ve tathirMının terninine dikkat eder. 
:\fııi.wtioin ınucibi tcvbih ve ınücazat ahvnlini 
''c· şııynııı takdiı· ve taltif mesa i ini nazarr iti
hııra a lfnııı uk temmınisiyle n eyeti 1dareyc n'l'
z ~-] ,! t'. 

Yirmi dördüncü madde - :l\1iidiiı·, hast ai rk 
veya sair mıızet ti ınakbul esi ııc hiıtU('ll vnzift'Sinc 
g&lemiyeeek olursa Heyeti idareye arzı mnlCunat 
eder ve maiyetine hu gibi mazeretlerden doln~· ı 

anC'.ak ııyda üç ün için izin ·ver bilir. Daha zi
yade için H ey ti fdııı·cnin nıürıaad<>ııi l:lıımd11'. 
Bilıimiisaade d >Vııın <'lıııiyc~eıiu maaşından kıs

•td~·cvın icra edilmek üz re müdürün Heyeti !da
ı·eye beyanı keyfiyet etmesi mecburidir. 

Yirı:ııi beşinci mıı.dlie - !şbu nizamna-:nen i n 
tatbikına Kütüpane Encümeni ve Heyeti İdare 
nezaret "c l'Uzum görülecek tcdabiri saircyi itti
haz ederler. 

BE~lNOl F ASIL 

Sureti -taı·tip 116 t(J.S')ıif 

Yirmi altmcı madde - Büyük l\[iilet ?ıfeclisi 
kütüpanesi için esascn üç kayıt tutulur: 

Evvela mevrude kaydı ; 

aniyen, lıuıııfu heca tertibiyle kayıt ; 

ali en, mevzu itibariyle kayıt. 

Yirmi yedin.ai madde - Ievrude kıı.ydı def
tere berveçhiı:ir tanzim olnnıır: 
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llk sütunda senei ınaliye iptida.smda (1) 
den bıı.şlarnak üıere sıra numarası tahrir oluna
caktır. Senenin son iki raka.miyle Sll'a numarası 
kitabın ıınevnıde numarasnıı teııkil eder ve hem 
kitabın unvan sayfasına, hem de lıumfu heca 
kaycil na talırir edilir. Mesela; kitabın unvan 
sayfasında veyalıut kayrtta 125,32 numarası gö
rülür ise mezkt"tr kitabın 1332 senesinde k:ütüpa
n~ye alındrğı ve 1332 senesi mevrude kayelma 
125 nurnaraya müracaat olunduğu halde ne su
retle tedarik olnnduğu tafsilatı görüleceği an
Iıı.,ılır. 

İkinci sütnnda kitabın kütüpaneye girdiği 

tarih yaıılır. . 
Üçüruıü sütunda muhtasnran mücllif, unvan, 

kııçrnc ı tab, adedi, cilt, mahalli tabı, senci tabı 

yazılır. 

Mes ltı : Refik Ahmet, ta.rilıi umumi, 1stau
bul 132 Y yahut Ata db tarihl osmnni, ikinci 
tab, cilt 2 - 8 İstanbul 1330. 

Dikkat edilmelidir ki, öir • erin kııç cilt
ten ibaret olur a olsmı, yalnız bir ınevrude nu
marası ohır ve fakat ayru mınıara her bir cild 
yazı lll'. ı-raba i1lli fıı:ıar v r!'SaiJi mevkute için 
hı>r lıir tam cilde lıir vürut numarası vnzolunuı-. 

Dördüneü sütunda eser kııç eiltten ibaret ve 
kaç müeellit ise ikisinin adedi de tabrir olunur . 

. :Mesela. sekiz ııilt olarak t lif olunan bir es r 
döı·t ınüc l!it içinde ise V4 sureti işaret olunur. 

Beııinci ü.tımda kitabın mücellit olup olmn
dığı tabrir edilir. Kitap mücellit ise ( ) tericim 
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olunur. Değil ise, teclit edilineeye kadar sütun 
boş kalır. 

Al.tmcr sütunCia eserin sureti tedariki yazılır. 
Mübadele = B. bediye = TT. iştiı:ıı. suı·etiyle 

yeni ise = Ş. ve müstamel ise = A. 
Yedinci sütunda fiyat ncşı·ine ve sekizinci sii

tuncla fiyatı baliğa yani malolduğu fiyat terkint 
olunur. Dokuzuncu si:itundn. kitabın mn.zmunu
na göre sınıfa tahrir olunur. 

Yiımi selmzinei madde - Mükeı-rer tcdi
yattıı. bulunmamak üzere kıymeti leeliye olu
nan fisarın fiyatı baliğa sütununa sürhle (S) 
harfi yazılır . 

Yirmi dokuzuncu madde - Cü.. cüz neş

rolunan i\.<:a.rm hitnrrurıa ve risaili mevkuteııin 

biı· cildinin itmamma değin asıl meVl'Udc dcf
teı·let·i haricinde tıı.tulacak muavin hir kaydc 
ithal ve ciizler ayrı rafa konulur. Bu muavin 
kayıt hurufu hoca tertibi iizerinc diziimiş ve 
klfısöz derununda ccnıedilmiJ;J listelerden ihıı
rettir . 

Ot uzuncu madde - Her bil· kitap mevrude 
kayeline ithal olum11· olunmaz mevrnde numıı
rası UJl\'ıtn sayfa ma işar t ı>dilir . 

Otuz birinci madde - Hunıfu heca tertibiyle 
tutulacak kayıt fiş. üzerine usulü atiye dairesin
do tanzim olunur. 

(1) Her bir eser '/• X 7 ' / a santimeh·e eba
oındıı. ih zar olunacak kartlardan birine ve ki
fayet etmediği takdirde yukan köşcye mütesel-
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sil!'n sıra numarası vaz ile kiifi miktarda kart 
ilavesiyle eser için bir fiş yapılır. 

(B) ltnrtm yalnız bir yüzüne yazılır. 
(T) :Muhtelif ıinvanı havi ınütearlclit eser

lerden miiteşckkil merrnunlar ve cmsali için 
umunıuna mahsus bir esas fiş tanzim olunacağı 
ı;ıihi nksnını için birer tali fi~ yapılır . 

(S) Esas fişlerele izahat verileceği ~ibi !iili 
fişlerele de esas fişlere nıürrıcaat işaretiyle muh
tasaran kayıt icrıı olunur. 

Otuz ikiinci madde - Fişleri berveçhi zir dol
durnlur: 

(a) Birinei SAtırda mücllifin ismi ya;-.ılır. 

tsiın mümkün olduğu kadar kfımileıı talıriı· erli
lir. 

(b) . Bir csC'rin müelifleri mütcııddit ise bi
rinci satıra ilk isim ve altındııki satırda diğerleri 
ya~ılır. Mesrla Necip Asım ve Mı>lınH•t Arifiıı 

Osn ı:ııılı tarihi esas kartta birinci satırda .A . nn 
Ncı• ip ,.c altında Aı·if Mehmet ve til li lıiı· kaı·ttıı : 

Arif Mehmet 

( Osma.nlı tarihi : 1331) 

Asım ve Arif Osmanlı tarihine müracnt. 
(c) Müntahabnt, nitşirin ismiyle kaydolu

nur. 

(cl) Unvan kilmilen tahrir olunur. 
(a) Mücllifin rütbesi. eşkfıli ve diğer nsarı 

Yarsa bunların mücllfi olduğuna dair ibareler 
tayyolunur. 

(el Kitabın snyıfn ndeeli ve ~bndı nihay lin
de yazıhr. Bir eser uıütenddit ciltlcrdc>ıı müte
şt•kkil ise kartııı nihayetinde tndat rdilir \'C her 
biı- cilt için ayrıca satır ifraz olunur. Ciltlerin 
ayrı. ayrı unvanlan var i e nnvanlal'l dahi ayrı 
ayrı gösterilir. 

!Imi iktisat 
Ci lt 
Cilt 

Şekil: ı 

İktisa.t 

Yagner (Adolf ) 

5 Ci lt [ıiiiprizizonı 1 1 
ı Mukacideme 
2 Vı>rgil<'r 

95 

3 Ticaret ve 1.iraat 
ilt 4 anayi 
ilt 5 M'ııliyet 

lki cilt bir arada teclit olnnduğu halde bnli\.
da gösterildiği veçhile kavis ile irae olnnur. 

Bir eserden müteaadit nüshalar olursa yalnız 

bir kart tanzim olunur. Bu nüshaları tabıları 

veynhut ııeşirleri muhtelif ise tabın adedi, nil
şirleri, ismi ve tabın e-nesi de gösterilir. Şu ka
dar· ki. ınnznıiıııu nüKhndan nüshııya farklı ise, 
yarıi tııdilat icra edilerek yeniden telif olunmuş 
ise her bir nüslın için ayrı bir fiş tanzim olmıuı·. 

(f) Esas kaı·tındıı nı \'I'Ude numarası ve 

mevzuu tertibi üzerine sınıf ve kısım niifuzu ile 
numarası vnzolnnur. 

l\Ievrude numarası vnı· ise hu numnı-ıı clııhi 

lPrkim olunur. 
(g) Resııili mevkute, neşı·iyatı tcşriiye, iısn

rr muhitn misillfl nnıayyen müellifi olmıyan ese
rin hurufu heca tertibi noktai nnzıırındmı mü
ellifin yerine eserin unyanı gec:er. 

(lı) Bscı·in sayıfa adediyle Pbadı gö terilir. 
Ebııdı berveçhi zir terkin olun m: 

Kitabın znhrı le lelmesaba anlaşılacağı veçhi
le iı·tifaı 20 santinıetı·eyc knJıır olanlar snğır=S, 
ve yirmiden yuknrr 30 san! i metre kadar va
sat = Y, ve 30 dan fıızla obnlar kebir = K tes
ıniye ve bu ruınuz fişte sayıfıı adeelinden sonra 
kavis için·e konulur. 

(i) Her bir cilelin ilk ve son sayıfaları daııı
gnlnnrr. Sayfa adedi yüzü mütecaviz ciltlerin 
kuru mührü ile 99 ncu sayfası dahil damgnla
nrr Atlnslar, haritalar ve ınüteferrik resim lev
haların her biri kuru miihür ile daıngıılanır. 

Otuz üçüııcii madde - Fişler müellif ismi 
tertibiyle htırııfu hecn srrıısıncla kartlara mahsus 
gözlerele hıfzolunuı·. 

Otuz dördüncü madde - Kitapların muhte
\' iyn.tınn göre bel'vec:hi zir ııııilnrn taksim ve 
hizasmda bultma n harflerle kaydolunur : 

(1) tıahiyn t 
(2) Tarilr H 
(3\ Coğrafya C 
(4) Neşriyatı şriiye R 

(5) Hukuku esasiye 
(6) tkti nt A 
(7) Asıırı nınlıita. ve resaili nıcvkutei 

( ) 

(9) 
(10) 

umuıniy 

Kavaııin 

Lisııniyat 

.Asıırı mütcnevvia 

K 
L 
{ 

Otuzbeşinci madde - Bunlnrdan her ı-

mf berveçhi zir kısımlar ayrılır ve kezalik 
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ha.ı:flerle tarif ohıııuı· olveçl}ile ki birin<ıi harf (6) Siyaoot s. s 
smı:fr ve ikinei harf kısmı gösterir. 

1KT1SAT (A) 
1 LA./111' 117' (ll) 

(1) Asarı mulıita ve rtı~ili mev-
( ı ) A arı nnıh i ta ,-c resaHi nw,·- ku te A. T 

ku te I. T (2) !çtiıııaiyut A. c 
(2) Tefsir J. F (3) lkti adiyat A. JC 
(3) Hadis I. s (4) llmi mali A. L 
(-! ) l!mi kcli\nı, hikmet. tıısavvuf T. A (5 ) Bütçe A. B 

(6) Istatistik A. s 
TARIH (T) 

.Asarı muhitn ve resaili mev-
A 'll lll M(TJI/7'il l'E RE::iLllLl !flb'I 'IW'l'El 

(1} U.llUAflYE ( ) 
ku te Jf 

(2) Tnı·ihi umumi H . u (l ) Asurı muhitai unıumiy<' u. 1' 

(3) Tarihi isiilm H. I (2) Resaili mevk:utei umuıniye R 
(-! ) Taribi Osıııani H . K (3) Yevmi g~eteler u. G 
(5) Tcvarihi hususiye H . H (4) Tah;m ve salnameler ll. s 
(6) Tel'li ünıü alıvol H. c ( ll Asaı-ı ınulıita v<ı r<'Rıı ili ııırv-

ku te K. u 
C00RAFY.1 (C) (2) KaYanin ve nizaınat K. z 

(3) Fıkıh ve şerh i K. K 
(l ) .Asıırı ıııulıitn ve resaili mev- (4) l~elS<ıfei hukukiye K. F 

ku te c. T (5) Tarihi hukuk K. T 
(2) Seyahat c. s (6) Huk-uk ve kavanini medeni-
(3) oğrafyai siya,şi ve iktisadi c. ye K. D 
(4) Atlas ve haritalar c. n (7) Hukuk vo kavaııini cezaiye K. c 

(8) Usulü muhakemaıtı hukukiye 
NEŞRlY ATI TEŞRllYE (R) ve teşlrili mchakim K. s 

(1) Zabıt c ridelcx~ R. z (9) eza mulıakeoıe u u Ileri K. M 

(2) Kanun h1yihalar R. K (10 ) Hukuk ve knvıı.nini ticaret K. 11 

(3) Bıwüınen mazbatalıırı R. T ( ll ) Kavaniııi iktisadiye K. rJ 
(4) Bütçeler R. B 

LlSAN1YilT (L) (5) Molfınıııtı ihsa.iye R. s 
(6) 1eşriyııtı mütenovvia R. 1\{ (1) Asıırı muhita vo rcsaili lllCV-

ku te L. T 
TJUKUKU. ES.1 'lYE (S) (2) arf ve nabiv ve mantık L . s 

(1) Asıı.rı muhita ve resaili mev-
(3) Kamus v Iugat L . K 

ku te s. T 
(4) Edebiyat L. D 

(2) Hukuku esasiyei tırnurniye .iS.-lRl 3flJTENEYV1A (M) 
(3) Hukuku esnsiyei lıuııusiye H 
(4) Hukuku idarei unıumiye ve (1) Asarr müten vvia M. M 

hususiye s. R (2) liimu tabiiye 1\{. T 
(5) Hukuku beynelmilol ve mu- (3) ltlmn riyaziye M. R 

alıedat M: (4) Askeri ilimler M. A 



S, B 
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Şekil : 2 

Stourm 

S. B 666 125,33 Bütçe 5 nci tabı, Paris, Larua kumpanyası 

sene 1905 - 608 (V] 
S. B. 606 (A) 
S. B 606 (B) 

345,34 
305,35 

Keza ikinci nüslıa, altıncı tabı 906 
Keza üı_:üncü nüsha, yedinci ta'bı 909 

Otuz altıncı madde - :lliilcaddit ıılish alar 

huvi birer eser mcselii Stournınn biit~esindcn 

üç nüsha lıulunuı· i~e aynı sınıf ve birinci ııüs

haya S. B. J2S işareti konulmuş ise ikinci nüs
lıaya S. B. 'ı21 «A'» Ye üçüneü ııü. ha:va S. B. 
«B» konulııı· . 

Şekil : 2 

Otuz yedinci ma:lde - l~1·kntı ınuayyenc<l<' 

ncşrolunaıı• !isaı· ve risaili nıevkute evvela sıra 

numarası ve badehu srıı ıf ve kı~nıı ıııübeyyiıı 

rumm: ve sonra e~erin birinci cildinden itibaren 
nıiileselsilcn adcdlcr koııur. Mesela Meclisi Me

bnsan zabıl ceridele ı·inden biı·iııci cildine 15 R. 
Z. - 1 ve ikinci cildiııe 15 R. Z .. 2 ve ikinci cil
din bir ikinci ııüshıısı vaı· ise 15 R. z.- A terkim 
olunur. 

Otuz ~eki.zinci madde - Hcı-ıniıwali nıanız 

fişler twmif olıınduktun soına her hir ltısını i~in 

biı· takımı ehrinci ~arkiyc , diğeri elsinci gıırbiyl!
ye malısus ii~eı· liste tanzim olunur. Listelerin 
3~ X 1 2 sıınt im ct n• ebadında l'ıırnkalardan leş-

kil ve bir klfisöı· dertımında hıfzolwıur. 
Listelerin biı·i. kebir ve rkincisi vasat ve ü~ün-

cüsii sagir hacminde olan iisar içindir. · 
fJisteleriu başında birinci satn·da şarkiye ve

ya ~arbiye· v~ ikinci satırda sınıf ve kısım hiza
srnda hacmi yazılır. Liste. aı·zan dört sütuna 
taksim olun ıır. Birinci sütunda yukarıda sııııf 

ve kısım ruıııuzu ve bunun altında mütescl.ıılleıı · 
sıra numarası, ikinci sütunda müellifin ismi, 
kitabın nnvanı, ınahal ve tarihi tabı, üçüncü . 
sütundu ad di eilt ve diirdüncü sütunda ınc\Tu
de numarası yazılıdır . 

Şekil : 3 

Ot,uz dokuzuncu madde - Meı:kıiı· list ·lcrr 
sım nurnarası \' llZI için kaidl!i atiyeye 'riayet 
olnnur : 

l'il inci şarkiye ile yazı1nn kitapların hacmi 
kelıir ise 1 den başlar 99 za. kadar devam eder. 
vasat ise 100 d<ııı baJilıır 249 za ka.daı· devam 
eder ve sagir i e 250 den ba.~lar -!99 za kadar 
devam eder. 

Şekil : S 

Elııinei garbiye 
Kavanin, &san muhltıı n 

resani mevkute 

K. T. Pozener Kamusu kavanin 2 106,83 
Ma Berlin 1909 

Kı:rkmcı madde - llu listl'ch· ı~ ıııül\•hııssıl 
rumuz ve erkanı scı"in büviyetini tayin eder. llle
selfL şekilde· gösterilen •kituhın işareti K. T. 643 
olaraktıı·. 

ı.istclcrin ikınaliud herbir eserin rwııu.ı '" 
orkuını ve ('Seı·e mıılums fişi u sağ bfu:ni inde iist 
c· i h 1 inde talırir w• hı:ıtlik o <!S<'rin nııvaıır sıı

~· ıtuMırıa terkim oltmur. 

Kırk birinci madde - 1ovııı•lak liısc klıgı-

duıdan.mamu1 etiket üzerine 115 nci nıaddede 

ınczkur rumuz ve erkıım yazdıırak etiket •k:ila
lıııı zahrrun yııpıştırrlır. · R.al}mi kebil' olan ki

ı aplarrıı etikeli ynka.rıda, vasııt olanlar ortada 
ve saı.tir olanlar altta ilsıık olunur. 

Kırk ıildnci. madde - Zahri ctiket.i istiap 
edenüyecek raddl'<l • daı· olan lcitap1Rra etiket 
ı.uğ kıılıın uıhı·ına karip hir ıııahaUiııde yııınştı· 

ıılrr. 
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Kırk üçüncü madde - E ·er birkaç cildden 

ibuı·et olursa olsun, her bir cildin znhrına aynı 

rumuz vo numarayı lıavi etiket. ,va:pışl'ım l rr. 

Kırk dördüncü madd~ - Sını:fları mümkün 
olduğu kadar ayrı ayrı C!.olaplarda ,veı:leştiı:ın .ek 

iiY.ere dolnplar i hti ya.cıı. ıı:öre ta)rsiJıı ve sınıfın 

i nıj dola.plaruı haı:icine terkin olunul:. 

Kırk beıjinci madde- Yitap l ıı.ı· unııınıiyf't, i<' 

· alt tarafla ııııdaıı bilipt iclur sağdan sola evvcli\. ke
birler, bndchu vast iılıır ve nihayet sugirler dizi-
lir. • · 

Ht:n·biı· sınıfın lusımları birlıirin.deıı t<'frik 
edilir VI! ,VCilİd\'ll Yal'it oJacıık kitap J ~r kOUUIH

biJmek üıı;cn' arıılaı:ındaki hôli ye l'ler bmıkılır. 

Kırk altmcı madde - Atlaslar, haritalar, bü
yük resimler ve fevkııla.dc büyük kitaplar ait ol
duğu ııımfın dolaplnl)I ııltmdıı mevent gözler dc
rununa kpnuli.u·. 

Kıı:k yedinci. madde - J;ıaflıı.ı·da ı>vvc l iı i a ı ·e 

oluııan, saniyen nıevknt olan, siiliscn hacı n i hü
yi.i'kliiğünd~n vc,va sniı· csbaptan dol ayı mna~' .\'Cll 
olan yerin gayri biı· dolapta bu l uııan, rııbiıııı 

veriltın kitııpl ııı·ın ycrino kitap zahrı ~ck l inclc 

ııiia beyw6 tulı t11dllJll. imal olun u ıı h ir l i• ·luı wıv. 

ve üxeı> i Jıtı de k it41bm ct•i ltetıi koınıhır. 

Xı:rk seki,ı',inci madde - Kn·aat saloııurıcla 

uıütıılfın. ir,in kit.ap talı>p olundıığu hnlde xir<Je 
şe)dl ıııtıhaıTeı· ptıHia ita olunncaktu· 

Kitab tnlebi~e mahsus puııla.-

-

Rilınuz ve 'Mttellifin 
Kiıabın unvanı 

numaruı ianrl 

. 
. . 

Talibin ismi ve mahalli ikametl 
Terihi : 

Kırk dokuzuncu madde - İstiare için kitap 
talep ol und.uğtl halde şekli mnlınrrer pusla imza 
olunacaktır : 

Büyük Millet Meclisi kütüphane indıuı. 
!stiare olunan kitap senedi 
Rümuz ve. numara 
l\liiellifin ismi : . 
Müddet 
İmza : . . . . 

- --
Ad ed 

Tarilı.i ita Cilt Un van 

' 

Ade d 
eild 

1 

M1ışguliyet : . 
Mıı.halli ikamet 
Tarilü : 

Mülihıız&t 

Ellinci madde - 1al'es:i arzrı olunan kitap 
uıı.lwmıadığı vcyahut iade olunduğu halde maıl 

dei ~abıkıtda be •aıı olunan .~l'nct Nnlıibi imzıı~·n 

iade edilir 

Elli birinci madde - fare senedi hıfzıııdaıı 
C\' 1' \'l idnrc dcft rlerine ka.ydoltuıur . Mczkiir rlef
tcr r.irdcki şekilde olacaktır: 

-
Tarihi Kıym ti 
iade teent Mülahazat 
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~ ikinal ma4de - Teclit ~çin lriltüpaneden ııılicellid e Ilitap verildiği halde zirde ~ekli gôste. 

rilcn nıiicellet defterine kaydolunur. 

s ı s:ı: 

Sahibi imzanın ismi ve 
mahalli ikameti 

Eserin 
unvanı 

2 

Adet 
cflt 

2L ±tt:A 

No. 
Tarihi 
iade 

Unvan sütununda kitabın zahrmda hasılacııl; ibare yazılacaktır. 
Kıymeti teclit mücellidin hesabı tesviye olunduktan sonra kaydediln. 

cr 2!1 

Tarihi Müddeli 
iare iare 

JWi iiıgiiucü madde - Aynı şeJcilde tanzim olnnaı>nk pu la miiecllit tarafından imu. 'Ohıııerak 
Inf..: ed i 1 il·. 

. .. >·--·••>-•~·-~---< .... 



B. kamutayian ç1kardağa işier 

ı. Kamutayın açılmasi 

Yedinci Dönemin İkinci Topla.ntısı l.XI. 
1944 Ça-rşamba. günü saat 14,50 de Cumhur
ba.şka.nx İsmet fnönü 'n ün devamlı a,llaşlar ve 
:ya.şa sesleri arasmda şereflenditdiklei Baş

kanilk .küruüsünden okudukları ruıağ·ıdaki söy- . 
levie aç~tır : 

Büyük Millet Meclisinin Sayın Azıısı: 

Yedinci İntiluıp Devı·esinin ikinci yılını açı
yorum. Büyük Millet Meclisinde şerefle oturan 
siz aziız arkadwılanmı engin sevgilerle seliimla 
rmı: (Alkışlar). Devlet idaresinin zoı· senelerin
den birini dikkatli, verimli ' çalışmalaıımızlıı. ge
çird.ik. Önümüzdeki senenin şaıtları da çok na
ıdk olacaktır. Büyük Meclisiıı, içerde ve dışaı-da . 
ra.'llıı.yacağunız ehemmiyetli vaziyctlcri doğnı 

kavrayışla ve isabetli tedbirlerle kıymctlendire
ccğine emniyetim vardır. 

Muhterem arkadaşlar: . 

Son senelerimizin bwılıea kaygısı m~mlekct 
içinde beslenmenin güçlüğü ve ihtikiu· bel n :·ınm 
zararları olmuştur. i\ffiletlerin bugünlerinin ve 
geleceklerinjn emniyetleri biiyük ölçüde başlı ·ıı 
kaygıları iken memleket içindeki b lerune nıoo -
lı>Si ayncıı bir cheınıniyet kaır.ı:mnııştır. 

;\faliye baknnnıdan, ağır lıiı· yükle,, büyük bi ı· 
ordtmun türlü ihtimaliere karşı heran hazn· bu
lundurulması, Türk Milletinin ~·ıışnmak kabili.ve
tinin temel mesel!'6i olıwıık devam tmi. tir. (AI
krşlar) . 

Büyiik harp ve siyaset devı·elerinin .fena ıu·
kada.,r olan salgın hastalıklaı· dn 1nemlı>ketinı i zi 
tl'hdi1 etmekten geri kalmanuştır. 

)[eınmiyetler ıığıı· fedakiirlıklıır· ile bernbeı· 
ilıan Hıırhiniıı hiitün ~iyMi nmiyet izlikloı·i ve 

kaı-arsrzlıklnı:ı, her millet i~iude ek. lk olmayıın 

zııyıf kıırnkterler üzerinde iktisııdi ve ııiynsi ba
kımdan t ııirlerini göst ımişt~r. 

lşt bu vaziy t içindedir ki, ıınıhuriyet Hü-

kiiııı ti ve Bü~·iik i\IilJct Meclisi geçen seneyi ba
şru:ılı sayılabilecek suı·ctte geçirıniştir. Her iııa

bct li tedbjrin ctaha iyisi daima sÖylenebilir. M.il
lt>tlcr lıayatında hiç bir iyiliğin ~·eter ' görülıne
ııW~ i talıiidir. Ancak durıımun nispi olan iyilcş

ıue<ıiııi tnkclir rd(·bi lın ek. mllli yıışayışlarm te
mel i olıın kenrline gih·cnnıc duygusunun bcsleıı

ıııe$i için şarttır. Türk milleti ke.ru:li çalışl,anl ığı 

ve fcdakiirlığı ile nı emlelrotinin Jainıa iyiliğe 

göl ii ri i ldüğüııdeu . ve içinilll bııl unduğu du nı m la t· 
ne kachıı· clolıı.~ık oluı'Sıı o l sıuı, isabetli tedbirlon 
bulııhilecek bir ı\lill ct :i\'lccli~inc malik olduğun 

dan emin olabilir. (Alkışln ı · ) 

Hükümet geniş öl~iide miisp t ik.t isudi tedbir
leı·c clıNtııniyN vermcktl' tıımamiylc haklı ~ıkmış

tır .. \l illct ekouoıni.<ıinin her dalındıı. çalışan V -
kill rimiz daha geniş istilıı;al etme, kffilı ve uzun 
\'iid •li du ha csasb cilıazlıınmn işlerinde biiyiik 
p:uyretler gösteımişlcı"<Ur. 

~iraat \ ckilliği , bu memleketin en çok va
tandR~mt ilgilı· nd.iren bir alanda, her . konuyu 
lcavl'ıı,\·an geniş !ıir programa girmiştir. Tekıtik 

çalışınayı öğretmek, teknik fı l ctlerin elde edilmc
sini mümkün kılmak için esaslı lumuıı.lıı..ı· kabul 
l! ll in iz. Zirai Donatım lüıı·wnW1cıı dia ha ilk se
nesinde 167 000 par<;n ve 000 tona yakın ınal
r.eıne dağıtılmıştır. Zimat al!'tleri için elde bu
lıınıın iabrikalar verimli b iı· hale getirilııniştiı·. 

Ziı·ıısıt makinalurını dalıa geniş öl~üde .ınemle

kettc yapmak için çnlı.,ıyonız. Ziraat mütehas
.srslaı·ı ili' ki'iyliiye kadar yııklıı.şacak surette ge
ni.· lıir ziraat teşkililtınıı. bu sene b~ladık. Üç 
,· ilu.ı-ctt(' giriştiğiınir. tecriibedcn hüküm venne
ğc ~·arayacak neticeterin almabilmesi için, bunu, 
lıi~ olıtın7.<;11 tiirlü iklimde on vilaye1te yaymak 
nıN•htıriyetindl'yiz. Eğer kuvvetle ümit ettiğim 
g-ihi hn ı>ne Topralt f anununu çıkanrsak, zirııai 
hakıınnıclan büyük neticeler verecek ve içtiınai 
bünyeınizin esas biı · nıp~elcsi olan davayı temel 
1 ir trdbirc bağlamış olaenğız (Aikışlıır). 

Devlet eliyle yaptığımız ziraııt işleri verimli 
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hlr şekilde ilorlcmcktedir. l 94-2 soııesind 21 000 
dekarlıı bıuıladığı:mız işletmeye J 943 soo>ne
sinde 780.000 deknrla d _, 'Inı ett.;tc. 13u sene 
1.000.000 dekar işleyeceğiz. 

Bu işletmeler memlekette tohum ıslııhınııı 

büyük kaynağı, memlakctte tekr: ' Jı. zira:ı~ı yay
manın geniş örneği ve · olağanüstü zamanlarda 
milletçe beslenmenin kıymetli yardımcısı olarak
tır. 

Hayvancılık işleri , biiyük gayretle ele nlmnuş
tır. Memleketin ekonomisinde hayvan zenginliği
miz küçük göı·iilmiyecek bir derecededir. Fakat 
~~rek sayı, gerek değer bakuııındnn dahH Qok ih
tiyaç karşısınd nyız. lptidai şekilde hayvan yetiş
tirme, teknik şekilde iyileştirilecektir. Hele bu 
memleketin en esaslı bir derdi olan hayvan ba
kımı meselesi, şuurcla ve usulde temelinden dü 
zoltilmek liızrmdır. .Millctçe ve Hükümet<:<' bu 
husustıı ~ıık çıılışmağa mecbururz. 

Orman işleı ·i iyi yolda ve geniş aflmıla iler
liyor. Bııgün Türkiye ormanlarının % 83 nii 
karşılayan 8.770.000 hektar, 73 De1'1ct i şletnıt> 

·inin eline geçm iştir. Öniimüzdoki yıl rlnha H 
işletmenin açılmasiyle bütüıı Devlet ormanları
nın içinden, ÖzPl kazancrnflnn başka bir şey dü
diimneyen yok erlici haltalı1r tamanıiyle sökülüp 
ııtılmış olncnkt n·. Rnsusi ormanların meselesinin 
de kanun yolu ile çöziilmesiyle, bütün milletin 
kıymetli varlığı olan ormanlarımız tam kurtulu
şa ermiş olacaktır. Yeşil 1·e güzel Türkiye 'yi kur
m nk ta olan genç mühendislerimiz iimit verici bir 
lıevesle çnlışmnktadıl'lar. Onlım, şimdi y~ni dik
ıneterle orman vnrlığrmızı artırmıık ve nğaçsız 

köylerimizi ağnçlaııdırmak gibi büyük bir vazife 
hckliyoı·. Uzun senelerde neticesi görülecek bu 
vazifeyi hn.kkiyle yerine gtirmek i~in bir g-üıı 

kııybetmeden i.şe koyulacağıı. 

:VTemleketin büyük bir meselesini daha şim
diden Ziraat Vekiltiğinin mesuliyeti salıasma yer
leştirmek istiyoruz. Memleket, sıhhi bir surette 
ynşamnıırn gerekli kıldığı yağ istihliik etme dere
cesinden çok az miktarda yiyecek yağı kullanı
yor. Hayvnni ve ııebati yağ istih alimiz ihti
yacımıza yeter miktaı·da değildir. Bıı konuda 
etraflı tedbirler alnıağa )Jaşlamnlıyız. 

Jktisat Vekilliğimiziıı ınesuliyetirıde olan en
düstri ve nınden işletmeleri verimlerini artır
mışlardır. Hususi endüstrinin çalışmalan da 
iyi haldedir. Hnrbden evvelki istihsalin ilerisiıı
'jle olan geçen seneki kömür verimi bu sene da-

ha ziyade ·artınlmıştır. Bir aralık, bütll.n meııl
leketirı hayatını tehdit eder bir daı·lığa. düşmuş 
olan kömür meselesini, iki senelik çalışma ile 
bugünkü haline getirmek hakiki bir başarıdır. 

Linyit istihsalinıiz büyük ölçüde harb zama~ . 
nmda başlamı,tır denilebilir. Bu sene de verim 
az sayılınıyacak kadar artmıştır. Menıleketi 

geniş ölçilde ve her alanda. linyit kullanmağa 
alıştırmak umumi hayat için liizumlu bh· tedbir
diı·. Gelecek seneler için ümitli olmamıza sebep-
ler vardır. · 

Karabük Demir ve Çelik fnbrikalarımız, güç
lükleri öğrenip yenmektc ve verimini ar-tır

maktadır. Memleket endüstrisinin temeli ola
cıık olan bu konuyu geliştiı·ip mükemmel hale 
getirrneğe sebatla devam edeceğiz. 

Mnden aramnlaronızdn yeni kükürt ve baku· 
yatakları bnlnıuş olmaktan seviniyoruz. 

Petrolde ümidimiz kuvvetli olarak devam 
ediyor .. 

Kağıt fabrikıısnır hıı sen yeni tesislerle gP
uişlettlk 

Seliiloz· en<liistı:isi, ana tesisleriı1i kur-
ınuştur. Bundan, ileı-isi için bi ı· ·ok alıında 

gl'ı~iş ·faydalar bekliyoı-uz. 
Memleketin dokuma müesseseleı· i, emniyetli 

biı· halde kurulmuş ekonomi cihazı olarak mem
leketin biinyeRinôe sağlanı biı- yeı· tutınıt'ltur . 

Verimler, teorik knbiliyc]PTC kııdaı· yük~el

miştir. Pamuk nıahsiilümüziin büyük mikynsta 
alıcısı olan dokuma endüstrimiz yakm gele
cektc memleketin bütüıı ihtiyııçlnrını kıırşıla

ınak amacuıdadır. · 
Şeker endüstrisi, !kinci Cihan Hıırbi devrilı

de memleketi büyük bir ıkıntıılan kuı•taı·nuştır. 

Bu konuda eksik kalan ilıiyacımızx süratle ta
mamlayacağız. 

Y'apı malzemesi cndüstrimiz, memleketin 
imarını kolaylaştırmaktnaır. Bu konuda mem
leketin her köşesine dağıtılmış kireec ve tuğla
ya kadar en kiiçük nıalz meyi bol ve ucuz ve
ren bir sisteme şiddetle ınuhtncız. Hnsusi, res
m! bütün teşebbüşler için tenıiı ve sağinm ya
pı malzemesi tedarik ernekte gelirli bir çalış

nın alanı vardır. 

Kimya endüstrisine l!u <:lhan hıırbinde baıı 
kurumlarla girmiş bulunuyoruz. Bunun eksik
liğinden çok sıkı nt ı çekiyoruz. Bu eudüstriııin 
temel maddelerini elde etmek için süratle ve 
cesaretle i,e giri§mek zorundayız. 
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iı.konnm i nıwıı,l ırrnz<'l;ı ko ipcmrtifh;ı•i <ıoğa.lt 

mak ~·c iyile~1iı·m~k il;iıı Hükümet hm· rt •şvi-ki 

yupnı:ılotııd 11'-
, Iş lrnyııtrnm hukııki ııııiinuscbl'tJer, sos:vııl '1' 

. •hhi icaplnı· ba.kıınıııelaıı dü;ıenL nıneııi. ıuıı 

lnwiyetin en çak ehemmiyoett werdiği koırnlm·dıın 

biri lıi ı· . 'Hiiki:imet, kendi el inlleki lcrmıınlaı•rro 
çah ·nn işçi l eı·iu hı lleı•ilıi ''e y.aşnyı l &rıro iyi
l€'ş'lıiı·ııı ek i<:iıı büyük gilyret1er triiHtN•m.iş, w• 
hüyiik mnsrnflnr yaJ>maktadır. Bn eınek i E'rvn 

ıniishct netirel rı·ini ıılıyoruz . lş kıızulıı:rı 'iues
lt•k hnstnltklaı•ı ve nnnlrk si ort.ıvır kanono i le 

· ı1i1':o ı1ıı idııı• i t eşki lfıt ınıı. bakacuk kııımn pro
.iı>leri yiiı•üı·litğe g~r iıı oe, i· 'Ve iş<;i hayatın m 
üii:.ı h'IH•siııriı• yNtidcn kuvvetli admı l :tr nt·mı.~ 

o l acağız . 

· I'i<'OJ'~ \'c'ki ll iğirıin ·nlı1jmn ktııııtlnl'l, hii
;viik chemmi~"''t-ll' ı ·ini ınuhnf:ızıı dtmcktedirle.r. 
Hükünıet, Oihnıı Hnı·bi de\'reshıdr , htw ın eııı

lek t in başlıca vnı·lığr o lım stokları vücuda ge
l i ımı'k if: in, bıı S<'nc takdiııe değer netİoel ı· el
flP {•i ıııiştiı·. Iki seııc (' l•vel bii,v\ik ı;.t· hiı•loriı.u:izi 

A"iiTıii ııiiniiııe h sl<>ıııck dıtriJğmda iktııı, b(lj!ün 
Ti<•aı·et \'clülliğiıı in kontl'f)lü altındu toklm· bi
riktiı·ilmiştir. Bu ~toklaı·, lm m nılckottc hi(}hil· 
~ııımın görülıncruiş ıl<l'ırccede elıcıruniyetü ı tik1ar
dııdn ·. Hüııü ~iiniinc hesleınek lwygısnır. çeklniş 

olıuı o\ll'hi ı-le ı·iıni-z , k~iz biı· iııt i?Atııla 1' ıı.zun 

Y.ılmımlara :veteeıık ıımhı~rlal'lıı beslerun ktetliı·. 

Hiikitmeti:c dağılılım .r iyerok tayıulurıı:ı.ın tıır-t:tı

ı·rlahibn .-i de, kıwdolttnmağıı değ r bir mnvııCfa
kiyettir. 

Pah.alılıkla ıığı'tlşmıı hıı.'jlıea Hii.kiimet nıese

l!"li 'Q_lmakta devalll ocliyoı·, drş ticAret işi, Jliikü
rn<'tin n:r.e ı·iııdc ok -çalıştı ğı bir konudar. Hemen 
hi.itiiı'l .A.vı·ııpıt-'!liyasasuıın k:B.pannıııın ile gü9leşeıı 
ticııı·cı dnrnıııunu ~·eni tcdbirleı-le kolayla tııınaJ, 

ümiU.ini uınhafav.ıı <('di, oııız. Yatandaşlarıın bil
m lidirl ı · ki, biitün i t lhsalleıinıiroe fiyat ve mn
li,.,.-eL ~kısi, flış ticarctimizinl)81!b akouusu ha
liıw clmiııtiı·. ı~-tııhuri.'·ct Hükiimcti, harp sonu 
' ' lıııı:p ıwaııı d!'Winin m mlck€'t -ekonomiSi ba
kınıındıın bıı büyük m()!<(llcsi.ni d'ii:.ı:eıılemek io,:in, 
bütün mo li w ek'Onomik alıınlıuımızd& gerekli ted.
biı·l~ri olu ııkt n·. H niiz ne kilnlıırıığı lıelli ol
ııu~·ıın fliin.1·ıı. ekonomi, i icaplarr ~li! ve fi~"tıtlan 

ih' olduğu kııdnr, keruli iı; ve dış ıntıli hoıı:lan
ll117. ' )rti!li clc nomimizlc ilgili olan bu m ... ~uiıı 
tt>tlbh·leı--ibi ll'<'lı•i<'i olnı'llk ih.tiytıll bulup tatbik 
tm ğe ı:ıılışuenğn .• mü konoınüııizd ıni.i!ft&lı-

-s ılı 'rftm{liden her IJTI'em leket nj.gpet:le ıllahs l;(>r
hest. brı•Bl\>mak sayc inde ge<fi.rd iğıitrrir. bi1'Q&k · ·ı

koıntılal"a karı;ıılık ' olaı·ak, biı: haı·p soıu·a.croun eko
nomik saı-sıntı l armfl daha sağlam ıbir 'tette aa. 
ymıabi leeeğimize inmuyorm:. 

· 'o ym .Arkadaşlar : 
1\Iünakale iş1erin.in menıleket hayatrnııı her 

ıı.laıımda göııteroiği kesin tooir, geçirdiğimiz se
neleı·d'e yükşek dikkatiıll~ çekmiştir. tkiııci Ci
huıı 1ııı.rbi esnasında münakalc teşkiltıtımrzı aı·zu 
ettiğimiz lmdaı· genişletip cilııız lamak iınk8.nlıırı

ınız ınahdut olmuştııı·. Geçirilen tecriibelcrin , 
geniŞ imkaııa knvıış1uğuınuz ilk zamanlardan iti 
bııı·en fıı.v<lal ı ve te~iı·li olacağım umu.yorıız. Bü
yük ~l eelisin nk imkuııdlı kara, deniz ve hava 
tıışıtJarın<lıı, postu, telgı·ııf, telefon ve radyo işle- · 

rinde siiı·atle genişleme ' 'C ciha.zlıuna yoluna girc
ccğinc eminim. RlimiY.d ki vasıtalarııı kullanıl

ması, ihtiyııçlarm nispe.tsiz derecede aJ'ttığr göz
önlinele ttıhılıırıık dihıüniilnıclid'iı· . 1938 ııencsiııdc 
kaı·a 1' 1' dı•niz vtunlalaı·i.vlc l.a.jımmı yolcu ndeili 
21 63-l 000 idi. A,vm vıısıtalııl'la ve ııyuı senede 
3 ~100 000 tuıı ı:~~~ıı. taşındı . 1943 sen sinde tıışuıan 
yolcıı +4 , (10 000 l't: I'Ş.nı 14 600 000 tonu g~.miştiı·. 
19-14 rakamlru·ı dııhıı ıırtnuş olacaktır. Bü,,iik 
ııskcı-1 taşmıo.lar arnyıı. girince, müıııtkalc cihar 
zmıızın ne hüyük ıııcsııliyctlcri lııı::;ııl'llııığıı ı:ıılı.

t. ı ğı a.nlaşılır. 

Postadn, 1939 Ja laşınıııı 87 000 000 ınd<ttt
brı. karşılık, Hl.J.~ soıı<>.~indı: 114 000 000 mcktııp 
ızötiiı'iilmiiş ı-e ltl39 scnC's inin 6 000 000 t e l~ı·afı 

ıın karşılık, 9 600 000 tc•lgro( çekibniştiı·. Tı•lc

ion batlarmıızıu çalışınası ayni şckild dir. Bi.itüıı 
lııı hıı.tlar gelecek t.aı a'I"Vuclımınıza ve ihtiyaçla
rımıza göre çok azdn. 

Havayollarmuz i c, bi.itiiu ıncuılekcti kaplıya

cak surette ve süratle kurıılınak l.i\zımdır. 

Radxoda şiddeti hissolııruın ihtiyacı km'§IIıt

ııııık i~iıı cııııslı Ll'<lhirleı· aldınız. Yeııi h•tıısyoıı

lıu·r sümtkı meyda.uıı getirmek iqin Hük-ümet clik
kntl.e çalışıyoı-. 

Münnka.J \ckilliğimiz, kendi işleriniıı y:ılınz 
bor türlü ~ıt ıığlru:ını genişletmek olmadrğım 

takdir ctııriııtiı·. Ehliyetli ve mniyetli pcl'SOıiel 
yctiştirıttck i~in gerekli tcdbiı·l ri almak yolun
dadır. Yeni kanunlar Büyiik Meclise sıı.ııulacıı'k
tıt . .ıılünıı.kol • işl .ri bir de büyük milli ilgi mc
sel('Sidir. Zıunanm ica.pları lıı.n kısımlııı· v ni
zamlar miU tçe, lıepimiY.in fııyda ı iqin a.hlınut 
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za.ruri tedbirler olduimm k1Wul e.tmeliy.W. Hele
biitüp miinıı.kale vaaıt.a.lanmızm kendi- ÖZ' ınıı.linuz 

olduğuıuı diişümıııek oııJım ])u göz) değerli tut
malıyız. Bir şehirde kıı.J.dırıın iistiinde yül'iimek
ıten., tmva sefe:rlerin.e 'kadar bii.tiin mü.ııakn.le usul
lerine severek kendimizi. u dı.u:mıık anlıı.yu;ma 

vaıınuı.bYız. Bu husuııtıı. cksikli kııJ.dıkçıı.. yeni. v 
her ç~it miinakahı va.sıtalanndan n.e kadar ~ok 

<'lde tsek d •, yiıır ıncdı'ni hir mcınlPketiıı ıl mcl 
k,ııdreti olM münakale intizıı.ınmı mrydaııı:ı ge
ti ~cın.eyiz. Gerek terbiye vo telkin ve geı:ek ka
nım balommdan çok ga,vı:cte ihtiyacıınrz vardır. 

Sı:ıym Arkada.')lıı.ıı! 

Nıı.fıa. iıı1 erini Tiirk milletin<> söylerken kulla
nacağıın. kısn cümlelcrin ebmruni;ve11eri takdir olu
nacaktır ümidindeyim . Eliızığ - Van demryolu, 
nun 70 kilometrelik · br kısmında iıı~uıı.ta devam 
ediyoruz. Yakında döşcmeğe başlıyacağız . Dah.a 
ilerideki tünel de ve lköprühırde inşaat a.:rtıuıljl ır. 

Diyıı.rrbakll' - Oizre hattında 159 ncn kilomct
rede kuıtalnn istıı ıyonuna var.dık. 

Tııvşanlı şube hattı il t• Zotıb"ltlılıık - E ozlu 
inşaatı tanıımı larumştrr . 

Siva.<ı- E\·?.Urum hatıtınm uıatılnııı, sııın yok ın 

da başlıyoruz . 

Yeni denıü·yolların ın gcı;ecekl r i yerl e ı·i 'im
diren tesbit ediyoı:ıız. 

İskenderun limanının inşaatı- yakmda bitec<'k 
Ye bir iki ay i inde il}letnıeğe ~ılaeııktır. 

Trabııon ve Ereğli limaul.anuun öniiınüwcki 
a~·lard;ı iıışasınn bn~anacak:t rı·. 

Su işlerinde, sou dcfa kabul bnyu.rduğLUıuz 

40 000 000 linılık t<k talısisatla. eldeki proğmnı 
·ak amadan devnın etti rüiyor. Bu sellti lihli, Me
m>nwn, NaıilU. 'l'arsus, Adıımı ve 'l'okad bölg 1 -
lerind! sııl.ıı.nıağı.ı. geçilmiştir. Şinuliye k.w.laı· yal
nız llUisrııf f'tınekle ~eıı bu i(llerimiz, arhk Ye
riınli dev r~~iııt' p:irmi(l hnlunuyoı·. Eaki~hu·. 

Ht·rıı::ıuıu w ~aıınuı dulayl arıuua ılı>r(•lı•ı•i dü
ZI'ltıne ve lmtııkJık <kurui'ina işleri t ijil'lcrini gös
t rııwğe ba~lamıştır . Biıılerce dekar teprağı"mız 

işlenmek için ml'ydAııa çıkmış ve milli sılı lıııttc 

i.vil ik l<>ı; p:iirülınüştür. 

'ose ve kiiııı·ü işleı•iııi11ı ııwydıına ~~tiril•ın 

eserler de az değildir . 

'rııııı ve iırııJr işleri geniş ül~üde devruu e Hyoı· . 
Oe en sene )'ıtf)t işleri i~in 20 000 000 liradan 
Ia.z)a paı·a luıı'<'ıııımı.~n·. Şehir v • kö. ll • rimiıdıı 

pl&nla tmlnın ı gı:ni iil~iileı· vı.ırı~ or. 

Caıınnızı yakan deprem yıkıntıılarını ta mit
etmek iqin. ıncmlo~t ~ok: Uıkdire d~er gı~yrot 

göstermiştir,. Bit·~ok felilk t ~·erl ı-ind.o % 90· ıı 

yakm ~·ııpıhna vruıdn·. ı afıornız, d prcm bölıı- -
1 rindeki yoııi yııj)Tlorr feııııi şekJc sokmak· için 
t'ıcydıılı tcohiı·lor nlınnktndJı·. O prem f. lakct
lc>l'i1lo k.arşr ilk ve ac>el yıırdııııla·rı d vnmiı su
rette lın7.11• hul~ııırlrırncnk hiı· iktidara geliyo. 
ı·ıız. R'i.itün hn iı;ıl~rin dıır znrnanlaı·da V<' Dev
letin büyük ınııli ~· iikl ı· ııltmdo bulunduğu >ıl· 

rıı In ı·dıı .va pılo1ğım diişiiunı ek. Cumlnıriyctiıı 

q>rimli idare~iııi DJılamalt için ~·etccuktir. 

ııfuımır.m, lıildikl ·riıni7..deıı başk.a olıııı :ve· 
ııi. ne(!! mesel lerini ltuluııa etmek i;;teı·im. 

Bunlarnı bıışmdıı. el ktı·ik işleri ıı;elir . 'lemlc
ketin Pndüstriyol, ekonomik:, !IO!;~·al bııkruıdan 
hiiyiik ihtiyıwı ol:ın clektl'ik loı,vıııtkla rmı f!<'

ııiş öl~üde ve hiranıwvol viicı:ı<lı> getirmeli!\'iz. 
Bit· il rı~ hu teşohbüsl ue hoşlndıktım soııra, bü-
1 lin menıleket ha)•ntındııki derin t •siı·lerini ba.v

t tle ıı-öre<~eğiz. 

Yol inşaatı şimdi~· ıı kadnr olııudıın dıılıa ba\!
k.a bir göı•üşlc ele nlınrowk litzrmd:ır . Motörlü 
rasıtalaro . karı;;ı dayıınrklı olan, demiryolları 

.{ıhi ııı rtıılrketiıı heı· k öi si ıı ~ uln ~ aıı ' ' <' tln iıı ıi 
lıakıın v~ tamir teşkilatı üz rini' oturnn ,vol aı;rr, 

nı!'ınl eketin haşlıeıı ınl'selel!'ritıd~ııdir. 

rn fııııııızdıı ~·ııpı iısleıinin koıltrolü v~ dü
zcııJ cıınıesi ~ok genişl ~tilıııek \'C <": k k:ııdretli hir 
ha le ooı•ti)'ilmek lfızımdır. B\J nıeınlekelte UZUJI 

zıtmoıılııı· süreeelt hususi ve resmi ı:ıahı · larıı uit 
dı•vıınılı .va pı i~lcri olacnktıı·. Nııfıaıırıı .vapı i~· 
lerinde tcıplıınau DPvkt kwı!I'Oiii, hu enı.tiıı 
milli ~alışnııı,,- ı ı;ahuk ve l'ıı,,·(lıılr kararları ,.~ 

tl•dhiı·leı·i ile kolıı~-laştırnc·ıık şekilde !'ilıazlıııı 

malıdır. 

NofıHnıızın ilk (ıı-sııttn saf1lanııığn ıneclıur 

olduğu hir lıü~·iik nıeııelr Ol'. hiitiin işı;ilik h:ı

yııtınıızı tı>kuik vosılulııı·lıı rlonııtmaktır. Yeni 
t knik '' ıısıtulaı·la h ı,enıııiş hir işc;i takımı şim 

rlire kadur knJJnndığımız Ş(•kildc· on kal i(l(;i
<len 1lalıa ı;ıı lııık vr dnhıı ı;ok eser vü~ııde ((<'· 

tiı·iı·. Yeni trı-tiph•nııı!'ııin ıııoMı·afları du . ııiiı • 

alrnıııııı~·ııeıl.k kııdıır ı:ok d ğildit·. C:rlc('!'k ııı
ınıınluı'ln engin hn,,• ındıl'lık lıııııılclniııi. ııııı:uk 
!C'knik vo~ıtulı i~ ·i tııkıınlnn il<' huı,mrıılıilı•t·f'ği
ıniıi r~ıı~lı ohınık ıı:iizöniind~ lutııınlı,vız . 

Arkarlll.(-lıır : 
Hıhhaı t tilıiııııııı, hiı· :ıı;ılık koı·kıılu , kil 
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almış olan Slllgın . haııtalıklnrla muvaffaldyetle 
savıışmıştıt'. Önümüzdeki sene ve hnrb sonrası 

eneleri d , alıtınlar ihtimali , illi~ darlığı için
de geqceektir. ıhhiy teşkilatımızrn ileriyi gö
ren ve vatandıışlıiM telkinleri ve tedbirleriyle 
hazırlayan ~ul ışııınsı yıınındıı, vatıındn.~lurm da 

· ıhhu't tavsiyelerine yürekten yat>dmu esirgeme
ıneleriııe lıil'iııci derecede muhtncız. Milletin 
sıhhııtini umumi kımunlara ve geniş tesisiere 
bağlamak politikası, umhuriyetin · a.nla.vışıdır. 
Önliıniizdeki senelerde ılıhat politikamıza bü
~"Ük geli~mel ı· sıığlamuk. kıymetli hedefimizdiı·. 

En ıızıık köşelerine ktıdar nıeınleketi kavrıyacak 

doktor t şkili\tr knıınak ııiyetindeyiz. IIer ne
vi sıhhııf kuruınlarmın i tediği masrafları, biı· 

rrrogramıı. hağlıyarak, göze alacağız. Bütün 
kiiylcrinıizdc che ve sağlık menıuı·u bııluııdnr

mak için f" traflı tedbil'l re hıışvıll'C:luk. 'fcni 
okullaı·dıın ve :v.ııni fnkült1..-dcn ihti.vRCJmızı kıır

şıluıriuk i~in esaslı ya rdımlar hekliyoı-uz 

Mnlar,vıı ve öteki i timai lıastalıklarla mü
~adeleyi en yakın fırsat ta hütün memleket i ltııp
l~yn<'ak hiı· ınikyııstn I(Cnişletıncliyiz. 

Arkadaşlar : 

Gümrük '' <' fnhi arlıır Veki lliğimizin işleri 
l(eli~nıc ' '0 ilerleme yolundadır. Gümrük işle

rind ehliyetli personel yetiştirmek i~in te irli 
tedhirler alınacııktıı·. fHinıı·ük tarifeı;i ın ~ele

hn·ini ~· •ni ihtiya~:Inra göre ~özebilmek i~in 
ıı}nıdidcn huzırlıklııı·ıı haşlıınmıştır. Oiimriik iş
leriıniz, knçakçılılila uğraşmak i<ıin tı>knik. vıı

sıtııJnr, nı('nıtırlıırııı y t işmesi i<;in kurslar ve 
lersleı·. hirçok yapı ve kurumlar f1Cklinde ve 
Günıı·ük 'l'ııı·ife Kanunununda· ~·cııi hüküınl r ha
linde, bütün olarak ele ahnmı~1.ır. 

tnhhsarlar, nevlı•tin büyük kuı·uınu haline 
~clıniştir. Bh ınmiyl'tli endüstri dallnı·r kur
mak, ~iftçilcrimizi komınak ve onlara yardım 
etnıek bııkımındaıı iııhisııı·lar takdiı· olunacak 
kı:nıı t gösternıiştiı·. 

Birn ' '1? şıırap ndiistrisind ileriye ait ümit
ler kııvvetlidiı· . Birıı )·ııpnnı 7 000 000 litreden 
20 000 000 lit rt'Y , ~arap 2 000 000 litreden 
6 1)00 0000 litı·l'~·e yıınuşnıışhr. Yı• ııi b1ı-a !uh· 
rikalart v(• m~ınl k tiıı her Uırnfıııcla nUmune 
şurnphıuıc]('ri kıırulınııktıulıı·. Y miş n ı:ırooili

j(i ümit ,·p ı·iç· i yuldndır . Ağır içkilerin kııllanıl 

nııısını aıultnııık 1·c Inı .1·oltla ı;alışarnk bii&hii
tün kaldıı'ID:ık siyn •ti, Cenni ve içtiınui tedbir-

terlıı ve dikkatle takip olunuyor. 
Tuz dağıtımında iyil şme vardıı-. Kahve ve 

çuy ihtiyacı oldııkçıı. knrl}ılunınııktadır. · 

Ki lı ri t eııdiistı isi nde ya ıııııı kusurları uüzel
tilmek için muvaffakiyetic <;.alışılıyor. İhtiyaç 
tuınamiyle önlenmiş gibidir. Önümüzdeki za
manda sıkıntıya uğr~mnmak için stok tedbirleri 
de alınmıştır. 

Devlet i nbisıırlıırı 1939 dıı 8 (ij)O 000 lira 
maı;rafa karşı 50 000 000 lira nlınrken, 1944 de 
17 000 000 liı·a masrafa karşı 185 000 000 lira 
tahın·in edilmiştir ki, bunların Devlet biitçesiıı

dcki elıemmiyeti kolay ımlnşrlnbilir. 

.Arkadaşlar: 

Adliye işleriıniz yeni hıımlelerlı> gelişme ~·o

lundadır. Teşkilat ın genişl etilnıl'sinc ve onlorıı 
yeni vnsı_taıl.ar verilmesine çalışılıyor. 

Adli Sieil Kanunu ile hnJtime yeni iııı.kiinJııı· 

hazırln.naeak, . Adli Tıp Kurumu kuvvetlendi ı·i 
· ıeeektir . 

MnlıkUm.ları JS!ah etmek için, i~ csa~ı iiz ' ı·inı· 

kurulmuş cezaevleri elıemmiyot verilecek biı· mu
vafrukiyet göstermiştir. Goleecktc daha geniş ve 
da.l}ıı verimli neticcl(•r bekliyor-uz. 

Su~lu ı:o uklıı.rm tcrbiycı:ıi.ııe bakan kurnın 
daha kudretli hale getiriJeeektir. 

Ehliyetli adiiye nıt>ıısnbu ~' ı• t i~tirıııek i~i11 

her türlü ~edbirlcı· biı· ııı·adıı takip olunaı•ııktı ı· 

Aziz Arkadaşlar : 

.\faıı.ri:f i~lerimiz yakrn ıılfıkamza cevııp I'P>·ı ~ 

cPk bi ı · gelişme içindedir. liköğretim nı ı· .. Jcsiııı 
meınlt>kctin bii,yük bir dfLv!l! ı oları'• c1t alını ~ 
i ı.•w nyoruz. Köyeı-de lıu scnl'ki prof"uıııu )(,,.· 
nan 1 7fi0 okulu meydıımı getiıınek için vutaıı· 

dıt.\llar ve i(]aı· ıııaknnizmıımızın hiitün değeıli 
uıısuı·lur1 varlkm' \' ctiylc ~Rlışınııktaılırlar. Nctict>· 
ler, yakın bir ~.ıımnııda milletin takdirine ıı ı•totıı 

nnetıktır. Köy okulları proğramının g 1 cek Sl'll<'· 

~·e düşen Jrısmuu yııpmıık iı;in şiındid<'ıı i~,, !!iri

şilıl'ıiştir. 

Bu ~cıır ilkol;ulhırm birinci sın ıfuuı ai> l'll <:•ı · 

,.uklıınm·nn sııy:ı~ ı dıcmıııiyo1li hiı· aı·tııı ıı <::"'fl>
rcccktir. Her hıl.ldtı 300 000 sulııı· ınıı vıırucağız . 

tlkokullıtrdıı devnın mc~clıısiııi mill l·c ,.e 
idııı·eeı• ılniı.ıın göziiniintlu Lutmak için bütün dik
kn Ut•r ıı,,·ıı ndırılııuştı r. 

Yiıw bıı ı>nc köylıtı· iı;lıı nı ·~ldd trkııik öğ

rrt imi vt•rce k 200 e yakın bölge okulu ıu;ılııııı ıııa. 
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ç~lışılıyQl'· .l3u, yeni bir ilerlemenin baı;langı~ 
miijdesidir. 

.tlk9ğrııtimde şehir ve ka.sabalarmıııa dolru
ı:ııı.ıı. Qk"ql yapı l metıelesi kunun projesi halinde 
yii~J\sek )ıimmetiuiıe sunulıuıaktuı. J9tinuıi ve 
lllilli bütiiın gc:ı)işmelellin ten ı el i olan ilköğrol im 
jşinin bu esıwlı ltıını:ınunu du yürürlüğe gecyiı·· 
menizi yiliekıten iliJ.erim. 

Oı:ta öğr_etimiı:ı geleceği için biı· öutruıım h ı•· 
zn:!ıııımıştır. D<'ğe!'lj öğı'Ctıııenleri sürııtle ye
tiştirın:elc, orta öğretiıl\in istediği tesisleri w 
vasıtaları sıığlamıık mühim masrafa iht.iya ~ 

göı>terecektir. Alilletı:e bu fedaka1·lıklıırı göze 
almak ı(lın CıŞilS unsur, ihtiyııcuı hakkiyle 
takdir olunma.sıdo·. Bugün oı·ta. öğretim proğ
rıımları, ıa nıanm ilerlemesi ve ilıtiyaçlariylo il
gi)i olnr.ık çok ağırlll!jıılJŞLıı·. Qocuklaı,mı.zm 

öğrenimde oıı yüldü ~alı~darı, orta öğretim dev
i'indedir. Btiyütmedeıı ııöyliyebiliı·iz ki, hugün
kli orta öğretim prognı.nıı, bizim öğrenme çıığr
ınır.dahiııdcıı ild ımıeye yııkın daha tcngindiı-. 
Bu öğı:etimi lıııkkiyl o vıırebilmck iı,ıiu ueğcı-li 
va yetersayıda miill·lııu;.~ıs öğı.:clmeıılerin ıız öğ

r<ıncjyi kıuışılaıma a.ldıldarr, i~· i vasılıılı okullu
ra ilıtiya(} vardn·. Ancak bu suretle, .bilgisi il'

melli ve 117. ka;vı p veren öğrenci kütlesi elde ede
biliriz. 

Yüksel< jlğretiın kuı•umlııruruzın eksiklerini 
tamsı:ıılamak için dikkatle çabşılıyor. ?ı{emleketin 
şiddrth· mnlılııcı olduğu yeni kurumları vüeude 
getirmek, gcı·iye bıt·aıkılaınaz bir ehemmi~·et ıı l 
ınrştıı·. Bu ı;cno üniversite öğı·etiın meslek] ka
nıın lılyilııı.sr yiiksck tetıkikinize ıırzoluuacııktır. 

'!'eknik öğretim, kararlaşan programı takip 
ediyor. Üç dört sene iC<indc, üç dört miı;li fazla 
netiı>el~r aldığımız halde, h<'nüz ilıtiyacı biı· dc
l'l'CI!,VO kadar kaı•şılryacnk dereceelen ~ok uzııh.-ta

yıır.. Biı· eheııımjy tli haşlaug-ı~; olan eldeki pro
gı·ıpııı öııiimiizdeki iki üç sene içh;ıde t,ııınl\JTliyle 

yerine getirdikten şo)ırudıı· ki, memlekette tek
nik öğretim temel atmış ve geniş bir ihtiyacın 
i~in" gi ı·miş olacağız. Kız ve erkek, şclıidi 

'i·c köyltl. tdmik öğretim kııru)J).ln1ı ' 'e akşaı)ı 
.<ınnat okuiJarı , hütii.ı;t orta öğretim kuı·unılanııın 
YC öğrencilerinin birı:al{ ınjıdi olması liizmı ı1ıı· . 

tş, bu göriişle kavrııoll'sa me elenin hüyüklüğii 
{!'Özönünde caı~laua bilir. 

fliizt'l sanatlara Maarifimiziıı yı•rdiği eh!.'m
nıi;vetin milü eğitimde büyük yeri vurdu·. Gü
zel sanatler Türk milletinin iyi kabiliy tlerini 

meydana çıkartıp yükseltmek, büyük aına.cınıız
dıl' • 

~1.w.r!fin yazı eserleri ve her alandıı yayın. 
J.ıı·ı, çok muhtaç olduğumuz bir çalış.q1{ldıı·. lıı
sanlığm büyük mahsulleriyle milli ~ütüplıııncyi 

r.eııgiııleştirınek, o~arı, her seyiyenin 've Jıeı· 
lie.<i(•nin e:rişebilcc~i blı· şcktldo yapabilmıık, mmı 
!'ğitimdP on vt!riınli tedbirlerdir. Maarif Vclcil
liğimiz, ıı ıı~ öğreııcilerinıiz\rı insanca t-ctbiye 
il~ , geniş va~ifc ve vatan sevgisiyle . yeti.şıııcleri 
i~;in yumu~uk ve cııt bütiin tedbi11leı>i gözönünde 
buluıırluı·ııenklıı·. EjlJliniz ki, Türk Milletiniıı 

hiiyiik i~ıjkbali , çocuklımnın on geniş t>ıtyıda 

vıı ıı n değerli yükseldilde yetişmelerine, bil· de 
valuııcla bayıııdırlık ve yeni zomannı ihtiyaerıııı 

~ijı·o ı·ib<ızlllJima l!ayı·~·Uerinin im dar zamanlarda 
da i'I'Sik iz olarak -dcvtlm etmesine ba.ğh

dır. 

Sııym arkadıışlar; 

Cmnhuri.vet Maliyt!::ıİ yüklü ve verimli senc
lerinden biı·ini dalın muvaffakiyctle geçirdi. 
t ı,:i ndo hnlu'!lduğurnuz yılın mali ödederi ele 
hafif dı•ğildjr. Bu sene takdirc değ r en ehem
nıiye.tli ıııaliyc işimiz, adi ve fevkalôde bütçl'-. 
lt•ı·iıı bir ıu·ada ve bir cetvelde göııterilıuesidiı· . 

Biil<:~' ıııa~ı·afları, milletin veı•gilcriyle ve i~ 
istikı'azlm· ile kıırşılanmağa cıalı~ılmıştır. Tüı·k 

milletinin ndnci Dfuıya Harbinde Devlet ıııali
yC'si i~iıı gösteı·diği kabiliyet, felaketlerden ko
nınıııaı>ıııııı v nı illet huyatını f'nıniyet ve ileı·

lı>nıo ynlnııdıı yürütıııf:'nin başlıcır temeli ol
mt~jtur. NE' kadar clıcnııniyetli vergiler ve ödev
leı• koııifuğuııu biliyornz. .\ııcıık Biiyük :Millı• 
tiırıiziıı vntaııscvı>rlii:i vP veı·gi ödemenin nıüs
takil millet olaı·al< yaşaııııı şartlarmdan bi ı-isi ol
ıl nğıuın bilııı e.~ i sayesinde lmgi.inün sert vazife
IN'Ini ka ı·şılayabiliyorıız . ]11ııliyeıni·t. ınillf:'t fe
dakitrlığmın t•evabı olaı·ak ihtiyııcıı yetişme. 

diiı4tiin ödeme, içerd!' ve dışarda D vletin m~li 
itibııı-ım koruma rnuvnffakiye.tleriııi göstc>ı·ebi 
liı·. Devlet tıılı vi lleri , vatandaş ıııızıırında bü
yiik kıymetini unıhafaıwı etmiş olınaııın<laıı ifti
huı· tltl;,tıyoruı. iivhe yoktm• ki , mcıııl k t ıııii
ıJııfaasını n ,. ller tül'!ü gcli.şuıenin öz kııyııağt, 
Hazin ediı-. atandaşloJ·, Har.iıw kuvvPtiııi bu
J.!Üil if,ill ve gelecek i~iıı hw lıea dıı)'llllak tuttuk
ı;ıı vııtıııı daima dıılı~ il ri w rlahıı ylik.~l'k ola
ı·ııkt ıı ·. (Aikı lnr). 

1 üyük ı\i~cli~, öııiiınüzıleki seııe ic,;iııdeki ıııığ-



lam bir maliye nizamnıı konını ak · yohmda !! - ~ 
rekli tedbirleri alacaktır. 

Hükümet, mııliyed vtll<uflu 1·e geniş ıslahat 
için hütiiıı gayretlerini snrfedocektiı·. Ödeviııi · 
iyi yüı·ekl<' yeı·iııe getiren vıı.taııdıı.şa kolaylık 

gösterooeği, ve vergi horcıınıın tam ödemekten 
kurtı1.lmak istiyenlere tesirli ol.arak karşı koyn 
cu usuller. cluı:mndan amuncak ve düzeltilecektiı· . 

Aziz arkadaşlar; 
Cunılıuriyet Ordusunun maddi ve manevi, 

· Jnıdretini arttırnın k. i ı; in bu sene har ·adığımı ı 

emekler de çok veı·inıli olmu~tur. YüJaıek bir va
zife n.~kil Oı-dularnmı yetişme YI' eihazlaıımıı 

yolnnda takdirinille değer yeni kıyıııelli'J' knzan 
mışla rdı r ( A lkışla.r). 

umhuriyet "ordulaı.mııı vatana karşı ('11 

yüksek vazifelerini ifa · etıJif'lerini eınrettiğiniz 
zıırııaıı, onlaı·ın haşıınlarmdnn hüyiil< iftihar ılıt
yacaksıruz. (.)drl tli ve süı·ekli ııl kışlırr). 

Aı·kadaşlar : 
Dı.ş siyasetimiz bu yıl içinde, ötNl<'ııheı·i keıı

diınize çiztTiğimiz umwni istikametin S!'yrini 1ıı 

kip derek yeni hiı· meFlıaleye varını.ştır. 

İngiltere ile ittifakıınıımı çer~evcsi içinde 
olarak, Almanya ile ekonomik ve diJ>loıııa1i.k 
münasebetlel'imizin · kesiJınesine karar verdiniz. 
Bu tarihi kaı·.ıı.r . .şümul ve tesiri itibariyle, bek
lenen neticeleri vermiştir. Şüphesiz ki , bu karar, 
milli it·adenin çok önemli ve isahctli hir N<<>ri 
olnnı.<stur. (Alkış]ar). 

ihan h111·bi ~lütl fikler lehine kesin ncticcli 
safhaıana gi ımiş bultınu;vÔr. GelCI'ck ırulhun in 
sanlığa adalolli, küçük, büyük her millet ic:in 
emniy tli hir d<>viı· göstereceğiııi nıınıyornı. 

(Alkışlar). 

filletlerin istiklaliııi ve emıı.iy tini koruyan 
yeni hir düz ıı kurmak ic;in büyiik d vletlerin 
elbirliğiyl çalışuııığıı muvaffak olacağına iııa 

ruyoı-ıız. Türkiye, ıııilletler ailesinde faydalı ' ' l' 
yoi"Clımcr bir uzuv olarak elinde olon h!'r gayreti 
~nrf d ektir ( Alkışlnr). 

D üyük konu. ınnıız • ovyet !ttihıırlı il<' miino
selıetlf.'rimiz. yi1rürlü~ünü kıırşılıklr olarak tanı 

dığımız ilı-ı·i mııııhl'drleı·in hüki.iııı!eı·i içinrle n 
rlost ıııahiyetterlir (Aikışlar). 

• ovyE't komşulaı•ııııızın ıreçircliklel'i fednkfiı·
lık ve knhraıııanlıklu rl..olıı harp yıllarında. nınn 

lıeel l •ı-lt' tN<hit Pdilıııi ol:ıu ın\inast'hctlerinıir. !' 

dikkatle riayet ettik. O lecek seneleı·iıı ıııiiıııı -

seltetleı·inin de dOilt kotnşılluk duyguları ve şart
lıll'l i~inde gelişeceğiııi umuyoruz. 

Biı-leşik Anıerikıı ile nıünasebetlei'İmiz ve 1 E'

mııslaı·ıınız tkiıwi Cihan Hıu·hi esnasmda daha 
ıwtınış ve clah.'t dostane ohntll)tur (Alkışlar). 

1ki memleket arasındaki miinııselıetleriıı !<'1'
lecekte dnha geniş" daha yalmı ola cağmr ümit 
djyoruır. . 

1ngilterl' ile i1tifnk müna.seh<'tleı·imiz Pn güc 
imtihanlardan geçtikten sonı·ıı , taze ve canlı 
mııhiyetiııi ıııulıafaza etmektcflir ( Şiddetli nl 
kışlar ). 

Memleketimiz, ittifnkıı büyük dPğeı·ini vn
ın!'lde d~Yanı e.deeektir (Alkışlıır) . 

tki menıleket arasınrlnki clostlnk münasebet
lerinin rlaima daha ileri nlaıcaii;ıııı umuyoruz. 

Fransa 'mn knrtuluşn mPınleketimizıle nnnı 

nıi s~vin<:le karşı'lnnmış1ıı· (Alkış.lar). 

1stikbalrle de Fr.ıınstz milleti il!' ınünasehet
l<'ı · iınizin ge~ıiş Ye sam imi olncnğınıı emini?.. 

Diğe .. bütiiıı komşu]armıızla ıniinasebetl el'i

nı iz dostçadn-. fstn·ıı p ve feliiket !<'N)irıniş V<' 
g 9innekte olan uıeıııleketlere yürekten sempati 
hPsliyor'tıv.. Konışularımıır.ın srkınt.ılnrmdan kııı ·

.ttdarıık normal g<'lişnın v ih•rleme d<'''l'ine ı.riı·

ınelerini büyi'ık scvin~le karııılayacağrz. 

Kalıraman Yunan milletini süratle toplnmp 
kuıtnJdnğnnn ve hiiyiik kahiliyPtlcrinin hakkı 
olan kıılkınnıayı tahakkuk 1tircliğiııi ıııemnıın 

olnı·ak tııkip erlec<'ğiı (Şiddetli alkışlar). 

'P'ednkfır Yugoslavya'nın yaknı hiı· zaıııamla' 
tıımaıııiyle kuı-tulmu<s olmasnıı en iyi dos1lıık 

<luygulariyle temen11i .ecliyoı·uz (Alkışlnr). 

Ralkan oıil!eıtleri arasmda eski ihtilaflal'ln 
ortadan kalkarak siikftnetlli ve i 1i mııtlı bir nıü

ııasehet viicud gclnıogiııi, eUıııizd{'n geldiği ka 
dar kolaylıı~tınnağa çalışacağız (Aikışlıır). 

Ar.iz Aı·kndıı.şlar! 

Hiçbir nıill<'te karşı gizli niyeti ve ihtilaflı 

meselesi olmayan 'l'iirkiye Cuınhııı-:iyeti ,. mill~t

ı::c maddi ve miınevi alanlaı·rla iler!eıne gayrd
l~ı·iyk nıilletleı· ailesi iı:inde dostluk ve i~-i. ~~

c:inmc nıiiım~eb •1l~ri ile bir sulh ve istikrar un
suru olnı11k ya~:ımak a:r.nıind!'ı'lir. (Şiddetli al
kı lar). 

Arkııdaşlrırrm! 

Devlet, işl()J'ini size ac;Jk olarak 
'l'ürkiyı> Cumhtıri~·e1i, iı: idıır sinde 
rnokrntik vo milli bir siyaset takip 

söylediğim 

ağlam, oı·
dcr. Biitün 
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vatandaşlar için eşit bir adaleti, fikir ve vicdaıı 
hürriyetini samimi olarak esas tutan bir anlayış

taytz. Kanunlarnnız mcmlekettc dil'liği ve dü
zenliği koıwnak için kuvvetÜ ve tcsirlidir. Hü
kiimet işleri Biiyük lllillet Meclisinin kesiksiz 
kontrolü altında, iç ve dış politikada her yııpılaıı, 
milletin gözü ve bilgisi önündedir. ( Alltışlar). 

Jliçılıir hakikat Türkiye 'de millotten gir.lenc
nıez. 

Bu Devlet, en çetin bir harbi Büyük l\lillct 
lı[eclisiniu daimi çıılışnııısr iı;inde bitiı·erek ·ku
nı.lmnştur. Büyük Millet Meclisi küı'f!üsiliıdc 

Devlet ve lllillet işleri i<;in Milletvekillerinin 
ııöylediklcri, · Büyük Meclisin kendi nizıunnaııı e

~indeıı vo kanunlnı1ndnn ba.~m bir tesire üıbi 

ut'ğildir. 

Bu kürsüden vakit vakit Hükümet icrımtına 
karşı yükselen sözlerin lıerzamım tasvip 1·c 
takdir sooleı·i olmudığrnı gösteren örneki •ı · sa
yısızdır. Miliri M urakabcsinin şii phe göt ürmc
y<'n delillerini, Büyük 11-üllet :Mocli . inin ça
lışmalarında bol bol bulııbiliriı . Türk Mi ll N.inin 
sağduyusu ile Büyük Jllilll't ~II'cli siniıı vııtnnsc

,·erliği , doğru, yanlış bütün tenkitlerio 
içind!'n vatan için hayn·lı ve faydalı knmı·lıırı 

bıılmnmızıı imkiin vermektedir. 1dar!'miz, bii-

t ii u manasiyle lııılk idnnısiilir, Bu idnı'll, d 
mokrasi prensiplerini Türlriy 'niıı bünyesine nı 

lmsusi şartlarına göı·c tckiuııül ettirmektcdi.r. 
'fiiı•kiye halk idaresinin u nı •ll tedbirlerini hu
lnrkeıı, ilk günden itibareıı taklit bir idareyc düş
rnekten sakındık ve daima sakınacağız. (Şid

detli ve sürekli alkışlar). !kinci Cihan Har
biniıı başındanbeı·i tiirlü değişmelere uğramış 

malıdut ve kararsız vatandaşlarda uyanan tak
lit pcı·en iplore, 'füvk milleti şiddetle ve mu
vaffakiyetle karşr koydu. Harp sonunda ve son
rıısında uyaııınak istidadı gösterecek yeni tllk
lit arzulnı·ma da, kesin olarak karşı koyacağız. 
(Şiddetli ve süreiili alkışlaı·). TÜrkiye 'de halk 
idaresi, kesiksiz bir tekamül yolwıda yiirüyeı·ek 
durmadan yük elecektir. Emniyetle söyliycbili
riz ki, Biiyiik Millet ?ıieelisi ve Cumhuriyet Hü
kilineti özel menfaal kaygılarının daima üstüııdo 
kalarak, bütün kudretlerini milletin ıneniant ve 
!aydıısı yolunda harcıımnk ehliyetini gösteı·ıniş

lerdir. 
Ar.i~ aııkadaşlar; 

Büyük Tiirk MilJcti, kımeli hiımetindo çıılı

~u eviatıarım dainııı yürl'kten ve takdiri ana
<·;1ktır ( Rra,·olııı·, sürekli ıılkışhw, ~·oşa, varol seı.

leri). 



~. Kıımutayıh 
. . . . ~ ~ 

Birleşihı ve Oturumlarının sayı ~e tarihi ile ne kadar sürdükle-
rini gösterir cetvel 

Yedinci Döltemin tkinci Toplutısmdiı. tır. 

Türkiye Büyük Millet,. M,eolliıi Kiımutayı 1 Oturumla.nn hepsi açıktır, bu toplantıda. 

Ka.&ım 1944 ten 1 Kıı.sun 1945 :ta:rlhhıe kada.t kapıılı otUTum yapılmı§tır . 

bir iY!ı1 içiııd.e bir Olağanüstü ile 90 Birl~im- :Aşalıdaki cetvelin inM'lenmeıiinden a.nla-
de 99 Oturum yo.~11tt. şıla.ca.ğı üzere, K amutay to'py&ktln ı 78 saaıt 42 

Bu süre i9iılde 4 ay 2 gü.n tatil yapmış- dakika t6}!\antı halinde bUluıım:iıştur. 

ekadar sürdüğü 
Birl~ilıı t\ll'Unı Oluruıılun einsi •rıırihl fl.ünü Saat Dakika 

1 ı ı\!}ık 1. Xl . ı944 Çaıfalnba :'l 05 
2 2 » . XI .1944 ÇaTşaıniJa 55 
3 ı :ıı 13. Xl .1944 Pazartesi L5 
4 ı :ıı 15 . Xl . 1944 Çarşamba 15 
.i ı :ıı 20. Xl .1944 Pnzartesi 04 
(i ı :ıı 22. XI . ı9-H ~:arşamba 45 
7 ı :ıı 1. Xli .1944 C nma 20 

ı :ıı -!.XII .1944 Pnzartesi 15 
!l ı :ıı 6. :nı .1944 Çal'şamba 15 

10 ı :ıı t . XII .194! C nma 25 
ll ı :ıı l.L . XII . 1944 Puzıırtesi 10 
1:.! ı » ı3 . XII . 194-1 Çnı-şaınba 10 
13 . ı » ı5 . XII . 1944 Cunııı. ı 

14. ı :ıı 
~ 

1 . XII . 1944 Pa7.ıu·t si ı 

ı.; ı :ıı ~ 20 . XII . ı944 Qaı ·şamhıı 10 
16 ı :ıı 2::! . XII . ı944 U nma 35 

t 
17 ı :ıı t 25. xn . ı944 Pıızıırtl'ııi 07 
ı ı :ıı 29 . XII . 1944 Cuma. 10 
19 ı :ıı . .. 3. I . 1945 Çarşamba 15 
~o ı :ıı 5. I . ı945 Cmruı. ı o 
21 ı :ıı I .1945 Pazartesi ı 35 
22 ı :ıı lO. I .ı945 Çnrşamhıı 2 15 
~3 ı :. r ı2. r .1945 Cuma ı 3ı 

2~ ı :ıı 15 .. I . 1945 Pıııarte i 4 29 
25 ı :ıı 17. I . ı945 arşamba 37 
26 ı :ıı ın. I . l!l45 uma 10 

Olaganüstli ı :ıı 23. II . 1945 Cunıa ı 23 
27 1 :ıı 5. nı .ı9.ı5 Pazartesi ı o 
2, 1 :ıı !l. ın . 1945 uma 03 
2!l ı :ıı 12. m .ı945 Paııırtc.qi 02 
30 ı :ıı 16. m . J945 Cuma 06 
!H 1 :ıı 19. m . ı945 Pnznrte i 2 25 
3:! ı :ıı 21. m . ı945 Çarı,ıamba 10 -. 
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23 . IJ.I . 1945 
26 . Illı . 1945 
2s . ur . 1945 

30 . III . 1945 
2. IV .1!)45 
.ı. IV . ın,ıs 
6. I \ ' .1945 

~) . ı\' . 1945 
ll . 1\" . 1945 
13 . IV . ı945 

lll . IV . 1945. 
1 . IY . 1945 
20. IV .1945 

25. IV .1945 
27. IV .1945 
30 . . IV . 1945 
2. V . 1945 
4. V . 1945 
7. V . 1945 
9. V . 1945 

ll. V . . 194i'i 
14. V .1945 
16 . ,~ . 1945 
117. V .1945 
J . V . 1:945 
21. V .19,1.;) 

22. V .1!>45 
23. V .1945 
24. V .'1.945 
25. V .1945 
26. V .194-6 
2.8 . ır . 1945 
2!). V . ltl45 

::ıo. v . 1945 
ı. VI . 1945 
4. VI .1945 
5. VI .1!!45 
6. VI .1945 
8. VI .HI45 

Jl. VI .1945 
.lll . VI .ı945 

15 . VI .1945 
1 . VI .J945 
20. VI .1945 
22. V! . 1045 
20. Vl . 1945 

tliin ii 

Cıınıa 

Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Paznı·tesi 

Çarşamba 

Cuma 

Pazaıtesi 

Çarşamba 

Cuma 
Pnzartesi 
~aı·şamlıa 

Cuma 

<,:arşamba 

C nma 
Pazar1t'si 
Çarşamba 

uma 
Pazurtesi 
t;arşnınhıı. 

Cuma 
Pıızaı·tcsi 

Çarşamba 

P~l"şenıhe 
~uma 

Pıızıw~i 

alı 

Çnrşmnb:ı 

Perşembe 

Cmna 

Otunartesi 
Pazartesi 
Salı 

Çorşamlıa 

C nma 
Pawrtesi 
Sn h 
arşnmlıa 

'uııın 

Pııı.aı'lesi 

('arşaınbıı 

uma 
Pnz:ırtcsi 

Çar~nnlbı1 

n mn 
l'uzurtcsi 

Nekaclaı· sürclii~il. 
aat .Da ki !ta 

2 
3 

2 

ı 

ı 

4 

4 

.ı 

ı6 

5 
5 
5-
5 

3 
!) 

8 
9 

5 
6. 
5 
2 
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2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 

36 
, 42 
'to 
32 
25 
20 
03 
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20 
10 
43 
36 
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55 
25 
45 
18 
20 
45 
35 
20 

08 
32 
·lO 

2.1 
04 
06 
15 

05 
20 

15 
20 
43 
10 
·08 
24 

10 
50 
45 
55 
55 
40 
46 
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i-lirleşinı 
e kadar· 8Ürdiii:.U 

Otıı !'U lll Otıınınıun einsi 'l'arihi Günü Saat Dakika 

7.9 ı :t '27. vr .ı945 Çarşamba l 40 
o ı :t 29 . VI : 1945 Cuma 14 

!:ıl 1 :t 2. VTI . ı945 Pazaı-tesi 2 10 
2 ı :t +. VII. Hl45 Çarşamba 25 
3 1 :t 6. VII .1945 Cıınıa ı 36 
i 1 :t !J. VII .1945 PazıııteRi 4 38 
5 ı > ı o. vır .1945 Salı 1 08 
6 1 :t 1 . VIII . 1945 Çarşamba 12 

87 ı > 6. VIII. 1945 Pazartesi 10 
ı :t . VIII . 1945 Ça rşıüriha 06 

89 1 .. 18. VIII. ı945 Pazar-tesi 12 
90 1 > 15 . VITI . 1945 Çarşamba 3 21 

3. Kamuta.ya .Komisyonlardan gelen raporlar 

Xaınuta.ya Komisyonlardan (280) npor 
gelmi4tir. A.fa.ğıdalıi cetvel bunla.rm ösetle
riy<le haklannda ne yapıldığmı göstennekte-
dit. . 

Bu (280) · raporda.n (212) i kanun, (2) i 
yorum, (4Ş) ü karar, (2) i tüzük değUıildiği 

olarak, (5) i okunarak ka.bul edilmiş, (1) i 
komiayona geri verilıni~ ve (8) i başka. koınis
yonlara havalle oiu.ıı.ıı;ıuş, (6) ı okunm\14 ve 
(1) i de ilişkin olduğu yıl kesm hesabma ka
tılmak üzere Hükümete gönderilmiştir. 

A • SVREL KOMISYONL.ti.R 

Ado.let Xomisy!)nunda.n gelen raporlar 

1. - 69 ncu 'l'iioıcu 9 Dağ P. A. kıtıı çavıış
sııın çnı·ptırılınası lı n kk ında 'Ba~bnkaıılık lezkeı·e· 

smn çarptırtlması hakkııırla Bıışbııkaııhk tezkı>ı· . 
shtt' dair (3/2) 

2. - nkara'da Yenişehir- .Mııltep sokağı 

9 :ıyılı evde olman filıribaıı Öz oy'un, eeı:a ı
ııııı ııffııın dnlr (5/28) 

. . -

. Xll . 194-l tııriJıimle 143G sıı~,Jı knrar oluı·ıık 
kubnl edilıni§tir. 

H . V . 194;) tııriltiud 4735 nyılı knnun olu ı·nk 

knbul ~dilıni tir. 
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3. - Ankara'nın Bağlurıı köyünden Mustıı

fııoj(lıı . \ lınwt Uygnn n Mahmudiye köyünden 
Salihoğlu ~Iustafn Çetinkaya 'nın ölüm C1'1Wsııııı 

~ıırı>ltrılııııılaı·ı hııkkıııdıı Bıı~bakaıılık tezkeı·csi
ııc llııiı· (3/18l) 

4. - . \ skcri Ceza. Kanmıuınııı hazı ınııdrlele

l'iııiıı deği~tirilnıe~i hııkknıdrı krııınıı tasarısına 

dııiı· (1/325) 

:ı. - . \ skt>ı·i 'e:r.a Kanununun J ııci mııddc

silll· tcdikaıı eı•zrılnııdıı·ılıın askeı·i şahıslara ait 
nıııhkfııııiyıotlpı·iıı Tekaüt Kaııuııuııun 53 ncü vı• 

.\ skcri (\·zn Kaııuııuııun 30 ııcu ııı:ı.ddeleı·iııdcki 
( ı;;ııııt~kıiı-lık ) tiilıiı·iııiıı ~i~ııııılüııe diihil olup ol

nıaılığının "" bunlara tekaüt moaşı tahsis edilip 
ı·dilıııi.norı•ğiııiıı yonıınlaııına · ı hııkkınrln Başba

kanlık t(':r.krı·ı•siııı• tlair (3/ 123) 

6. - Askcı·i l\•:r.a Kaııunııııuıı 3914 sayılı kn 
.ııuııla rleğişt i ı·ileıı nıaddesiııiıı yonunlannııısmn 

tlnir llıışlınkıııılık trzkeı·esi hakkında (3/153) 

7. - A~kcri ııuh:ıktıme Usulü Kaınımınuıı 
42t!O sayılı kanunla değiştirilen 1 nci mııddolıiniıı 
.'·orumlaumıL~ı hakkında Başbakanlık ll'<:kcrc~in 

rlaiı· (3/233) 

. - Beypazaı·ı kazasııun GeiC!(m nııhiye~in • 
bağlı Oyma.ıığaç köyünden Velioğlu liiustafa 
Ayiekin 'in ölüm eeıasma çarptırılma.«ı hakknıdıı 

4. lV. 1945 tarihinde H57 sayılı kaı·oı· olnı·nk 

kabul edilıııi~tir . 

30. IV. 1945 tarihi nd' 4726 sııyılı knıııın ol ımı k 

knhul <'tlilıni~tir. · 

22 . XII. 19·U taı·ilıind!' 1~2 sayılı k~ ra ı · oltmık 

kııbııt t•dilnı.i ·tir. 

25. l V. 11!4:1 tııl'ihindr 1462 snyılı kurar olııı · ıık 

kabul e lilıııi§tir. 

25 . TV . 1945 tarihinde 243 s.ı.nlı yorum olınnk 
kabul cdiJmi tir . 

Başbakanlık t r.kcresine dair (3/ 133) 4 . IV . 1945 taıi.hinrle 14!; :;ııyılı kııı·ar olıırak 

kabul edilnıi~t.ir. 

H. - Ecrimisilll'rin uffı hakkınrlu kııııun tasa
rıHına d:ıir (1/374) 

10. - Genel nüfus sayımı 
Insansına dn.ir (1/406) 

hakkınıla kanun 

l 1. - H3kiınJl'r kanunu ile bu kanunun bir 
kısım mııdde)erini değiştiren 3501, 3693 ve 3 5 
Jjl\yılı kanunların baı.ı maddelerinin değiştiril 

ml'Sine ve Hakimler Kıınunumm 3501 sa.yılı ka

nunla deği n 74 n<'Ü maddesinin değiştirilnı<\-

l . IU . 1945 taı-ihiııdl' 47!'17 sayılı kıınıın ola

mk kabul edilmiştir. 

2 . ' . 1945 tarihinde 4729 tıa,vılı kanun olaı·ak 
kabul edilmiştir. 

sin dııir kıınun losarısı hn'kkında (1/165. 37S) 9 . VII . 1945 tarihind 4791 sayılı kanun ol:ırıık 
kııbul edilmiştir. 

12. - Hezıır~ratlı Alioğlu Mahmut .Boştl~ Yt' 

Düz ·o'ııin llıımidiye köyünden Mustafaoğlu 

Adcm Yılıııaz'ın ölüm eez.asJ.DA çal'ptll'llmnlurı 
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hakkında Başbakanlık t.czkeresine dair ( 3/254) 

14. - lskilip 'in AhJatçık köyünden Çnkıı·
oğullarındau Şakiroğlu Hilmi Çif-tçi 'nin, ölüm 
c :uuıma ı:arptırıllllllllı hakkurda Baııbııkanlık t •r.
keresine dair (3/247) 

13. - Inebolu'nun Aşağıküde köyündı>ıı K
l~reisoğullarındım Abdullnlıoğlu Alunet Knl
yoncu'nun hiiküınlii olduğu cezanın alfıııa dııir 

(5/29) 

13. - İstanbul- Fatih - Şelırcıııiııi ~eydibcJ· 
ıııahııll~ ·iudcn Alioğlu Jiııliısi Siirenkök'iiıı ölüm 
ccznsııııı ı:aı·ptll'ılmru;ı hakkındn na..,hnkıınlık 

12 . VI . 1945 taribinuo 1471 ıuıyılı karar ola
rak kabul edlbniştir. 

22 . VI . 1945 tnrihindc H73 sayılı kaı·ar olnı·ak 
kırbul edilmiştir·. 

H . Y . 1945 ta.rihindc 4736 sııyılı kanun ulııı·ak 

kabul edilmiştir. 

tezhresiııe <lııı· (!l/ 19 ) 13 . .X LT . 19-H tnrihiııılt• 1-1-3!! sıı~·ılı karar olanık 

kabul cdilıııi~1 ir. 
16. - Kelkit'in Ş n köyi.inıl ıı Hasanoğln 

Ahıın•t Albayı·ak ve Şin•an'm .\ş~ğıleı·sun ltö
:vüııdcıı hıctoğlu Cc"lil diğeı· adı Alırlülcelil Vc
nedikoğlu 'nuu ölüm eczasına ~arpiU'ılmolnn 

hakkında Ba~hııkanlık tczkeı·esinc rlıı.ir (3/14) 

J7.- 1\lolnt.va'ııııı Akçadağ ilc<'s.iııin Doğnıı
.şehiı· bucağına bağlı Eski köyünilen Bekiroğlu 
;\1wıtııfn lrtff'nr lTııtun 'un ölüm ce~asuııı çaı·ptı
rılouısı ho k kı oda Başhakanlık t zkı> ı ·csiııe dair 
(3/255) 

1 . - ı izip'iıı Fevkııni mnlıal l csiıu.lcıı Bny
raıııoğlu Reşit Kaptan ııaıniyle ıııiınıf R şit 'iı·

yaıı'ın ölüm cczasınıı çru·ptırı lıııası hııkkınrla 

. Xll. 19H 1arihiıı(h• 14:H sayılı l«ırar olaı·ak 

l<ahul ec!ilnıi\ltir. 

29. VI . 19.t5 tarihinele l.ti.t ı:;a~· ılı ltıınıı· olarak 

loılıııl cclilıııiı;ıtir. 

Başlıakanlık tezk<'ı·esiııe dair (3/ 196) 1:.1 . X l f . 1!144 tarihinde 1.t3 snyılı kıımı · ıılımık 
kıılıul dilmi(ltiı·. 

19. - Noteı· Konuınınun 71. R.J. v 5 nci 
ıııaddeleı·iniıı d<'ği. tiı·ilm i ve cılağan\hıtii hal 
lerin cle,·aııır sürcsii}('P noter iicı·ctlcı·iylt• yııl 

tn~ıııiııatmııı artırılmaıu hakkında kanun 1ıısa

ı·ısıııa dair (l/400) 

20. - Oı·mıın Koııuıııunııı 1 ıwi ıııarllle iııiıı 

clPğiştirilnıt.'sinl' VI' hn kıınuııa bazı lıükiiınler 

c•kleıımı>siıw ılnir kıımııı tıısnı·ı~ı hakkıııdıı 

(1/43 ) 

21. - 14el'l'l'lıeı·lik Kaııuııunıııı :.ı ııcii ııııuld~

siııe dair kııınııı lıısnrı~ı hııkkıntltı (1/4:32) 

22. - ~eyhan ,\Jillt'l\'ekil~ 01. ' ııci l·!l,l<'oiz '

iıı, Dilek~ıı Kouıisyouuıııııı 17. V . 1!1-1-5 tııl'ihli 

4. \Tl. 1945 tal'ihinıl e .J.i 2 ~yılı ktı nuıı olarak 

kabuJ ediinı i(lt,ir. 

!l. Yil . 19-1-.') 1arihiııtle 41 :5 ı111yılı k<~~nın olıınık 

kahul edihni!fi.iı·. 

!l . \'ll. t!J45 tıu· ihiııclt• 4i!JO ı;ayılı k ıt llllll olıırak 

kalıııl e<lilmişfiı·. 
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Haf-t ıılık Karn cctvcliııdeki 11;)5 sayılı kı:ıı·aı·ııı 

Kaınııtayda göı·üşüJmesiııe dair öııCI'geııi hak
kında (4/26} 

23. - Şıwköy ka.1.ası jandurıııa ·rlcriııdcıı 

)fuı:ıtafaoğlu lsnıııil Karakaya 'nın ölüm cezasına 
çurptırılnıası haklnııdu Başbakıııılık tezkt•resiiıc 
dair (3/1!!9) 

24. - Tnı·ım Bakanlığı Topnık Işleri Genel 
)lüdül'liiğü görev ve kunıluşu hnkkında kanun 
11lSI.ll'ISına dııir (1/454) 

25. - 'l'c ·ci l edi lmeyen birleşmelcrle buniıır
druı doğan çocukların t.csciline ve gizli kalmış nü
fus va•)(alarınuı cezasız olarak kaydına dair kanun 
tasımsı hakkında (1/245) 

26. - 'roka<l lllilletvekili 1ilzım l:'oroy 'un , 
Avulmtlık Kanununun I nci maddesinin (D) fık
raSillın yommlanmasr lıaklonda öuergcsiııe dair 
(4/38) 

27. - Tunceli vilayetinin idaresi hakkındaki 
2 '1)4 sayılı kanun lıüküml el'inin bir yıl daha uzıı 

tılmasına dair kanun tasarısı hakkında (1/371 ) 

28. - Tüı·k ceza Kanununun 480 ve 482 .nci' 
maudcleriİıin deği!ıtirilmcsi hakkında kanun tasa
l'l~lll!l dair (1/ 286) 

29. - Uyuşmazlık mahkemesi kurulması hak· 
kımlıı kanım tasarısına dair (1/122) 

30. - 3 ncü Ordu :Mulıabere alııyı 1 nci ta
bur erierinden Alioğlu Mehmet Erdoğan'ın ölüm 
eııısına çarptırılması hakkında Başbakanlık t z. 

kı>rcsinu uair (3/253) 

31. - Vakıflar Kanununa ek kanun tasamu 
lıukkındıı (1/345) 

32. - Vatandaşlık Kanununun 10 ncu nınd
desinin 2 ·nci fıkrasmın yorumlanınasma dair 
Bn~bnknnlık tPzkcresi hakkmda (3/229) 

li. Vf. 1945 1ul'ihiııde Di!ekı;e Kumisyomııın. 

15 . XII . 19H tarilıiude 14-W sayılı kunır -olu
ı·ak kabul edilmiştir. 

6 . VII . 1945 taı:ilıiudc 4784 sayılı kanwı olurak 
kııbııl edi l nıiştit·. 

30 . IV . 1945 tariliinde 4 727 sayılı kn.nun olarak 
kabul edilmiştir. 

13 . VI . 1945 tarillinde 4'756 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

18:XII.I944 tariliinde 4687 rıuyılı kanun olarak 
kabtil edilmiştir. 

1LXII.1944 tarihjude 4683 sayılı. kıuıuu olarak . 
kabul edilmiştir. 

9 . V . 1945 tariliinde 4788 sayılı bnwı ~ak 
kabul edilmiştir. 

20 . VI . 1945 tarihinde 1472 sayılı karar olıı.ı·ak 
kabul edilıni~tlı·. 

13 . VI 1945 tal'ihindc 4'755 aayılı kanun olarak 
kııbul edilmiştir. 

25 . IV . 1945 tarihinde 1463 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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Anayasa Komisyonundan gelen raporlar 

1. - Dingöl Milletvekil i l<'erid un Fik r i Dii
~iiuscl 'in, Dahili Nizamnameuiıı Türk~eleş tiril

ıucsi ı ıc dair Tüzük tekl ifi lıakkı ııtlıı (2/63) 
2.- Erzincıı n MiUctvck ili Beh~et Keıual Çağ

lııı-'ııı, baz ı ay ad l anıı ı ıı deği~ t iı·ilmesi haklwıtla 

kııntın tckli fine dııi ı · (2j.i5 ) 

:ı.. - l sp:ıı· t ıı 1\'l ill el\·ckili l\iültencm Knra
ıığ·ı~'ııı, l c;tiiziiğiiıı 2:1 ncü mııddesiııiıı rlc~i~tiril 
nll'si hnkk ı nd ;ı t(b-.ük tı•ldifiııe dııiı· (2/ 79 ) 

·1. - l :r.nıiı· Milletvekili ~ükl'ii Hanıçoğl ıı l'e 
222 llrkııdıışıııııı. Aııııynsa tek lifi hnkloıı -

uıı (2/ 56) 

1l . 1\' . HJ.ı5 tıırihiııdc kabul cdi l nıi~ t ir . 

10 . T. 1 9.ı5 t; ı rilrinclc .ı6!lG s;ı,v ı lı l<ıııııııı olunıl< 

kahul <'dilıııi~tiı·. 

ı ;> . \' lll . 1 9-ır; tıırilı i ııdc luılıul ~rlilıııiştir. 

'10 . 1 . 19-15 t:ıı·ihiııli<' .ıfifH) ~ay ılı knııuıı ol:ırıık 

kubul cclilnıiştiı·. 

Bayındırlık Komisyonundan gelen raporlar 

1. - Ist anl:nıl 1-l;wııguzı ve l<~ l cktrik vt• Tı ·

·cbbüsııtı Srııııiye Tiirk Anoniııı Şirketini sa
t ıııa l ıııa sözleşmesinin oııııııınas ı ııa vr İstanbul 
Elckt ı·ik, 'l'nıınvııy ve 'l 'ii'nel İ§lctnıcleri J da ı·~
~in!" ılrvı·inc dair lwn ıı n t:ı~n ı ·ısı hakkm

ıla ( 1/ 399) 

2. - Kııy~eri Millctvck :li Muhittin 'l'ııııcr' 

iıı, lırlt• ıliycleı·c bağlı clcktı·i l; i~ l etnwlc ı·iuiıı kıı 

r.an~ l'<' r·gi~iylc Ucmcl Muhawbc n• .\ ı·tmn:ı , Ek
si lt mtı ve lluılr Kıı nunlııı· ı nclım nnıııfiyetiıı~ da1r 

20 . vi . 19-1!) tarilı i ılll e 4762 ~n ~'ll ı kanun olaruk 
kıılıııl edilıni~tir. 

k:ı nu ıı teklifi hııkkrnda (2/ rit ) 25 . n . 19.J5 tıırihiııclr .ıi68 sa.vılı k:ıııuıı u lu nı k 
k:ıbul ~>diluıi~tir. 

a. - f'ıığlık v(' Sosyal Yaniı nı Bakanlığı ku
nıhışıı ve l\Ieıınıl'in Kanımunun 4 ııcii ıuaddeısi 

ıtin dcğiştirihnesiıır dnir kanını tasarısı hnkkm
tla (1 / 42;2) 

4. - . ose ve Köpriilcr Kanunu il~ lm kann
ıımı bıızı nıaddele;·iııiıı drğiştirilıııcsi hııkkındald 
ı 2 sayılr kıınunıla · deği~iklil; ynpılına~ııın duir 
l<;ı ıuın tu~aı·ıs r ' halıkmdıı {1/ 40 ) 

2 . n ı . 19-15 tarih i ıırlc .J776 sayılı kaıınıı ola ı·a k 

kalııılt•,]ilıııiştiı·. 

(i . \' I . 1945 t ıt rihiııd c -1751 ~ayılı kanım olıınık 

kııiHLI f' flilıııiı;t ir. 
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Büt.çe Komisyonundan gelen raporlar 

l. - Aı·nzi \" ergi~i Kıımınunun 2 nci muıdde
sine lıiı· fıkra cklt>nmoı ine dair kıınıııı tnsan~ ı 

hnkk ı ııdn ( 1/ 2!17 ) 

~. - Aske ri Cczıı Kanununun 81 ne; macitic

sine tevl'ikan cc:~.alanall' ı lıu ı ıısk<'ri :~"ı!ııslnt· n ail 
malıldinıi~'l'tleı·iıı 'f' l'knüt Kanununun 53 ncü Ye 

Askeri C<>za Kınnınunun :30 ııru nııırldelcrincl<'ki 

(Sııhtckı11'!rk) Iabirinin şümulünc Jfılıil olup ol 

ınarl ı ,:!:ııır 1·c hun l ıırn tckaiit nııuı.~ı t alı,.-,is odilip 
cdilmiy<'ceğinin tefsiı·i lıııkkmda Başhakanlık tez-

17 . l . 1fl45 tııı · ilıind<' 4699 Sll,l'liı kımtın ola ı·nk 

kııbu l cdi l miştiı·. 

kcı-esine dnir (H/12a ) 22. Xll . 1!H4 tarihinde 14-!2 sn~'ılı k::ırn ı · o l n ı ·nk 
kahul cdilınL~I ir. 

:~. -- .\ skcı·i J':ılll'iku1ıırlıı askcı·l uıclyc ve tn
mi ı · nıli<'iiı<N<(\I<'ı·iııdc ~n l ışıııı ıııüt oha.'\Sıs subaylaı·n 

Yerilct·f'l ihtıs.ıs ~-e ,,miycsi hakkındıı kanun ta.sn-

ı · ısınn da ir (1/ 3 1fi ) :W . .X ll . l!)H lnrihindc 4688 sa)'1 1ı knntııı olarnk 
kıılıtıl l'di l ıniı:;t iı•. 

·1. - .\ t:ıtiirk . \nrt - 1\ ahri in!)Jl..~ınıı dai ı· ku-
nun t:ısaı·ısı hakkında (1/ 3G2 ) 2:! . Xl . l!lH tarihinde 4677 sayılı lmnun olarak 

kabul t.Uilmişlir. 

!l.- Brdı·ıı 'J' c ı·hiyl'Si f:l'ııcl ~liidül'iüğü 1!J44 
mali ~· ıl ı Bütçe Kanıınuııa hnğ- lı ( A ) işar'Ctli cı;t

v<' ldc dı•ğişiklik ynpılırı asııııı dair kanun t a.~arısr 

hnldundn (1/ :14!1 ) ı . xrr . 1!)4.J. taı·ihiııde 4679 sa~·ıtı kanun olnrnk 
kabnl ed i lmiştir. 

6. - n~tl ı·ıı Terhiyc>.~i C:Nıcl l\liidiirliiğii }!)45 
yılı y('(]i nylık Bill ~c Kanunu 1nf>11.ı·ısı lınkknuln 

(1/ :lRfl) 

7. - Bı-dı-ıı 'l 'cı·hiy(\.~ i (l ıwl i\Iiidliı·lliğii l!J·ıfi 

),lı biil~esinc (400 000) lir~lık ödenek VI.'I'İlml'Si 

hnklcmıla kanun lıısa.rısınıı dair (1/ '-l52 ) 

R - Bclediyl.'lN· Bıınkıı s ı lınkkındııki 2301 
~nyılı kanunun 5 ıı ci maddesinin ( A) fıkı·asınrıı 

<ll'ğ işti ı•i lnıesin c ve lıu kanuna gc~ici bir madde 
iliıvesinı- dair kanım tıısı\l'ısı hııkkında ( l / 187) 

!l. - 194-l y ılı B iitc:ı- Kanunnn:ı hnğlı (A ) 
~c!l·<' liııdc değişiklik ~· apılııııısı hakkında k:ınun 
lnsarn;iyle lflıııwi Oyelor Kunılunun, Biiyük 

Millet 1\feclisi, Cunılım·hnşkanlığı ve Suyrştny 
naşkan lı ğı 1944 yılı bütçelerine drğişiklik ya-
1>ı lmnsın ıı dair lmııun t eklifi hıı.kkındn (l/42:{, 
2/61, 62, G4, 6!l) 

:~o . Y . l!H5 tarihinde 4742 Sll),lı knnnıı olarak 

lmhul ı-di1nıişH r. 
., ' ~· r • ; .,. •,. f i ... T 

") . - ....... ·. 
27 . \'1 . 1945 tariiıinde 4773 sııyrlı kanun olarak 
kahul cdilmiştiı·. 

1H. VI. 1945 tıu·ihindc 4759 sayılı knnmı ola ı·ak 

kıı bnl edilmiştir. 

9. Y . J!l45 tnl'ihindc 4733 sayılı knnun olarnit 

kııbııl cdi l ıni~Jtir. 
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10. - 1944' yılı Genel Büt(}e Kanımuna bağlı 

(A) cetvelinıle değişiklik yapılması hakkında 

kanım tasarısına daiı· (1/426) 7. V. 1945 tarihinde 4732 sayılı kanım olarak 
kııtınl ~d ilm iştir. 

ll. ~ 1945 yılı yedi aylık Rütçe Kanunu ta- . 
sarısına dnir (1/388) 2!). V. 1945 tarihinde 4741 sayılı lmının olaı·ak 

kabul edi lmiştir . 

:l!.:. -- , nıı<il . J\liıic vctdı ·ı ,. i(: nıı ı ··ıı> rı 

Düşiim;~l 'in Mııhaııebei Um um Iyen Kanuınıını 
5 nci roaddesinin değiştirilmesi lıakkmda luınun 
tclıılifine dair (2/57) 

13. - Bütçe yılııun değiştiı· ilmesi iizcrine 
tıazı vergi ve ı•esimlere ait kanınılarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı hakkında 

17. 1 . 1945 tarihinde 4698 sayılı 
kaTml edilmiştir. 

kanun olaı-nk 

(1/405) 6. V(. 19+5 tarihinde 4750 snyrlı kanun ol:.ıı·ak 

kabul edilmiştir. 

14. - Cuın.hurbaşkruılığı Filil.rınonik OrkEJ;
trasırun kuruluşu VP orkestracılnı·ın yükselme Ye 
cezaland~rılmalarr Jın.kkındnki 3045 sayılı karnı

nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ka.-
nnn tnsaı·isı haklanda (1/966) 5. III .1945 taı·ihind e 4701 sn~'llı knnnn olııı·nk 

kııhul edilmiştiı·. 

15. - Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Gö
ı·evlcri hakkında kanun tasarısına dair (1/445 ) 

16. - Devlet Demiryollaı·ı ve Liınanlaı· ı 

İşletme Genel Müdürlüğü 19~4 .nit bütçesinde 
değişiklik yapılına~ına dair kanun tasarısı hak
londa (1/415) 

-17. - Dın·let Deıni.ryollaı·ı ve Limanları 1 ~
lctmc Genel Müdürlüğii 1945 )~lı yedi ayık Büt 
lle Kanunu tasarı. ı lıııkkmda (1/390) 

18. - Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Urouro l\Iüdiirliiğü ]944 yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasma dair kanun tnsnrıSI hak

kında (1/417) 

19. - D vlet Denizyolları ve Limanlan İı:;
letme Umuın l\Iüdüı·lüğü 1944 ,vılı bütçesinde 
değişikiiık yaptiması ı haklanda kanun tnsaıısına 
dair (1/418) 

20. - Devlet D ~izyollaı·ı İşi tnıe Genel 
Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütc:e Kanunu 
tasarısı hakkında (1/391) 

2~. VI . 1945 tarihiııd.e 4763 sıı.nlı knnuıt o l anık 

kabul edilmiştir. 

ll . V . 1945 tııı·ihiııde 4734 sayılı kanun olııı·ak 

kabul edilmişti~. 

30 . V . 1945 tarihinde 4743 say ılı kıınun olu ı·ak 

kabul edilmiştir. 

27 . IV . 1945 tal'ihinde 4723 sayılı kanım ola ı ·ıık 

kabul edilmiştir. 

27 . IV . 194il 'tarihinde 4724 sayılı kıınurı ola

rak kabul cdiılmiştİt' . 

30 . V . 1945 tnrihinde .ı744 sayrlı knııun olaı·uk 

kabul edilmiştir. 



2l. .- Devlete· ait haz ı liıruııı ve iskclclN·in 
Dı;vlet Dcıniı·:vollnrı ve Limanlan lşleime. Genel 
lfiidürlüğünc devri ve ınc7.ki'ıı· lcnel .Müdürli.ik
çc işletilın<'.<ıi lıııkkındu kamın tn.•arısına dair 
(1/258) 

22. - Devlet Ekonomi Kuruınbı·ı ın <'ınuı·IDt·ı 

J~m ckli andığı lıakkmd~ki 4222 sııyrlı kanunun 
15 ııri maddesinin dcğiştiı-ilıııesim• dııiı· lwnıın 

lıi$AJ'ıSt Jıııkkında (lj184) 

28. - Devlet Havıı _,·ollan Genel Müdüı·lliğü 
1944 )'11ı l:Hit~ı· Knııuınınıı bağlı (A) cetvclinrlı• 

değişiklik yapılmasına rhıir kııııun tasaı·ısı lıak

kıııdn (1/4:11) 

24. - Devlet Havayolları Genel Müdtil'liiğli 
1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı hak
kında (1/392) 

25. - Devlet Kouscrva.tuvarı hakkındaki 3, 2!J 
sayılı kanunun bazı maddelerinin dcğiştirilıncsi
no dair kanım tasarısı hııkkmdıı. (1/355) 

26. - Devlet nıenı url ~ ı· ı aylıklarının lcvhit 
ve tcaclülü haklnndaki !'!656 sayılı kanuna bağlı 
( 1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmmda değişiklik yapılma sına dnir ka ıııııı ta
. nrısı hakkında (1/455) 

27. - Devlet memurları aylıkla rının lcvhit 
ve teadülüne dair olan 36 6 , ayı lı kanunun 18· 
Mi maddesinin tefRiri hakkında Başbakanlık tcz
knesiııc dair (3/217) 

28. - Devlet memurlan aylıklarının birlcşt i
rilınesi ve denkl<'ştirilınesi haıkkındaki knmına 

ek 4644 sayd ı kanuna bağlı 3 sayılı cet voliıı Zi
raat Bakanlığı kısmında değişiklik yapılınası na 

dair kanun tasarısı hakkında (1/383) 

29. - Devlet memurlıı.rı aylıklarının Lcvhil 
ve teadilliine dai r olan 3656 sayılı kanuna ek 
4644 sayılı kanunda değişiklik yapılma~'l lı ııkkm

da kanun tasarısına dair (1/410) 

30. - Devl et memurları aylıklarının ı vlı it 

vo teııdülü hakkındaki kanuna ek 4644 sayılı ka
nuna bağlı 3 sayılı cetvelde deği. ilclik yapılınıuıı-

4 ncü ve diğc ı· nıaddc l e ı· 12 . I . ııı.ı:ı tııı·ilıiııdt• 

Bütçe, l~işleri ve 1 In. tıl'l11a Koıııis_,·oıılarıııd :ın 
kuı·ulmuş Kııı·mıı Komi~:·onıı 

2 . \"U . 1945 tnrihinde -J.7i8 sııyıiı kaııı,ın ola
ı-nk kabul edilmiştir. 

H . \r . J945 t iı ı·ihinde 473 sa.vılı kanun olara~ 
kahııl edilmiştir . 

30 . V . 1945 taribinde 4745 sayılı kanun olııı·ıık 

kabul edilın.iştir. 

5 . III . 1945 tadhinde 4702 sayılı kanun olnı·nk 
kabul edilıniştir. 

9 . VII . 19-!5 tarihinde 4789 sayılı lcıınun olarak 
kabtıl edilmiştir. 

10 . . I . 1945 tarihinde 1450 sayılı karaı· olıırnk 

kabul edilmiştir. 

9. IV . 1945 tarihinde 4713 sayılı kanun oln.rak 
kabul edilmiştir. 

2 . VII . 1945 tarihinde 4774 sayılı kıınuıı olarak 

kabnl edilmiştir. 



M-
na dair kıı.nmı tasarısı hakkında (1/453) 

31. - Ecrimisilleı'in affı hainnda kanım tasa
ı ·ısıııa dair (1/374) 

32.- F.ylfıl : Kasını 1939 aylal'ma nit ayıı:;

t ay J'apuıı.ınıın ;J ncü fıkı·ası hakkında (3/88) 

:33. - Gazian teb Millotvekili 'emi] Sait Baı·. 
las ve iki aı·knda.şınm , Sı1lıaylal' Heyetine mııb
. ııs Terfi Kaııunııııa gcc:iei hil' ınaddı> ckl~nnH'· 
ısinc daiı' kıınun teklifi hakkında (2/ 72) 

3-ı. - Gedikli erbaşlarıu ınnnşlal'Tnm tevlıit 

ve teadülüne dair olıın 3779 sıı~·ılı kanunun 9 ncıı 
nııtırldesiniu değiştirilmesi hakkında kaı1ım tasa
rıama daiı· (1/ 292) 

35. - Uenl'l büt~eqen ve genel hüt~eye gi. 
ı ·eıı dairelere bağlı müessese ve kurullardan ay. 
lık ve ödenek a1anlarıı biı·er aylık hakı>dişlcı·i· 

ııiu tutarı ni. p tinde yapılacak yaı·dım Jıııkkııı 

da kanun taı;aı·ıısına dair (l/414) 

36. - Genel nüfus Rayım ı · hJıkkmda kamuı 

· 9 . VII . 1945 tarihinde 4787 sayılı kanun olaralt 
kabul edilmiştir. 

1 . V lll . 1!J45 t a ı ·ihi ııd c 4797 sayılı kanun olaı·uk 
kıılıul ı>di lmi~t ir. 

2. IV . 1943 tııı · ih iııdc H56 sayılı knrnr olnml( 
kabul edilmiştir. 

15 . Yili. 1!1!5 tnı~lıi>ııd<' .ısoo sayılı kaıııııı ulaı·ıık 

knhul edilmiştir . 

29. XU. 1944 tarihinde .ı6!ll snyılıl<nnıııı olııı ·nk 

kabul edilmişti r. 

9. IV . 194!> tarihindl' 4716 sayılı kanun olarak 
knhul rdi lmiştir. 

tas:msma dair (1/406) 2. V .1945 tarihinde 4729 sayılı k .ınıııı ıılnı·nk 

kabul edilmiştir. 

37. - Hiikiıuleı· Kanunıı ilc bu kanunun biı· 
kısım maddelerini değiştiten 350J :j693 ' 'e 3 tı5 
sayı lı knnunlo.rın bazı maddelel'i.n.in değiştiril
mesiııe ve l:liıkiınler Kanununun 3G01 sayılı ka
nımla değişen 74 ncü madde inin değjştirilmesi-
ııe dair kan4J1 tıısa.rı ı hakında (l/165, 37 ') 9 . VII. J!l4.5 tnl'ilıimle 4791 sıı.1·ılı lmınııı ol;ırıık 

kabııl edilmiştiı·. 

3, . - Hıı ynııı Hnğlrk Zahıtııs ı Kumımıının :'iH 
ve ;>9 ncn rrındclcleriniıı değiştirilmesine V<' at 
,·obnsıııa tutulan hnyvnnların öldi.irülnıesilll' ve 
lııınlnrın ödenmı>siur dııiı· k.ıııun tns :ırısı lınkkm. 

d a (1/3 5) · 

39. - Hes:ıp zmanlıırı Kuı·ulu kurulmasına 

ve 1.1nli~·e Haknnlığı nıeı·kez vt.> iller knclrolnrınrln 
değişiklik yapılmıısınıı duiı· kanun tıısRı·ısı hak
kıncin ( ı ;:3 J 2) 

.ıo. - Hudut Ye ~n lıiller ılıhat Cınum 1\lii
dürlüğü 1944 yılı Düt<;e Kanununa boğl ı (A ) 
işnı·etli eet\'elde değişiklik ynpılıunsı hnkkıp,Ja 

kanun tn . arısı mı dair (l/350) 

13. VI. J945 l nrihiııd e 4i:i8 ~a y ılı killlllll olarak 

kabul edi lmi tiı·. 

2 . lil . 19-ı!) ıııı·ihiııde .f70'l sııyılı knlluıı oiAı·sık 

knlıul edilmi tir . 

l :J . XJl . 1944 tııl'ihinde 46 6 ııayılı kanun olıı

ı·ak kabul edilmiştir . 
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41. - Hudut \ ' c ahiller Sı.hh at Umıım Mü

dürlüğü 1 !)44 yılı bütçesinde d('ğişiklik yapılma
sı hnkkııırlıı kııııuıı tnsııı·ısınıı dair (1/ 421 ) 

42. - Hudut ve Sahiller ,'ağ lık ııeııl'l Mü 
dül'lüğii 1!145 yılı yedi ııylık Büt~e Karınını 

tıısıırısıım dııiı· ( 1/393 ) 

.ı.:ı. - ld:ır~ei Üyı>lrr 1\muluııuıı. Büyiik ,\1 il 
l..t ı\ll'\: li si l !l-1-l ıııııll blil~e~inde d~ği~iklik yıı

pılııı:ısı hal<kııııla knQUil te!difiylr 1941 ınal i ,vılı 

ı\ 1 ıını wıwi l ' ııııııııiyr Kıuıuıııına ha i:( lı ( .\ ) \'!' 

( ll \ i~an• tli c~tvl'!lcı·dc değişi ki il< yapılınn~ı lııık-

:ıo. l Y . 1943 tnrihind(• .t72>i ~ıı.v ılı Jwııuıı olııı·ak 

lw lı ul rılilıııi~tiı·. 

~ . \' . 194.1 taı·ihinrlı· H~ l sayılı kııııun olanık 

kııhul etlilnıiştiı· . 

luıııln kaııuıı l""ıı·ı,ııın ılaiı· (2/li+, l / :370) 3 . 1 . 19-t:ı tııı·ihiııde 4692 sayılı k:ıııuıı rılnı-ıık 

kııhııJ edil miştir . 

.ı 1. - l daıwi t',v el ı ·ı· Kuruluınııı. !Jii,viik 1\lil
lı • ı .\l eı ·lis i 19+4 yılı hiit~ı:~iıııl!' rl<·~i~i klik .vıı 

pılıııası hnkkı ıırl n kamııı tcldifinr dair (2/ 68) 

-l5. - Idareci Üyeler Kunıhınuıı . Dl'vlet me
m ur l arı a,vlıklarının tcvhit ve tl'ndülüııe dniı• 

ola n !lfififi sn~·ılı kanuıı:ı bağlı cetvelin Cıınıhur

lııı:;knnlığı kıRınnıiln değişiklik yapılması lınk

kıııilıı ki 4006 sayılı kanunun ılei1;iştirilıııesiııe 

ılaiı· kııııuıı t rklifi lınklmHln (2/ 60) 

.tU. - lstıınlıul Hıwagnzı vr F.l~ktrik \ ' C 

Trşl'lılılisn tı ~ıııa.iyı• Tiirk Aııoninı . iı ·kctiııi sıı

tıııulııııı sö?.lc~ıııt•siniıı oıınıunasmu ve lstaıılıuJ 
mclitı·ik , 'l'rıunvay V(' Tün ı lşlctın('] ı · i İdnr(•

ı;i ıı c dt•\ ı · iıır dııiı · kıtının tasarı~ı hakkında -

fl. 1\' . l!l-!3 tııı ·i lıindı· 4717 sayılı ka !ıuıı olurak 
knl ul ı•ılilıııi~liı·. 

. ~ 

_16 . l.Y . Hl45 1arilıiııd~ 4718 sayılı kııııuıı olnı ·ak 

kııbul eılilmiştiı· . 

( l j3!l!l) 20. n . l!H:i taı·ihiııdt> 4762 sayılı kımun olıırak 

-l7. - -lııııdarıııa Emt Kanuınuıun ~ n<'li Ye 
20 ı lt'i ıııııdılelcı·iniıı ılcğiştirilınesine n bu kıı

nuıııı lıa z ı ınnılıl t>lrı • ililvesint> <laiı· kanun tn aı·ısı 

Jmlıul erlilıı~iştiı ·. 

hakkınıla ( l / 320) 13 . YI . 1945 tarihinde -t757 ıwyılı knmııı olaı·ıık 

kalıni ed ilnıiştiı·. 

4N. Kaysl'ri 1\1 illetvekil i 1\iuhiıtin 'l 'ııııc ı·'-

iıı. hrlı·ıliyciC'rr lı ıığ!ı rlektrik işlctnwl criııiıı ka
zan~ w ı·gisi,vlt" Genel :\[ulıasebe vı' !lrtırnın, J<Jk

siltııı ve Ihale Kanunlıırmtlan nıunl'i~· ctiııe d aiı· 
kanun t ·klifi hakkında (2/5 1) :?:i. Yr . 1945 taı·i hiıHl 476 xııyılı kuuııu oluı-ok 

k n lıııl etlilnıjştir . 

49. - Kıızn ııı; Yeı·gi:;i Knııııııuııuıı ;l ııcii 

nıaclıll'siııin 14 n<·ü fıkı-nMııın değiııtirihııeı;inc vr 
lliıın Vcı·gisL Kanununa bir gcçi<'i mnddo ek-
lcnııH'siııc dair kanun tasarısı hakkında 11/293) JO. \'IT. 1945 taı·ihindr Milli E~itiın Komi~yo

uıına. 
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50. - Koca eli 1\lilietvekili lbı-ahinı Tolon\ın, 

Hnııkalaı· ,.c Devl et ınüessı>selcri ııı en ıuı-lun n~·

lıklnı·ıııııı lt>\'hit vıı tcıu.liilü hakkımlaki 3659 
~ııyıh kaııuııun :ı ncü nıadde~inin yoı·ııııılıııının-

~ına ılnir iiııeı·gesi hakkıııda. (4(32) 2. 1 V. 1943 ta ı-i hilllle kııbııl t'dilmiştir. 
ril. - Mahalli idareleı·lınar· Baıılmsı hakkrıı -

ıln. kaıııııı .tns:ıı·ısına laiı· (1/331) ı :~. VI . 1945 taı·ihindt> 4759 sayılt kanun olııı·ak 
kabul ediluıiştiı·. 

:i:l. - .\lalııt.nı nl illctvekili :\lnhnuıt Nedim 
ilahrı ve ıırkadıı ~lannın , o l ıığaııi~~tii dunını dolıı

.n~i.\'lı' haz ı vıı r~i Y () rcsinılcı·iıı artt minıasma 
ıl:ıiı· olaıı 3R2H ıtnnwnılı kanuna ek 4040 sayılı 
lwıııınıın 6 nrı nıadrl('Sinin dcğiştirilııı esiıı e 

kııııun tı·klil:.i hııldunda (2/42) 
ıhıiı· 

'>3. - ,\l ııli.n· Bakı1nlığı kuruluş vı· g-öı·evlni

nr ılıtir olıııı 2!1!)6 sııyılı kııııunnrı 21 ıll'i rııııdd l·

siııih 1 ıwi fıkrasının değiştiı·ilmesi lınkkmda kıı
ıııııı (lt'<ll'ısın;ı dıLir (J/ 357) 

. ;.ı. -- ..\lııi ·a~ ~1 illı<t vekili Dr. Kemal i Ba:vizit '
iıı. f) pv l ı•l IJı •ıııiı·.nı ll ıll'l ve Lim ıııılıu·ı lşlctırı c 

( l ııııını ..\lütlürlüğii memur ' 'C ınü!!tahd cınl eı1ııin 

ü r ı·<•ile r i ıw duiı· olaıı kıınuııuıı bar.ı 11"41.ddclniııi 

<l cı! i~t irl\lı :111:1 sayılı knııwıun 3 ıı~ü maddesinin 

. 17 . I . ın.ır; tarihiııdt• ~·700 sa.nlı kıuııııı olarak 
knlıul ed ilmiştir. 

2 . \· ıl .. uı.ı:ı t:ı.rihinrle 477!) sayılı kaıııın o lam k 
kıılıııl edilmişti~ . 

. trfsiı·i lıRkkıntla öncı·ge::<ine daiı· ( .ıj24 ) l H . .Xll. 19H tııı ·ihinde JHl ><a,v ılı kamr olaı'llk 
kuhul odilrniştir. 

fi5. - ..\fiili Ki!itiııı Bal;anlığı merkez kuruluş 
vc ıröı'{'vlcı·i lıakknıdaki ı!2 7 ısa~,lı kmımııt ek 
kıııııın tusııl'l ·ura ılwı· ( I/ 3 .ı.) 

36. - ~!illi Ei:kitim Bııkanlığınıı bağlı 'l'eknik 
okullıınııda yctiştirilcc •k a;;keri müJıeııuisl c ı· hak
kında kanım tıısııı·uınııı dair (1/ 364) 

. -,7. -- .Jlübadcle ve t ffi7. işleı·inin kati tııı;fi

~·esi _... iııtııl'ı hakkmdaki 1771 a.nlı kımuna k 
kıınun la<ansınıı dair (1/79) 

fi . - Mürlıir ve ıaruı·i scbcl•r dola~,siylc 

tnldrı ve tnh~;iliıw inıkfın görülcnıeyeıı b01'1;lıtrın 

tHkiııinc rlair Başhakanlık tezkert>leri hııkkmd ıl 

ı.ı . V . 1945 tal'ihiııılc .ıi3i sıış ılı kaının olarak 
k;ılıul crlilıni~tir. 

2 . \'1 l . 194ii tıırihindc .ı77!J sayılı kanun olnı·ak 

kabul cdilıııişt ir . 

10 . ,- ır . uı.ı:i t;ırihindr +796 sa.nlı kıınwı ola
rıık kııhul eılilıni~t ir. 

(il 166. J!lii, 235) S. \'1 . !9+3 till'ihimll' H69 sa~·ılı kaı·ar olanık 

kahtti Nlilnıi~tir. 

59. - Takil vasıtaları hakkındaki 3827 ·ayılı 

kanuna ek ~anun tasarısına dair (1/358) 

60. - Noter Kanununun 71, +, ve 5 nci 
mnddclerini11 değiştirilmesi vo Olağaniistii lıal 
lcrin dc,·anu sürı:sinc noter ücretleriyle yol tuz-

20.XII.19-H tarihiııdo 46 9 sayılı kııııun olurıık 

kabul edilmiştir. 



- 89 -
minatının artırılması hııkkrndıı kanun tasarısına 
dair (1/400) 

61. - Ordu meııımplariylo Eınniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sı
nıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını veril
mesi hakkındaki 4367 sayılı kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilnı~sine dıı.ir kanun tasarı!iı hak
kında (1/266) 

62. - Ordu meıısupla.riyle Emniyet Genel 
Müdürlüğü vo Gümrük 'Muhafaza v~ mua.mel<' 

· sınıfı kadrolarmda çalışanlara birer cr tayını ve
rilmesi hakkındaki 4367 sayılı kanuna ~k kanun 
taşan ınıı dair (1/469) 

63. - Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tıısıı.rısı hakkın 

an (1/365) 

64. - Oı·nıun Genel '.\[üdürlüğii 1944 yı lı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) cetvelinde değişiklik 

yapılması hakıkında kanun tasarısrna dair {1/ 429, 
430) 

65. - Orman Genel Müdürlüğü 19-!5 yılı ye
di aylık Bütçe Kantum tasansı hakkında (1/ 395) 

Gtl. - Onııaıı (h' nci '.\lüclürlüğü hu·ulu~ kıı

nunlarııııı L·k k~ııun tı~~ıınsı lıaJ;kmda (1/427) 

(i7. - Orman Kannnunnn 1 nci nııırldesinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna hıızı hiikünılr·r ck
lenmesinc da ir km ı un tasarısı haldnnrla ( l/43 ) 

li · . ..._ Orıııtuı Koruma kurıılııı,unıın kalflı 

rılnıasına V(l btt ktırtılUŞtl ait gÖ J'C'V[CJ' İII De\·]cl 
Orman İşl ı:tmclcrinc . Yerilııw«iııc· dair lwnun t;ı - . 

san~ı hakkında (1/446) 

6B. - Postu Kanunuıııın 1145 ııııyıl ı ktUuınlıı 

dcğ i~1 irilmi~ ohuı 34 ve 35 n ci nıadc.lcl criııin dr
ğiştil'ilıneHi Juıkkın(]a kanun tasarısına dair 
(1 /375) 

10. - l'oslıı . 'l'ı'IKraf' H' 'l'c l l·foıı I şl et me (1\•
nı· l .\liidiiı·liiğii 1!l-l-4 ınıdl yılı BÜJI~·· Knnunıııın 

bıı~lı <-' ) i~uı·ı•tli ('t'( \'t• ltl t) ol~ği ı;ıikli'k yapılnı:ı~ı 

4 . VII . 1945 tarihinde 4782 sayılı kanun olarak 
kabul edilm.iştir. 

13.XII.1944 tarihinde ~84 sayılı kanun olarak 
kabul edilm.iştir. 

9 . VII . 1945 tarihinde 4786 aayılı kanun olara); 
kabul ed ilnliştir. · 

6 . XII . 1944 tarihinde 4680 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 . V . 1!)45 tarihindl:' 4739 sayılı kannıı olru·ak 
kabul edil.mi.ştir. 

30 . V . 1945 tarihinde 4746 sayılı kaııun olarak 

kabul edilmiştir. 

2 . VII . 1945 tarillinde 4777 sıı.yılı kanım olarak 
kabul cdllmL,<rt.iı·. 

9 . VH . 1945 arihinde 4737 sayılı kanun olarak 
kıılıul edi lmiııtiı·. 

2fi . V [ . 1945 tuı·ihi!lıl • 4767 sayılı knmııı olarak 
kııhul edilmiştir. 

-ı. . 1\r . 1!)45 tnrilıiııı1r 4711 sayılı kuııun ol~rıık 

kıılıul ı•dilmişth·. 
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hakkında kıınun tasımımıa dair {1/359) 

71. - Posta, Tolgrııf ve Tel· ıi İ~tltıtıır Ge
nci l\rüdiiı·lüğü 1944 yılı hiitı,;csindc <'lcğiŞiklik 
yapılına!'Cina dair kıınun t:ı ·anın lınkkrnda 

(1/424) 

72. - Postıı. Tclgraf ve Telefon (lcıwl i\lfii
<'lürliiğii 194!5 ~'ılı yocli ıayhk Biit~(' Kanuııu ~a

Bıırısı lııtkkmda ( 1/ 356) 

· 73. - uğlık YC Sosya l Yardım Bnkruılıib 

kuruluşu ve :\Icıımrin Kanunuııuıı S4 ncü nınd
d ~inin dcğiştirilmı:sine daiı· 'kanun tıı. <ll'l~ı lıuk

kmdtı {1/422) 

74. - 'ai(lık vr Sosyul Yaı·dım Bııkaıılığı 

Kunduşıı vı> Memurlıırı Kanuııuıııııı hnı.ı ııııırlıll'
leriı~in deği~tiı·ilınesi lınkkındııki 4258 sn_yılı kn
ıını ;ı ·l)ltğlı ·f2.l sayılı kn<h·ıı cctvl'lin<'lı• dfl~iıılldik 
yupılııııısına dair· kaıınn . wsııı·ısr hl)kk!'f"dll (l/449) 

7J. - Flulııı.'·1ar HeyetiJıe }lalısns ~l'erfi Ka
ııııııuııun 11 nci ııııırldesiniıı olcği ş til'iloıesine ıln

ir oh n 4f;54 snyrlı l<ııf\ımn ek kııııtın tıısar· ısı hak
kıııdn (1/!l:m 

76. - .. osı; • K pMiler ' "anonıı ile lı u kanu
nun tınzı ııındılrleı·inin ıleği~tirİiııwsi h'ııkkmdaki 
J , .2 sayrtı kıııııında değişiklik ,ynpılıııaKıııa ılııir 

k ınınn ta~ıınsı hu~ktııdıı ( 1 /40~ ) 

77. _:_ Tıılıkiıııat i~leı·iıırl e <;ıtlı~t ınlnı• ıık rı·Jere 
veri le~ek gündelik hnkknıun kımtın tnsaı-ısııııı 

22 - Xl .'1!*Hııı·ilıinde -4-67 sııyıli kan rm o)u'ıik 
kobul edi lmiştiı·. 

H . V. J9451urihind· '4740 sıı,,'1lı ' kıırıuıı olaı11k 

kıı;'tml •ı-clilıııişth·. 

30 . V . 1945 tarihinde 4747 sayıli kanun olaı·ıık 
lmbtıl ditnriştiı· . 

2 . \'l[ . 1943 larihind .J-,776 sı.ı,vılı kıınurı o l aı·ıık 

kabul. di1mi ;tir. 

2. VII . 19-J.:j tar·ilıinde 478 1 sııyılı l<unıın olııı-ıık 

kaiml edilnıiıJtit· . 

15 . XU . 1!J.l+ tnı·ihiıırf, • .J6H::> sayılı knıınn ola
ı-ak ·kahııl t>dilıııiŞ1il·. 

6. Yf. 1945 taı·ihiııdr .Ji51 sayılı kaınııı olarak 
lwfıııl rclilmi§tir. 

dlıir ( 1/ 402) 13. \'1 . J945 tnı·ihinde .Jifi -1 soyılı k~ııun ola rak 

7 . - Tnı·ını Bakanlığı Toprak 1 ·ll'r·i nem•! 
Mürlürliiğii ı;ıöre,· ' 'e kıırultısu hakkında kıınun 
tasnru;ına <'laiı· ( I/4M) 

79. - Tı•k<'l (lcnd ::IIürlürlü~ü 1944 yılı Büt
ı:r K:~mınmııı bıığlı ( ~\ ) i~ıtr Ili Pet '' ri rif' deği~ ik
lik .vnpılınasına rlaiı· kanun tasarısı lıal<~ın

\l;ı (1 (382) 

' O. Tek 1 Genel Hiıliirliii!'ii Hl44 nııı li 
yılı llii tı:e Knnıınıına halHı <'ctvclerrlE> d ği ·ik
lik .":ııı ılııın '\ı hnkkııırln kırnun tn ·nrısına da
ir ı ı 1~, i) 

kahul Nlilıııiştir. 

ll . VII . 194:1 tnı·ihiııd c 47 4 tınyılı knmııı olutak 
kııhııl edilmiştir. 

19. ı ır . 1945 arihiııde 47011 ~ay ılı knınuı olel'ııl< 

kah ı ıl ediloıi~t ir. 

1!1 lll . 1!145 wrihinılt• -liU4 ~:ıyılı knıınıı ulııı•ak 

kubu1 dilmiştir. 
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ı:\1. 'f'rkel ncıı;•l ;\IiidiiTliiğn IO.l,.'ı y ılı )lO-

di uylıl< Riitç~ T\ aııuın ı tasarı ı hııkkıııdn ( ı ;:J94 ) 30 . \ '. 194.J tıırilıintl • +i4H ~ayılı kuıııııı ııl:ır:ık 
lıulml edilmiştiı·. 

2. - Tı·ııbzoıı ~lill ~txckili ıı·rı Day'ın KR
ı·ıııııüı·sl.'l H»kinıi Nuh Nl.'ryettin 'a ıudnrltoğlu '
nui ı tcknüt ıııunınell.'si hakkında . 'Ry ı ştay ll n~
kıınlığ ı ıııütRlfiıısiyl e . ııyı~tay 1\ oınisyoııu ı·nııo

ruıum ikinei fıkrruııımı yruidt>ıı tı•i kiki hııkkıııılıı 

(in~ı·gesi ıı e dnir (4/4) 22 . Xll . J944 tııı· ib iııd 1443 sııyılı karnı· olnrak 
knbul edilmi tir. 

3. - 1'üt.üıı ve miL~kiı·attan alnı nı· nk ınü

dııfıııı \' t'ı·gisi hıı kkındnki 2460 sayı lı knnnııun 

dcği~tirilııırsiııc ılııir kıınnıı tıısarısı !ın kk nı
ıla ( 1 13:13 ) 

P~. - 1 lHşlırnııı Bnkaıılığı kıu·uluş w 1-\'Öı·Pv

leri lıakkıııdıı knıınnıı tn .ıı•·ısnıa dair (1/273) 

·•· \':ıkrflıır (:l.'ııel Müdürli.iğü J!ı-14 yJı 
lıüt r~ indL• d~ği~iklilt yııpılnııısııın ılııir knnuıı tıı

sıu·ı~ı lıııkkıııtla ( 1/ 41!)) 

li. -- \'ııkırıııı· ı:('ıı~ı a1üıliiı·liiıhi ııı.ıı; yıl ı 

26. H [ . 19-l::i tarihinde +70 ·. ~ııyılı kanım olui·ak 
kııbul edilmiştir. 

27 . Yl. 1945 taı•ihiııde . 4770 vı• -liil ~a~·ılı k;ı

n uıı olnı·nk knbnl ~clilnıi~tiı·. 

:ı; . I 'i' . 194 :1 t-ııı·ihin tl P ~72:> ı-: ıı.y:ı lr kanun o !arn k 
loı'hıl edi lıni · tiı·. 

_,·edi :ı_,· lık l liit~ı· K:ıııuıııı tıı-;g ı·ısııııı dair ( ı ;a!li ) :.:! • , .,. • J!H:l tnı·ilıiıırlt> 4-i:~o ı~nyılı kunıw ohırnk 

kahnl edilmiştir. 
, i . - \'ııkıflur K;ııınıııı•ıa rk kaııuı ı tıııuırı. ı

nıı dair (1/345) 

tl. - \'akıf ıııeıııhıı sulııı·i_,·le m•ııınıı \'1' zf!y: 
tinlikleı·iıı i~letilınrsi lınkkınılnki :3918 say ılı kıı

ıı\ınn ek knnuıı tRsarıs ııı n dııiı· ( 1/60) 

, 9. - \'ıııııriilii !şletınl.'si hakkındaki ::102:> ~n
yılı knıııııııııı 1 ııri nıadckıiniıı değiştirihıırsiııı• 

ılniı· kıımııı tnsnrıs ı hakkıııdn (1 / 8 O) 

!10. - Y~ııidPıı 9 ilı•l' kunılııınsııın dniı· 

ıııın tasnı-ısı hakkında ( 1/ 443 ) 
k n-

!ll. - Y ozı.:-nıl i\[ilJe tvl'kili u·rı l~iiı 'ün. fe\' · 
kalfıcle hııll riıı uevıımı müddetine ııırnııır \ ' t> 

ıııü~tıılıdrıııl~rı• ynpLlııcnk yardım hakkınılııki 

-1599 . n yılı knınmun 16 ııeı maddesinin yo ı·ıını

lnnmaHmn dair i.inergesi hakkında (4/34) 

13. Vl. 1943 taı·ilıind!' 47:).) sny ılı kıımııı olarak 
kalıııl eılilmi~ür . 

9 . lY. J945 tıırihiııılı• 4714 .ııy ılı kııııııu olund 
knlıtıl ('dilıui tir. 

2;j . \'J . 19~ :; lıırilıindc 476G s~~·1lı kıııııııı ulaı'tık -
kabul cdihni§!ir. 

2.) . VJ.-. 1!145 tarihinıle ~i6!) FOyılı killlllll uJııı·ıık 
krıbul l'uiJmiştiı·. 

9. r\' . 1945 tarihiııd• -lil:i 8:ıyd ı kanun olımık 
kabul odilrui§tiı•, 
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D~leri Koınisyo·nu~dan gelen raporlar 

1. - Birleşik Ka•a.lhkta. ınaıuul eşyaıun 
'l'ürkiye 'ye ihı·ıı.cına nıii.tetıllik garantilere dail' 
.nnınzıım Anla.~ınaJını 5 nci maddesine bit· (F) 
likrası ilii.vesi içitıı lngilter . Se:üıretiyle tcııt.i 
eelilen notılların onanınası hakkrı:ıcTıı ktınun ta
sarısınıı. dıı.ir (1/379) 

. 2. - ll Maı·t 1941 kanununda derpiş edi
len yardıma ilişkin esaslara dair Türkiye Cumhu
riyeti Hiiküıneti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükiiıneti ai-asmdıı. 23 $ubat 1945 ta.rilıindc inı
ır.alıı.nıı.n Aulıışınıı.nrn onıınmnsı hakkmda kanun·· 
tasarısına dair (JV442) 

3.- San Fraisisko'da 26 Haziran 1945 .tari
lıinde ııkit ve iınza edilen Birleşnı.iJı Milletler 
Anayasıısı ile Milletlerarası Daimi Adalet Divıı.
m Statüsünüıı · nanması hıı.kltmda kanun tasıı.
ı·ı. ma daiı.ı (1/475) 

4.- Şikago'da 7 Aralık 19~ tarihinde akit 
ye imza edilmiş olan Milletlerarası · Hav~cılık 
KonvaDJJiyonu iJc Sivil Ha~acıhl;;: geçici A.rı.laş
ın~r ve bunlııruı eklerinin onn}!mn.qı hakkında 

25. IV . 1945 tarihinde 4720 sayılı kumın olıu•ak 
kııb\11 eclilmişth-. 

2. V !I .l945 tarilıindP 4780 sayrlı kanun o-larak 
knlml - dilmiştir. 

1!1. VI11.1945· tarihinıle 4801 sayılı kantm olıı.rak 
kııbul edilmiştir. 

kanun tıı · arısına dair (1/425) 5. VI. 1945 tarihinde 4749 sayı ll kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5. - Türkiye - Amerika 'rienret .Aı:iiW?tnR ııuı 
bağlı biı• sayılı listede &95 D ve C pozisyonlıirma 
giren maddeleı:c müteallik gümdik resimleri 
bakkıl:ıcla teati oluuan mektupların onruımasına · 
dair knn\m tasarısı hakkın~a (1/340) 

6. - -Türk - İngiliz Ticıı.ret ve Ödeme ve ' Iıfali 
· Anlaşmala~·ıİım birer ay tı?.atılmasr hakkmıla ka
mm tasaruıına dair (1/433) 

7. - '!'ürkiye - !sviçre Ti-caret ve Ödeme AJı
laşmasllllll üç ay uzatılınıısı hnkkmda kanun ta
·aruıma dair (l/381) 

8. - Türkiye - İsviçre Tica.ı:et ve ödeme J~
laşmasınm üç ay uzatılınası hakkınd:ı kanun tıı.-
xm·ısma dair (1/372) · 

9. - Türkiye - 11{\riçr Ticaret \'O Ödeme A.ıı
lıışmnsıuın 1 Haziran 1945 tarihine kadal' 3 ny 
şiiı-e ile uzatılmas.ı lıakkındıı kanun tasarıama 

25 . IV. 1945 tarihinde 4722 sayılı kamnı o)al!ak 
kabul eılilın i.ııtir. 

9. VU .1945 taı·ihi.nde 4794 sayılı kanun olarak 
kabul edilıpiştir. 

25 . .JY. 1945 taı-ihinde 4721 sayılı kanun. olarak 
kabul edil:iıtiştir. 

rı. l . 1945 tarHünde 4654 sarıJı kantın olarak 
kahul edil.ı.ııişti.ı•. 
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da i ı· (1/416) 

10. - Vatandaşlık .Kanununun 10 ncu mad
desinin 2 nci fıkı-ıısınm yoruınlanınıısmıı dııir 

Başbakanlık t!'zkertl<<ıi haklanda (3/229) 

~ . Vl1·. 19-!5" tarihin oc .j 7 :J Rayılı k RnUU. olatak 
kııbıtl edilmiştir. 

25 . ı\ · . 1945 tıırih in u<! H63 sayılı karar olnı·alı: 

kııbul edil:miştir . 

. Dilekçe Koıırisyonundan g~len raporlar 

1. -- Istanbul l\lillrtvckili Dr. Gl. Niyazi İs
met Hözcü 'n ün J)ilekç Komisyonundan 5 . III . 
1945 tarihli Haftalık Karar ceıvelindelti 166L 
,;ayılı karaı·ııı Komisyonda görüşü.Lnıesint! dair 
öııcı·gesi haklanda (4/43) 

~. - Sı•ylııın Mill lvekili Gl. Naci Eldeniz'in, 
Dil~k~c Koınisyoııunıuı 17 . \' . 1945 tarihli Haf
ııılıl; 1\amı· ·etvl'liml.cki 1155 sayılı karaı·ın Ka
ıııııtıırdn :-:iirii~iilnw.~int• dııir öncı·g1'si h:ıkkmda 

(4/2) 

Bu husustıt.ki :\lilJi ıı''\Ulıll'Ul. Koinisyomı raporu 
20 . lY . 1945 t:ıı ·ibindo kııhul edilıni,ştir. 

6. \·r. 1!1~:; t;ırilıiud!' 1\oınis~·~ııuı iııde. cıl.ilıni~tiı·. 

Ekonomi Komisyımundıın gelen raporlar 

J. - Dl'''lct Ekonomi KuruuJıı ı•ı ımeuıurltı.n 
J~m!'kli . 'nndı~ı lıakkınrlalti 42:.!2 sayılr k:mumın 

15 ııei maddesinin dcğiştirilrucsin(• dııiı· kmııııı lll
sıı rı..~ı hakkrnd::ı. ( 1 /184) 

2. -- :\lalatyn Milletvekili lllahm.ut. 1 odi1ı1 

Zalıcı ' 'e ark:ıdıışh.mrun, olağanüstü durum dola
~,ııiyl(ı buzr t'cı·gi v resimit'ı-in ıwt.tııılııınsma 

daiı· olan 3 '2 ' ıııımarah kanuna k 4040 fW.J-Tlr k:ı
ıımııııı 6 ncı mııd(le.<ıiııin dcği~tiı·ilın!'siııe dair t~k-

~ . \Tl . l!Hfi tarihinde 177 . .sıı:vılı kıııııın ohıı·ak 

kabul •dilmiştir. 

lifi hakkında (2/42) li . r . l!l4:i tnrilıindıo .J700 . ;ıyı lı kannn olanık 
kııbul t>tlibni~'tir. 

Gümrük ve Tekel Komisyonundan gelen raporlar 

1. - OJ'dtı nıeı~ı>uplariyl Emniyet Umum 
;'ı[üdiiJ'IiijHi ve Güınıii.k muhafaza ve muamele sı
nıfı k:ıdrolaı•ıııılıı ~nl.ışnulara bi ı•cr er tayml v ril
Illl'si hAkkındaki 4.167 sıı.yıl.r kanunwı 1 nci mad
desinin doğiştiı·ilmc ·ine dı:ı.il' kanun tasarısı hak-

• 



• 

kın.lıt ( 1/ 266) 

2. !)ikıı!(o 'ıln 7 Amlık HJ+.I iıı.ı:ilıinde uk.it 
n· imza ı'<lilmiş olnıı )fillctlerıı.ru.~ı Havnrılık 

Koıniı-:yotıu il.; Hivil H;wıı.mlık geçici. .1.\.ııla~ 

1·ı• bıınlanıı l•klcriııiıı oııaıuıııısı hııkkmda kanun 
IU>Ull'll!lllll dair (1/425) 

3.- Tütün V<' nıiiskirattruı alınacıık müdıı.faa 

,·eı-gisi bakkındrı.ki 2460 sayılı kmııınun değiştiril-

13 . Xl ı . l9·H IRrilıiııdı' 461'>-l S.1) ılı l~ı+nnn oları+k 

kııhul edilmiı:ıti ı· . 

:; . VJ . lH-!5 taı·ihinde +749 suyılı kontın olarak 
lwbııl edilmiştiı·. 

tn<'sine dııir kuııun tıısıırrsı haliliında (1/ 353) 26 . 111 . 19-t..i tııı·ilıinde 470 say ılı lwıınn olarak 
kıtimi Nlilmişt ir. 

İçiııleri Komisyonundan gelen raporlar 

1. - Arıızi Vergisi Kamınunuıı 2 nei madde
sine bir fıkra eklcnmesinc dair kanun tasan~ı 

hnkkıııdıı (l/237) 

2. - Belediye Kanununun G.J., 119, 120 1·e 
128 nci maddelerinin değiştirilmesi hıı.kkında kıı 

uıın tıı.sarısııın dııiı· (1/ 398) 

3. - Belediyeler Bankası hukkındııki 2301 
sıı.yıh kanunun 5 nci mudd inin (A) fıkrasımn 
dcğiştirilmeııino ve bu kanuna geçici biı' madde 
ilılvesiııe dair kanun tasarısı ilc :i\Iııhı.ı.lli ldarcil'l' 
lmar Bankası hııklaııda kıınuıı tıı;;ı:ın~mıı dair 
(1/1 7, 331) 

4. - Devlete ait bazı liman ve iskeleleı·iıı Dev
let Demiryolları ve Limanlan l.şletme Genel l\1ü
dürlüğüne devri ve ınezkür Genel Miidürlük~c 

işletilın€'. i hakkında kanun tasaı·ı ınn da ir 
(1/258) 

5. - Eı·zinca.n 1\filletvekili Şülnii "knıensüt'r 

1'0 beş nrkadıışmın, 'fopı'llk bayra ını lıııkkındn ka
nun teklifine dair (2/76) 

6. - Genel Nü.fılB su.ymu ba.lclondıı kanun ta
ı,ırı rısııııı. dair '(1/406) 

7. - ümiişane Millei\·ckili lleeni Giiı-eli ' nin, 
l"üy Kıınunuııun bazı ıııaddeleriııiıı dcğiştiı·ilme· 

sin ve bu kanuna bir madde ildvcsine dair kn-

.17 . T . HJ45 tarihiııul' ~699 •-a~· ılı kıııınıı olu ı·ıık 

kabul edilmiştir. 

26 . III . 1!:145 tııı·ihiııdt' 470,) "tı.l'llı kanun olanık 
kabul edilmiştir. 

13 . VI . 1!14.5 t.arihndc 4759 sa~-ılı kanun olarak 

knbnl edilnıiştiı'. 

4 ueii ve diğer maddeler 12 . I . l!l4.'i tarihinde 
Biit~t' ve lçişleri ve !aştırma KumnılA ı·ııHlım 

Ktu•nlınuş ~nıınıı Komisyon&. 

15 . I . 1945 tarihinde 4760 sııyılı knııuıı ulanık 
kabul t'Cl.ilın.iştir. 

2 . V . 1945 tarihinde 4729 ~nyılı kaıııuı olarıık 

kabul cdilıniştiı·. 



nun tt-klifi hakkında (2/ l !l) 

8. - llayvıın . uğlık l:alııtıısı Knmıııumın 

57 I 'O :i!'l m·ıt nıııdıklcriııiıı dı•j!i~tirilııwsiıır vı' nt 
Vl'hıısınıı tutıılıın hııynınlııı·ın iildürülııwsiııe ve · 
bıııılaı·ıll' ixlı•ııınt•siıw tlail' lmııuıı tnsaı·~'>-ı hak
ltmda rı;af!5) 

fl. - ldıın • i ı · ııııımiyı•i viifıyat Kııııııııııııun 
iizPI idarı• lı • ı· <' ııit kısıııımı g-P~il'i hiı· lwdık Pklrn-

ll . IV . 1945 tarihin~ 1~4;k>ri o Adıılet Komi~
yoıılanna 

13 . VI. 1945 tarihinde 475 snyılı kamın olarak 
l;alwl cdilmiştk 

m<'siııı· <luir kımıın tnsıll'lsı hııkkıncln (1 /~W) 2(i. JIJ. ]!145 tm~lıindc 4706 sı-ı:ı·ıl ı knmııı olıırıık 

lwlıul edilmiştir. 

JO. - l stııııhııl Ha\'agazı vı · El ı·ktı·ik ,.,. 
1\·~ı· hlıii"alı Sınai ,,.,, Tiirk Aıwninı ~iı·kı•tiııi ~~~ -

1 ınalnıa siizh ·~ııw~iniıt oııaıınıasııııt n· ı ~ııııılnıl 

ElE'ki ı·ik. 1'ı·nırı\'JI ,1 ' ,.,. 1'iint'l I~Jı•t mt·lni lclııı•!' 

siıw ıl.-1 riııı· ıla i ı· kanını liısııı·ısı lıHkkıııılıı ( 1/3H!I ) 

11. - .l ııııdııl'lııa Eı·ııt 1\aıııııııuııııı 3 ıı rii l ' l' 

20 nci ıııntlıl~lı• ı·iııiıı dl'i:(iııtirilıııl".~iııe ,.,, Inı ka
ıııııııı bazı ıııııdd(•J,.ı· iliivesiııe dııiı· kıırıırn lııxııı·ısı 

lıakkıııdıı ( ı ;azoı 

J:! . - .lııııdttı·ııı;ı 1<\ııı ııınıııııın ın neıı ınırtlrlı•-

s i ııiıı dt•ı:{i~l irilrrıı·siııo ' ıl;ıir kııııun 

kıntin 1 ı / !344 l 
lııslll'ısı JıııJı -

13. - Ka~·sııri :.'ıfillclv«'kili :.'ılulıittin Taner'in 
bclcdi.velcn' b~lı Piektı·ik i~letnıeleriııin kıızan~ 

Vl'l'l~i~i~·f«' Genel nıuhasebe vP Art hTı:rıa, lilksilt
m ve ihale Ka11Unlarındau muıdiyetinc dair 

20 . VI. ı945 taı·ilıindc 4762 sny ıl[ 1 nııım olııı·ak 
kahnl edilmiştir. 

J3 . VI. 1945 lD1'ihindo 4757 soyılı kanun ölorıık 
knlıul edilmiştir. · 

~ . 1 . 1945 tırrihind 4693 sayılı kanun oloruk 
kabul edilmiştir. 

kamın lı•klifi haklanda (2/51) 2.'5. \ ' [ . ı9.J.5 l:ıı·ilıiııdr 4i6 sa~· ılı kıımııı olaı·ıık 

luıhııl edi lmi ştir. 

14. - KazııJl(: \~Pıogi~i Kanııııuııun 3 nı·ü 

mndık~i ııin 1+ nt•ii fıkm~nıın dl'jri~til'ilmeHin~ 

\'(\ Bina Y('I'A'i~i KıuıuııunA. bir I!'N:ici mııilck ek-
lt• nnıPsin<' dıdı· kanun tn~anu Jı:ıkkıııdıı (1/293) 10 . VII . 1M5 tarilıind üJli E"ğitiro Komis-

15. - Milli Savunma i\lük llefiyoti Kunu
nıııııın ll "" 19 ııeu nıadde-~iııin d~i~tirilııı('Siıll' 
dııir kıınıın l»."'ıı·ısı hakkında ( ı j!l!l2 ) 

Hi. - Oı·nıaıı 1\ıııııınunıın ı nci mııdıll'siııiıı 

(l<•ği~tiı·ilılll'sinl' ' '"' lıu konuna hnzı hükiiıııiPı· 
·~kll'nmı'l--inr dııi ı · kııııuıı lıısuı•ısı hııkkıııdn 
( ı /438 ) 

17. f1ikogıı'dn 7 Aı·ıılık 1944 tıu·iJıiııdı• ııkil 
ve imza ı·dilmiş ıılıın Mill tleı•aı·ll8ı IrnvnCJlık 

Koıwansiyonu il • Sivil Hnvncılık g ı:ici Anlnş-

yonnna. 

4 . 'lY . ı945 t&rfhinde 4710 sa~'flı kaıınn ol~rıık 
kııhu.l edilmiştir. 

!1 . V ll . 1945 tarihinelll 4785 ıyıl ı kıt n m! ol ımı k 
knlml N'lilmişt.ir. 
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ması ve bunlaı·ın eklerinin onanınası hakkıuda 
kıtının tasıı.rrsııııı dair (1./425) G. Vl . t945 tarihinde 4749 sııyılı kııııun olurak 

kabul edilmiştir. 
l . - Şo. c vı· Köprüler Kanunu ilc bu ka

mm un hnzı ınııuddcrinin dl'ğişLirilnıcııi lıaklmı

duki 1882 sl\,l'tlı kanundu <ll'ğ i şildik yap ılıııa~ınıı 
dniı· kıı11un lusıı nsr hıık'kııı<la (1/ 401! ) 

19. - 'rıırım Bakanlığı 'l'oprak İşleri Clenel 
j\'[üdürlü;ıü Görev ve Kmuluşu haklmıdıı Kanun 

6 . Vl . 1945 tıırihindo 4751 sayılı kanım olarnk 
kabul t"dilmiştir. 

tıısıım<~~~ıL dair (1/454) 6. Vll.1943 tarihinde 4784 saılı kaııuıı ulıır11k 

kn lı ı ıl edilnuştir. 

20. - 'l'eııcil edilineyen hirleşııı dcrl e bunlaı·

ıl.nn doğan ~0<>1ıkların tesciline ve gizli kalmış 
nüfııs vakıı l ıırının cezııııız olarak kaydına dair 
kanım tasarısı hakkında (1/ 249) 

21. - ' 1\uı c eli vi layetin in idaresi hnkkmcLıl<i 

2!:!84 sayılı kanun hül<ümleriııin hir yıl daha uza
t ılıuaRına. dııiı· kanun tıısımsı hakkıııda (1/371) 

22. - Uyıışııu.ı.zlık mahkemesi kuntlmıısı hak
kında kanun t~ı:san~ına dair (1/122) 

23. - VaLandaşlık Kanuıııınuıı 10 ncu ımL•l 

desinin 2 nci fıkrasrnm yorumlanmasına da i ı· 
fı11ı5bal<anlık tezkere~i haldond.ıı. (a/225) 

2.J..- Yeniden 9 ilc· kurulmasına daiı- kaııım 

tıı~an'ı lıakkınclıı (1/ 443) 

30 .lV. 1945 taribinde 4727 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

18. X ll . 19H tarihinde 461!7 sayılı kanun olarak 
kabul edilıııiştir. 

9. Vli . 1945 tarihinele 4788 ~ııyılı kaınııı olorıık 

kabul ~dilmiştir. 

2;). 1 \ ' . l!H3 tnriltindı• .1463 sayılı kıınıı · olaı·ak 

kabul edilmiştir . 

:,ı;;. Vl. 194;) tarihinele 47!i!J sayılı kanun olarak 
kahul edilmiştir . 

Maliye Komisyonundan gelen raporlar 

] . - Arazi Vergisi Kanununun 2 nci madde
sine bir fıkra eklenrnesine dair kanun tasarısı 

haklurıda ( l/237) 

2. - .Askeri Ceza. Kanununun 81 nci maclde
siue tev:f:iknn cezalandırılan askeri ah1slara ait 
mııhkii.ıniyctleriu 'l"ekııiit Kanuımııun 53 ncü ve 
Askeri Ceza Kaınmunuıı 30 ncıı ıuıı.ddelerindeki 
( 'abtekii.ı·lık ) tabirinin şümu lüııe diihil olup oJ-

. n:ıııtlığrnı Y~ huıı.lara tekaüt ı:ıına.şı tahsis edillıı 
diliniyt>ceğinin tefsiri hakkında Ba.,bııkıınJık 

ı 7. r . 1945 tarihinde 4699 sayılı kanım olarak 
kıtbul edilmiştir . 

tezkı•ı·esine dail· (a/123) 22. X.U . 1944 tnı·ihi ıı dt• 14.J.2 sayılı k ıı nır olm ·ıık 

lı ulnıl <•dilmiştir. 
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3. - Belediyeler Bankası hakkındaki 2301 

ııayrlı kanunun 5 nci maddesinin (A) fıkrasının 
değiştirilmesine v.e bu kanuna geçici bir madde 
ilavesine dair kıı.nun tasımsı hakında (1/187) 

4. - Bingöl MilletvekÜi Feridun Fikri Dü
şüruıel'in, Mulıasebei Urouroiye Kanununun 5 nci 
maddesirün değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair (2/57) 

5. - Bütçe yılınm değiştirilmesi üzerine bazı 
vergi ve resimJerı> ait kanunlarda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı hakkında (1/405) 

6. - Devlet Ekonomi Kurumları memurları 
Emekli Sandığı bakındaki 4222 sayıh kanunun 
15 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı hakkında (1/184) 

7. - Ecriıuisillerin affı hnkkında kanun ta
sarısıııa dair (1/374) 

8. - Eyli\1 : lüsım J 939 ayiarına nit Sayış
tay rııporunun 3 ncü .fıkrası hakkıncin (3/ 8) 

9. - Hesap Uwıanları Kııruln kurulm asına 
ve Maliye Bakanlığı merkez ve iller kadrolarında 
deği~iklik yapılmasına dair kanun tasarısı hak
kında (1/312) 

10. - Kayseri Milletvekili Muhittin Tater'
in, belediyelere bağlı elektrik işletmelerinin ka
zanç vergisiyle Genel Muhasebe ve Artırınıı, Ek
siltme ve Dıale Kıınunlarındnn muafiyetine dair 
kanun teklifi hakk ında (2/51) 

11. - Kazu n~ Vergisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin 14 ııcii fıkrasının değiştirilm esine ve 
Bina Vergisi Kıınunnna bir gec;:ici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı hakkında (1/293) 

12. - Mnlatya Milletvekili Mahmut Nedinı 
Zabe ı ve nı·kadnşlarıııın, olağanüstü durum do
l ayısiyle bazı vergi ve resiınierin artırılınasına 

dair olan 3828 nunıa ı·a lı kıı.nuna ek -!040 sn

yılı kanunun 6 ncı nıneldesinin değiştirilmesine 

dıı ir ka nıın teklifi h akkında (2/42 ) 

13. _.: Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri
ne d:ıir olan 2:J!JG sarılı kanunun 21 nci lllat:icle-

13 . VI. 1945 tarihinde 4759 sayılı kanun olarak 
kabuJ edilırllştir. 

17 . I . 1945 tarihinde 4698 sayık kanurı olarak 
kabuJ edilmiştir. 

6. VI. 1945 taı:ihinde 4150 sayılı kanun olarak 
kabuJ edilmiştir. 

2. V ll. 1945 tarihinde 4778 sayılr kanun ola.rak 
kabuJ edil.miştir. 

ı . vnı . 1945 tarihinde 4797 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . IV . 1945 tarihinde 945 ~ayılı karur olaı·ıtk 

kabul edilmiştir. 

28 . III . 1945 tarihinde 4709 ı..ayılr kanun olarak 
kabuJ edilmiştir. 

25. VI. 1945 taribinde 4768 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. · . 

lO . Vll . 1945 tarihinde Milli Eğitim Komisyo
mına. 

17 . I . 1945 tarihinde 4700 sayıl ı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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sinin 2 nci fıkrasının deği~tirilmesi 
kanun tP.s:ırısınn lin ir (J / 357) 

Jııikkında 

14. - ~Uraş Eil'l'etvelri'ı Dı•. 1\em ır!i B'ıı~·:t

zit 'in, Devlet Demiryolları ve Liına'nl&l'ı· l ~h!tnır 
Uıntını Müdürlüğü memur ve müstahdeınleı·iııiıı 
ücretlerine dair olan kıınuııı:ın b ·1Y.ı ıııııdılclrı·iııi 

değiştiren 3173 sayılı knııuınııı 3 ucü mııdd<'sinin 
tdsii'r hakkuıd~. öneugclrine dair (4/24) 

15. - Mübııdele ve teffiz işleı·iııin kati t ııHti

yesi ve intacı hakkındaki 1771 sııyılı kanunu 
eli:- lmnun tasarıı;rna driir ( 1/19-l 

16. - Oı·mnn Kaııunıınun 1 nci maddesinin 
ocğiştiı·ilnıesinr \'(' bu kııııtınn lıa7.ı hiikiimleı· 

ckleıınıesine dair kanun t ~ sarısı hı ı kkııı-

<fu ( .D/4, ') 

17. - Trabzon Milletvekili Sırrı Day 'm, Ka
ramüiısel H!ltiıh:i Null · Necyettii.n Can1darlroğlu '
nun tekaüt muamelesi hakkında Sa(1mlt'ny Bıı.'1kan
lığı mütaliıasiyle Sayr.,tay Komisyonu raporunun 
iki fıia-asmm yeniden tetkilu lıakkmrln öner~e. i
no dair (4/4) 

1 . - Tütün ve müskiratt.a.n alınacak müdn
faa vergisi hakkındaki 2460 ~nyılı k:ınıınun n!'
ğ!l}t.iriJm.csim• dair kanun taııarıdı hakkıııdıı. 

(1/353) 

19. - Vakıflar Kanununa ek kanun tıı~ıl'lsı 

2 . V1I . 1945 tarillinde 4775 sayılı kanun olarak 
Imiıni l'ıli l nıiştiı·. 

1 . Xll . 19H tarihinde J.J-41 sayılı• karar olaı·ak 
kalın! edilmiştir. 

lO. VJif . 1945 tnı·ihinıic ·!(96 sa;vrlı kıınuıı olarak 
kabul edilm iştir. 

9. V ll . J945 tarilıiııdt• .J.78fi ~ay ılr kıııımı olarak 
knlınl pr]; lnıi ~tir. 

22 . XII . 1944 tarihinde 1443 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

26 . III . 1945 tarihinde 4708 sayılı !kanun olaı·ak 
ktıbul edilmiştir. 

hakkında (1/345) 13 . VI . 1945 taribinde 4755 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

20. - Vnkıi memba sulariyle orman vr 7.ry
tinliklerin işletilmesi hakkındaki 3913 sayıb ka-
nn_na ek ka'llun Insansına dair (1/ 60) 9 . IV . 1945 tarih im] e 47 H s:ı.vılı kanun olaı·ıık 

kalıuJ edilmi1tir. 

Meclis Hesaplannı İnceleme Komiayonımdan gelen rapcfi'l&r 

1. - Büyük Millet Meclisi 1944 yılı Mart, 
Nisan ve Mayıs aylan hesabı hakkında (5/23) 22 . XI . 1944 taribinde okıınmuştnr. 

2. - Büyük :Millet Meclisi 1944 yılı Haziran, 
Temmuz ve Atustos aylal'l hasabı hakkuıdıi 

(5/24) 4 . XII . 1944 taribinde okunmuştur. 

S. - Büyük Millet Meclisi 1944 yılı Eylftl , 
Ekim. ve Kasım ayları hesabı hakkında (5/25) 12 . I . 1945 t&ı:ihiı:ıde ok.unm.r. 



---4. - Büyük Millet Meclisi l944: Jıtiı ~ 
ve 1945 yılı Ocak ayları hesabı hakkında (5/27) 7 . V . 1945 tarihinde okunmuştur. 

5. - Büyük Millet Meclisi 1945 yılı Şubat ve 
Mart ayları hesabı hakkında (5/28) 6 . VI . 1945 tarihinde -oiranın-qtor. 

6. - Biiyük Millet Mealisi, CumhUI.'baışkımlı-
ğı ve Sayıştay 1943 ~h kesinhesabı ~da 

(5/26) ~u olduğu yıl kısınmm kesinhe61ihına katılmak 
üıere Hükümete .gönderihn sine 6 . IV . 1945 
tarihinde kııxar varilmiştir. 

Milli Eğitim Komisyonundan gelen rapoı:lar 

ı. - Cwnhurb~ğı Filarınol\ik Qrlı:estra

srnın kııruluşu ve orkestracıların yükselme ve ce
zalıı.ndırılmıı.ları hakkındnlı:i 3045 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştiri.bıwrlne dair kanun 
tasarısı hakkında (1/366) 

2. - Devlet Konservatuvarı hakkındaki 3829 
sayılı kanumuı bazı maddelerinin değiştirilmesi-

!i . lll . ın.ı;; ıaı·ilıiıtd<' ~701 su~rılı kıınttn olıırıık 

k•ı j ıu \ ,'{]ilmiştir. 

ne dair kanun tasarısı: hakkında (1/355) fi . 11 L . 194!i t.ıı·ilıiııdc 470:2 tınyılı kanım ol&rak 
kıılıııl l'dilınişt i ı ·. 

3. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındnlı:i kımuna ek 4644 sayılı ka
nuna bağlı 3 sayılı cetvelde değişiklik yapımasına 
dair kanun tasarısr hakkında (1/<153) 9. \'il . 1945 tar~hiııde 47 7 ııa.~-ılı kanun olnnık 

knhnl ı-<lilnıiştir . 

4. - Milli Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş 
ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanuna ek 
kanun tasarısına dair (1/384) 

5. -:- Milli Eğitim Bakanlığına. bağlı fl.'eknik 
okııllarında yetiştirilecek askeri mühendisler hak
kında kanun tasarısına dair (1/364) 

6. - Yedeksubay ve yedek askeri memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3923 sayılı ka
nunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra illi
vesine dair kantın tasarısı haklanda (1/361) 

H . \ ' , 19..j.,) tarihinde 4.73'1 sa:-,lı k&lun olııııak 

knlıııl cclilnıiı;tir· . 

2 . \'ll . 1N5 tııı·ihindt• -l779 SSL),Iı kanun olarak 
kııbul ('d ilmiştir. 

2rı . XII . 1!\44 tarihinde 4600 Sft)11ı kıı.nun ola· 

rak knbul l'dilıııiştir. 
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Milli Savunma Komisyonundan gelen raporla.r 

1. - Askeri Ceza Kanununun bazı maddele
lerinin değişPiri-lmesi hakkında kanun tasarısına 
dair (lj325) 

2. - Askeri Ceza Kanununun 81 nci madde
sine te vf i kan cezalandırılan askeri şahıslara ait 
mahkumiyederin 1'ekaüt Kanununun 53 ncü ve 
Askeri Ceza Kanununun 30 ncu maddelerindeki 
(Sahtekarhk) tabirinin şümulüne dahil olup ol
madığının ve bunlara tekaüt maaşı tahsis edilip 
edilmiyeceğiniıı ıtefsiri hakkında Başbakanlık 

tezkeresine dair (3jı23) 

3. - Askeri Ceza Kanununun 3914 sayılı ka
nunla değiştirilen maddesinin yorumlaumasına 
tlııir Başbakanlık tezkaresi hakkında (3jı53) 

4. - .A.ııkeri fabrikalar askeri atelye ve ta
mil' müesseselerinde ~aJışan mütehassıs subay
lııra verilecek ihtisas yevmiyesi hakkında kanun 
tıı.saı·ısıııa daiı· (lj3ı5) 

5. - Asker! Memurlar Kanununun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 3933 sa
yılı kamınun ı nci maddesinin deği"'tirilın~~ine 
dair kanun rtasarısı hakkında (1/409) 

6. - Askeri Muhakeme Usulü Kanununun 
4280 sayılı kanunla değiştirilen ı nci maddesinin 
yorumlanması hakknıda Ba.şbakanhk tezkeresine 
dair (3/233) 

7. - Askeri ŞOrarun Kuruluş Ye Görevleri 
hakkındaki 636 sayılı kanuna 'ek kanun tasarıst
na dair ( ıj44ı ) 

8. - Gaziantcb Milletvekili CQillil ait Bar
lııs ve i'k:i ıı.rkadıışının, Subaylar Heyotinc mah
sus Terfi Ka.nununa geçici bir madde cklenme.
sine dair !lranun teklifi hakkında (2/72) 

9. - Gedikli erbaşla.rın maaşlarının te,·hit ve 
ıteadülüne da.ir olan 3779 sayılı kanumın 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındl\ kanun t~ 
rısına da.ir (1/292) 

10. - !stanbul Milletvekili Gl. Niyazi 1sınet 
Gözeli 'nün, Dilekçe Komisyonununun 5 . lll , 

30 . IV. 1945 tarihinde 4726 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22 . XII .1944 tarihinde 1442 sayılı karar olarak 
kabul edilıniştii-. 

25. IV . 1945 tarihinde ı462 sayılı karar olarak 
kabul cdilıniştir. 

20 . XII . ı944 tarihinde 4688 sayılı kanun olarak 
kabul edibniştir. 

9. IV. 1945 tarihinde 4712 sayılı kanun olarak 
kabul ~dilmiştir. 

25 . IV . 1945 tarihinde 243 sayılı Y.Orum olarak 
kabul edilm.iştir. 

25 . VI . 1945 tarihinde 4764 saY.Jlı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 ' vm . 1945 tarihinde 4800 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 . XII . 1944 tarihinde 4691 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



- 101 
1!'11 ~ tn ı·ilıli Haftalık karar cetvelindeki 1661 
~~ıy • lı 1 aı·ai·ın Komutayda görüşülmesine dnir 
iiııfı'gPsi lınkkmda (4/43) 20 . IV . 1945 tarihinde kabul edilmiştir. 

' ] 1 - Jandnıına E rat Kanununun 3 ncü ve 
20 ı ·i maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nu ıı bazı maddeler ilavesine dair kanun tasarısı '· 
hakkıııda (1/320) 13 . VI 1945 tarihinde 4757 sayılı kanun o1a

r81k kabul edilın.iştir. 
12. ·- .Jandarma Kanununun 10 ncu maddesi

nu d · -. : 1 •ırilmesine dair kanun tasarısı hakkında 
(1 ' J-14) 

n - :Uilli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik 
<•h ıtliarmda yetiştirilecek askeri mühendisler hak
kında kanun tasarısına dair (1/364) 

14. - Milli Savunma Mükellefiyeti .Kanu
nunun ll ve 19 neu maddelerinin değiştirilmesi 

ne dair kanun tasarısı hakkında (1/352) 

15. - Ordu 1ç Hizmet Iüınununun 3387 sayılı 
kanunla değişen 2 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarı ı hakkında (1/457) 

16. - Ordu mensuplariyle Emniyet Umum 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sı
nıfı kadrolarmda çalışanlara birer er tayııu veril
mesi hakkındaki 4367 sayılı kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı hak
kında (l/266) 

17. - Orman Konıma kunıluşunun kalclı

rıltnasına ve bu kuruluşa ait görevlerin Devlet
Orınan İşletmelerine verilınt!sinc dair kanun ta
sarısı hakkında (1/ 446) 

18. - Sefer be ı lik Kanununun 3 nrü maddesi
ne nair kanun tasarısı hakkında (1/ 432) 

19. - Subaylar Heyetine Malısus Terfi Kanu
nunun 11 nci modelesinin değiştirilmesine dair 
olan 4554 sayılr kanuna ek kantın tasarısı h n k
kında (1/337) 

20. - Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka
nununun 4554 sayılı kanunla değişen 11 uci 
maddesine bir fıkra eklenmesiıle dair kanun ta
sarısı hakkında (1/413) 

8 . I . 1945 tarihinde 4693 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . Vll . 1945 tarihiııdo 4779 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4 . IV . ~945 tarihinde 4710 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

lO . VH. 1945 tarihinde 4795 ı.ayılı kanun olarak 
kııhul edilmiştir. 

13. XH. 1944 tarihiriele 4684 sayılı kanun oluı·ak 
knbul edilmiştir. 

25 . VI . 1945 tarihinde 4767 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

!! . VJI . 1945 tarihiııdı- 47!10 • ayılı knııtııı olarnk 
ka bul edilmiştir . 

15 . XlJ. 1944 tarihinde oı685 sayılı konnn olıırıık 
kabul edilmiştir. 

25. IV. 1945 tarihinde 4719 sayılı kanun olarak 
kabul edUmi§tir. 
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21. - Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka

nununun ll nci maddesini değiştiren 4554 sayılı 
kanuna elt ,k~ıı.un ·tıuıa.ruu h.a.kkıııda ()./466) 

22. - Subay ve askeri memurların tekaüdü 
için rütbe ve sınıfiarına göre tiıyin olunan yaş
ları bildiren 3079 sayılı kanuna ek kanun tasa
rısı hakkmdıı (1/1lll5) 

23. - Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde 
akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası Hava
cılık , Konvansiyonu ile Sivil ;Havacılık geçici 
Anla.~ması ve bunların eklerinin onıtı:ıınıı.sı hak
kında kanun tasarısına dair (1/425) 

24. - 'fah.kimat }§lerinde çalışimlacak eriere 
verilecek gündelik hakkında ka;p.un taS!IDIBU\a 
dair (1/402) 

25. - Uyı;ışmazlık malıl\emesi kurulınıısı hak
kında kanun ' tasarısına dair (1/122) 

26.- Yedeksubay ve yedek askeri memurlar 
hakkı.ndaki 1 0'76 say.ılı ,kanunun 3923 sayılı ka
nunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra ila
vesine dair kanun tasarısı hakkında (1/361) 

6 . VIll . 19-!i:i tarihinde 4798 sayili k11nuu olarak 
kabul edilmiştir. 

25 . VI . 1945 tarihinde 4765 say:ılı.kanuıı olarak 
kabul edilmiştir. 

5 . VJ . 1945 taı·ihinde 4749 sayılr •kanun olarak 
kabul ~l.tı;ı,iştir. 

13 . VI . :1945 tıırihiooe 4754 şayılı kanun olarak 
ka bul. eı;lilıı;ıi§tir. 

9 . VII . 1945 tarihinde 47RS sayılı kanuıı olarak 
kabul edilmiştir. 

25 . XII . 1944 tarihinde 4690 sayılı kaııuıı olarak 
kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Y a.rdnn KomisY,onundan gelen raporlar 

1. - Sağlık ve Sosy·al Yardım Bakanlığı ku· 
ruluşu ve Memurin Kanununun 84 ncü maddesi 
ırin değiştirilmesine dair knnıın tasansı lıakkındu 
(1/422) 

2. - ıı.ğlık ve Sosyal Y.ardnn Bakanlığt Ku
nıluşu ve l\1ernurları Kımununun bazı maddeleı·i
nin de~tirilınooi hakkındaki 4258 sayılı kanunn 
bağlı (2) sayılı kadro cetvelinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tıı.snrısı hakkında (1/449) 

2 . VII . 1945 tarihinde 4776 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . VII . 1945 tarihinde 4781 sayılı kanun olarak 
kabul edil~tir. 

&yıştay Komisyonundan gelsn raporlar 

ı. - 19~0 yılı kesinhesabına 'ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair SaYllltaY Ba.,kan-
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lığı tezkeresiyle 1940 yılı kesinhesabı hakkında 

kanun tasarısına dair (3/185, 1/280) 

2. - 1941 yılı Milli Korunma biliinçosunun 
gönderildiği hakkında Ba§bakanlık tezkeresine 
dah (3/223? 

3. - Eylul Kasım 1939 ayiarına ait Sayış
tay raporunun 3 ncü fıkrası hakkında (3/ 88) 

4. - Milli Piyango İdaresinin 1944 yıh bi
lfiııçosunun gönderildiği hakkında Başbaka·nlık 

tezkeresine dair (3/244) 
5. - Orman Umum Müdürlüğünün 1940 

mal! Y.~t kesinhesabına ait muta.bakat beyanna
mcsinin sunulduğuna dair Sayışt'ay Başkanlığı 

tc7..kercsiyl o Orman U;ınum Müdürlüğü 1940 mn
li yılı kati' hesabı hakkında kanun tasarısına dair 
(3/206, 1/13~) 

6. - Posta, Telgraf ve Telefon Unıum Mü
dürlüğii 1940 mail yılı kati hesabına ait mu1a
haka1. ])('yannamesinin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tczkeresiylo Posta, T"el"graf ve Teldon 
Umunı l\Hidiirlüğü 1940 mali yılı kati hesabı hak
kında kanun tasarısına dair (3/207, 1/ 21 ) 

7. - Tekel Genel Müdürlüğü 1940 mali yılı 

hilflllço. ıınun gönderildiği hakkında B~bakaıılık 
tezkcresiylo Tekel Genel Müdürlüğü 1940 yılı uy

gunhık bildiriminin sunulduğ'Una dair Sayıştay 
Başkaıı)ığı tezkeresi ve Tekel Genel Miidürlü~ 
1940 mali yılı kcsinlı esalıı hakkında kanun tasa
rısııııı dair (3/ 227, 262, 1/ 100) 

8. - Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1942 yılına ait biHtnçosunun sunulduğuna dai'I' 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi hakkında (3/265) 

15.XI.1944 tarihinde 4676 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6 . vr . 1945 tıı:rihinde 4752 sayıli kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . IV . 191i5 tarihinde 1456 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

7 . V . 1945 tarihinde okunmuştur. 

. XII . 1944 tarihinde 46 2 ııay1lt kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

8 . xnı . 1944 ta:rihinde 46 1 sayılı kanun oforuk 
kabul edilınişti1'. 

8 . VTIF . 1945 tıırihind · -!'799 savılı kıınun olarak . . 
knbu ı edilmiştir. 

9 . VII . 1945 tarilünde 4793 sayılı kanun olarak 
kab'ol. edi~mi tir. 

Tanm Komisyonundan geleır. ııı.portır.r 

ı. - ANizi Vetgiai. Kanuııunun 2 nci ınııd
desine bir ükra eklenıne.~ine dair kaıı.ıin tasarrsı 
hakkında (1/237) 

2. - H&yVa.n Sağlık Zıı.bıta ı Kanununun 5 
,·e 59 ncu maddoleriniıı değiştirilm in ve at 

17 . I .1945 tarihinde- 4'69~ snxru kanun olıırak 
kabul edilm~tiıo. 
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vebasma tutulan hayvanlarm öldürülmesne ve 
bunların ödenmesne dair kanun tasarısı hakkın
da (1/385) 

3. - Orman Genel Müdürlüğü Kunıluş Ka
nunlarma ek kanun tasarısı hakkında (1/427) 

4. - Orman Kanununun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuııa bazı hükümler ek
lenmesiııe dair kanun tasarısı hakkındıı (1/438) 

5. - Orman Konıma kurnluşun nıı kııldm.l

masma ve bu kuruluşa ait görevlerin Devlet Or
man İşletmelerine verilmesine dair kanun tasa
rısı hakkında (1/446) 

6. - Tarım Bakanlığı Toprak !şleri Genel 
Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu hakkında kanun 
tıısarısma dair (1/454) 

13 . VI . 1945 tarihinde 4758 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 . VII . 1945 tarihinde 4777 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9. VII. 1945 tarihinde n Sfi sııyılı kıı.nun olarak 
kabul edilm~tir. 

25 . VI . 1945 tarihinde 4767 sayılı kanun olarak 
kabul edilm~tir. 

6 . VII. 1945 tarihinde 4784 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Ticaret Komdsyonunda.n gelen ra.porla.r 

ı. -Birleşik Kırallıkta mamuLeşyanın Tür
kiye'ye ihracma müteallik garantilere dair mun
zam Anlaşmanın 5 nci maddesine bir (F) fıkrası 
ilavesi için İngiltere Sefaretiyle testi edilen no
talarm onanması hakmda kanun tasarısına dair 
(1/379) 

2. - Türkiye . .Amerika Ticaret Anlaşması

na. bağlı bir sayılı ]jstede 695 D ve C pozisyon-
• larına giren maddelere müteallik gümrük resim

leri hakkında teati olunan mektuplarm onan
masına dair kanun tasarısı hıı.kkmda (1/340) 

3. - Türk · İngiliz Ticaret ve Ödeme ve Mali 
Anlaşmalarının birer aY. uzatılınası hakkında ka
nun tasarısına dair (1/433) 

4. - Türkiye . !sviçre TWaret ve Ödeme .An
laşmasının üç ay uzatilması 1ıakkmda kanun ttı

sansına dair (1/372) 

5. - Türkiye . !sviçre Ticaret ve Ödeme 
Anlıışmasınm üç ay uzat.ılması hakkında kanun 
tasansuıa dair (1/381) 

25 .lV . 1945 tarihinde 4720 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25. IV .1945 tarihinde 4722 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9. VII. 1945 tarihinde 4794 sayılı kanun olarak 
kabul edil~tir. 

8. I. 1945 ı&rihinde 4694 sayılı kanun olar.ıık 

kabul edil~tir. 

25. IV. 1945 tarihinde 4721 sayılı kanım olarak 
kabul edilm.i.ştir. 
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6. - Türkiye - !sviçre Ticaret ve Ödeme An

laşmasının 1 Haziran 1945 taı·ihinc kadar 3 ay 
süre ilc uzatılnıası luıkkında. kaııun tasaı·ısına 

duiı· (1/416) -i . VII. 1945 taı·ilı inde 4783 sayılı ka.nun olarak 
Jcabul edilmiıltir. 

Ulıı.şıınna. Komisyonundan gelen raporlar 

1. DevJel ı- ait bıı z ı linıan ve i~kcl •lcrin Dev-
IL'! Dı•ıı ıiı-.rullan ve Limanları 1şlotmc Gen el Mü
rlii ı · l iiğiiııı· uc\'l·i ve nıczkiır· geıı cl müdürlükço iş
lL· Iil ııH•si lıakkıııı.lu kanun lıısarısııııı dnir (1/258) 

:! . - :\laı·aı;; :\lillctn·kili Dr. Kcmali Bayizit'in , 
DL·vlcl l kıııir,,·uJiun ve Limımlıu·ı İ ş l et.ıne Gcııcl 

~liidürlüi(ii lllL' ıııuı· w lıiznıctlilcrinin iicı·etle ri.ııc 

ılair olan kamıııuıı bazı maddclcdni doğiştircn 

:ı 17::1 sıı.n lı lmıınnun 3 ncü maddesinin yorum
laımıw<ı lıakkıııda öııcı·gesin c dair (4/ 24) 

3. - Po~ta Kaıumuııuıı 1145 Sltyı lı kauutlla 
·ı.lcğiı:;t.i ı ·i l ıııiş olan :~.ı ve 35 m!i nıaddelcı·iıtin dc
i;iştirilnıt'si hakkında kanun tasarısına dıı.h· 

( 1/ 37.>) 

-1. - ~ikag-o 'da 7 .~ mlık 1944 taı·ilıirido ıı.k.it . 
n • inızıı l'dilmi~ olan .'\lilletlerıı.ı·ası Havacılık 

Koııvansiyomı ile Sivil Havacılık geçici Aıılaıpnıı.
~~ v<· bunlarm cklcı·i nin onanınASı hakkında ka-
111111 wı s:ımmııı (lııi ı · (1/ 425) 

!i . - L lıı!it ıı · ıııu Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkmclu luınwı tasansıııa dair (1/ 273) 

6. - \ ' ııııgölii I şletınesi hakkrndaki 3025 sıı.
.nlr kuııuııuıı 1 nci maddesinin değiştirilmoı.ine 

uair· kıı uun tasansı hakkında (1/ 380) 

4 rı c ti \ ' O diğer· maddeler 12 . I . 1945 tıı.rilıi.ııdo 

Büt~c. J çişlcri ve Ulaştırma Kamisyonlıı.n:ndlm 
kurulmuş Kamın Komisyonu. 

18 . XLI . 19-H tarihinele 1441 ııayılı karar olarak 
kalml edilmi5tiı·. 

4 .. IV . 1945 tnl'ilıindc 4711 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

5 . VI . 1945 tarihinde 4749 sayılı kıı.nwı olaı"Bk 
kabul edilmiştir. 

27 . VI . 1945 tarillinde 4770 ve 4771 sayi]ı ka.
mın olarak kabul cdilnıiştir. 

25 . VI . 19-15 tarihinde 4766 sayılı kanwı olarak 
kabtti dilmiştir. 
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B. KARMA KOJ111SYONLAR VE GEÇl Ot KOMISYONLAR 

Adalet, Bütçe ve Maliye Komisyonlanndan kurulmuş · Karına Komisyondan gelen rapor 

1. - Mübaılele ve . teffiz işle ı·iııin kıuti tasfi. 
yesi ve iııtacı hakındaiki 1771 sayılı kanuna ek 
kfinun tasarısına dair (1/79) 10 . VII . 1945 tarihinde 4796 sayılı kanun ola

rak kabnl edilmiştir. 

Ad&let ve Içitleri Komisyonlarmdan kurulmuş Kaıına Komisyondan gelen ra.por 

1. - Danıı;ıtayda açık bulunan üyelik için 
seçim yapılmasma dair Başbakanlık tezkeresi hak
kında (3/269) 9 . VII . 1945 tarihinde 1477 sa,yılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlanndan kurıılmıı~ Karma Komisyon:ian gelen raporlar 

1.- Antalya Milletvekili Mesut Çuııkaya'nm 
Milletvek illi ği dokunıılmazlı~ıııın kaldıı·ılması 
hakkıntin Başhakanlık tezker sine dair (3/ 251 ) 9 . V.ll . ]9-!5 tıırihiı11k 147:; sa,vılı karar v laNık 

kabnl edilmiştir. 
2 - Bursa ~lillrtvckili Muhittin 1 ah.ı Par~·

m Milletvekilliği dokumılnııızlığının kaldırılması 

hakkmda Başhalianlık tezekeresine claiı· (3/210 ) 

3. - Denizli l\1illetvekili Naili Kil~ükn'nm 
Milletvekilliği clokııımlmazlığııuıı k:ıclırılması 

hakkıııda Raşba:kıı ııık tezkeresine cln ir (!'1/~5 1) 

4. - l\1alatyn M.illetv~kili Dr. Cafer Özel~i '· 
nin Milletvekilliği dokunulmazlığıııın kaldırıl

ıııasr hakknıda Bnşbakıınlrlt tezkeresine 
dair (3/194) 

5. - Malatya Milletvekili Kemal ayııı 'ııı 

Milletvekilliği doknnulmazlığınııı kııldmlnıası 

hakkında Boşbakanlık tezkeresine dair (3/2 19 ) 

6. - Murdiıı Milletvekili Lıltri Ülkümen'in 
.Millet,Tekill i ği do kunnlıııazlıtııı nı kaldmlın as ı 

5 . I . 1945 tarihinele 1H6 sayılı Iwı·ıır <':. ıı·ak 

kabul edilmiştir. 

9 . VI 1 . 19'15 tar ibinde 1476 s<ıyıJı karnı· olıırıık 
kabul edilmiştir. 

5. J . 1945 tarihinde 1447 sayılı kunır olnı·ak kıı 

hnl cclilnıiştir. 

5 . 111 . 1945 tarihinde H53 sayılı karar olarak 
kabul edi l miştir. 

hakkında na,bakanlık tczkı>re~ine dııir (3/1.82) fi . J . 194fi tarihinde 1448 ~:ıyılı l;arur olarak 
kabul edilıniştiı·. 

7. - inob Milletvekili Dr. Dalıadelin Kök-
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· d ınir'in A{illetv~killiğj dokmıuJ.ııınzlığının kal
dırılınası hııkkındn Uıı.şbnkaııhk tezkPrrsine rln . 
iı· (!V220) 

8. - 'J'nnrı>Ji Millrt\·('k ili Hasan ti~öz'iin 
Milletvekilliği dokıııınlınıızlığmııı kaldmlınn~ı 

hakkııırln nnşhaknıılık tczker sine claiı· (3/189) 
' ı 1 T 

:'i . ll 1 . 1945 tnrilıiııdc 1454 snyıtı knı·ar ol ın· nk 
kııhtıl rıliJıni&tiı· . 

:i . 1 . HJ4:i tarihinde 1449 s·ıyılı kııı•nı· olnı·ak ka
Jınl crlilmi~tiı·. 

Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komisyonlarından kurulmuş Karma Komisyondan gelen raporlar 

1.- Sayıştayda a~ık lıulnııaıı l)öı·ılüneü dai 
re haşkanlığı i~iıı seçiın yapılınıısınn dair Sayış

tay Bıışknnbğı tczkı>ı·(>~i lıııkkmıln (V20!J ) 

2. - :'\nyışt~tyda açık hııltuınn Dördüncü 
Daire Başkatılığı i~in seçim ynpılmnsınn dair 
Snyıştny naşkıtnlığı te:r.keresi hnkkıııda (V239 ) 

3. - Sııy~tııydıt açık hııluıınn iiyr likl('ı· i~in 

seçiııı yapılmasına dair ~ayıştay Hnşknnlığı tez. 

22. XU . 1944 tnrilıiııılr 1444 sayılı karar olı:ıı·ak · 
knhnl erlilnıiştir. 

::ıo. ll 1 . 1945 . tarih nde- 14!)6 sıtyılı karar olat·&~ 
kıılml enilnıiştir. 

kcı·Nıi lıak~ıııda (3/245) 18. lV. 194n tnrihinde J46J sayılı kamr oJaı·ak 
kııbul nclilınişt.ir. 

~ . - Hııyışt:ıyd ıı aç[k bıılmı.m üyelik i~in 

sN:inı ynpılmasııııı ilaiı· Sn.vı,tııy Hnşknıılıii;ı tcz
krreleı· i halıkınila (V221 ) 20. IV . 194fı ıtaı·i lıiıHlc 1460 sayılı knı·ııı· olarak 

kabul edilmiştir. 

Bütçe, 'IIica.ret ve U11~ırın.a. Komi.eyonla.rından kurulmuş Karma Komisyondan gelen, rapor 

ı. - Şirketilıayı·iyenin sııt ın alnınınsına dniy 
sözleşmenin nıınııııınsı hııkkrndıı knnun tasarısı-

na da i ı· (1/ 369) lS . I . 1945 tnrilıin .de 4697 ııııyılı kanun olnı·ak 
kııhul edilmiştir. 

Adalet, Anayasa., Bütçe Ekonomi.- İ~i!jleri, Maliye, Ta.nm ve Tica.re~ Komisyonlanndan seçiJen 4 er 
üyeden kurulmuş Geçidi Komisyondan gelen rapor 

L. - Çift~iyc toprak clnğıtılmıısı ,.c (;iftc;i 
ocakinn lnınılııınsı lınkl<.ıııdıı kanım tasarı. ına 

tlair (1/386) ı ı . vr . 1945 tıırihiıırll' .ı753 snyılı knııuıı oltll'lı.k 

kahul dilnıiştiı·. 
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.dalet, Bayındırlık, Bütçe, lç.iııleri, MiDi Savımmıı., Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tanm Komisyon

lanndan seçilen 5·er üyeden kurulmuş Geçici Komisyondan gelen rapor 

l. - Sıtnıa ilC' ol:ığanüstü ~avaş hakkında 

kanun tasarısına rlnir (1/ 401 ) ~6 . Lll ·. 194.il taı· ihiıırlC' 4707 sıı~· ılı knıııııı olııı·nk 

kabul C>clilmiştiı ·. 

Adalet, Bayındırlık, Ekonomi, Gümrük ve Tekel, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardnn 
ve Ul04t.Irma. Komisyonlanndan seçilen 3 er üyeden kurulmuş GeQici Komisyondan gelen . rapor 

1. - J ş kazaları ilc ıı1eslcki hastnlıklnı· 1'<' 

analık sigortıılal'l hııkkında kanun tasaı· ı sınıı 

da•ir ( l/316) 2i , VI . 1945 taı·ilıinrl <' 4772 sn~-ılı knıııın oln ı·nk 

kııhul edilmiştir. 

Adalet, Btitçe, Eko~omi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonlarmdan seçilen 5 er üyeden 
kurulmuıı Geçici Komisyondan gelen rapor 

1. - Jşı:i sigortalal'ı idaresi kurtılınasma dair 
kanun ta.~nnsr hakkında (1/ 461 ) 9 . VII . 1945 tarihinde 4792 sayılı kıınun olarak 

knbul edilmi ştir. 

Bütçe, Milli Eğitim, Mi.11i Sa.vunnıa ve Ballık ve Sosyal Yardım Komisyonlarmdan seçilen 5 er 
üyeden kurulmwı Geçici Komisyondan gelen rapor 

1. - Ankara Tıp Fakültesinin kurnlması hak
kmdıı. kamın tasarısına dai.r (1/447) 20 . VI . 1945 tnrihindc 47.61 sııy ılı kıınıın ol ııı·:ı k 

knbnl edilmiştir. 

Tut:uıakl.a.n ln~eleme Ko misyonundan gelen raporlar 

J. - Blll·dur l\ l illetvckilliğine · <:ilen .M:clı-

nı an! ı 'ya ııit sıx;im tutanağının gönderilcli-
ğin dRir Başhııknıılık tezkoresi hakkında (3/267) 6 . \ ll 1 . 1 !H5 taı·ihindc knhul edilmiştir. 

2. - İs tanbul :1\[illetvt'killiğine' SN;ilt>n )[u 

hittin Üsündnğ 'a ait seçim t.ut ıınnğınrn gönderil
diğ int> dııir Başhakanlık tezkere i hakkmdn 
(3/26 ) 4 . V ll . 1 !145 tnı ·ilıiııdc kabul edilmiştir. 



4. Kamutayın kabul ettiği kanun, yorum ve ka.rarlar 

Kamutay, ikinci toplantıda 126 kanun ·ile 
1 yorum ve 45 ka.ra.r k abul etmı.iştir . Bunlıı.nn 

numaralan ile tarihleri ve başlıkları aşağıda. 
ki cetvelde gösterilmi. tir : 

Kanunlar 

No. Başlık 

4676 1940 mali yılı Hesabıkati Kanunu 
4677 Atatürk. Aıııt - K.abri inşıısma dair kanun 
4678 Posta, Telgraf ve Telefon t~letnıc Genel Müdürlüğü 1944 mall yılı B ütçe 

Kımunuua bağlı (A) · işaretli cet \'elde değişiklik yn.pilmıısıııa da.iı• ),anun 
-Hi7H Beden 'l'erbiyesi Uıinun Müdürl üğü 19H - mal1 y ı lı Bütçe Krumnuna bağlı 

(.A) . ııaretli cetvelde değişiklik yap ıl masına dair kanun 
46 O Ül'man Unııun Müdürlüğü 1944 mali y ıh Bii tçc kanununa bağlı (A) işaretli 

cetvelde değişiklik yapılması haklunda kanun 
4681 Posta, 'l'clgraf ve 'I'elefoıı Umum Müdürlüğünün 1940 mali yılı Hesabıkati 

Kanunu 
4682 Orman Umum Müdürlüğünün 1940 mali yılı Hesabıkati Kanunu . 
4683 Tfu·k Ceza Kanununun 480 ve 482 nci maddclcrini·n değiştiril mesine dair ka. 

nun 
4684 Ordu ınensupladyle BınnciyeL Uırnuın Müdürlüğü vc Günu·iik muhafaza ve 

muamele sınıfı ıkadrolarinda ~alışaıılara birer .er tayını verilmesi hakkındaki 

436i sayılı kaİıunruı birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
-16~~~ ~ubaylar Heyetine mahsus 4273 s:ı:ı-ılı Terfi Kanuııumı~ l lnC'i maddesinin dc>

ğiştirilıııesine (lair olan 4554 sayılı k~nuna ek kanun 
-1-liRG Hudut ve ·Salıillcr Sıhlıat Umuıu Müdürlüğü 19-14 mali yılı Biitçc Ko ınınuna 

bağlı (A) işaretli cetvelele cleğ~klik ya.pıJ ması hakkında kımıın 

-ltif\7 'Punecli viliLyctinin iuaı·esi hakkındaki 2, 84 mıuıuı-alı kanun hükii nıleriniu lı ir 
.nt daha uzatılması:na dair kınnın 

-16t{8 .\skcri fııbı·ika.larla askeri atelye ve ianıiı· ıniicsscsclerlııde <;ulışıın miitnlıas

~ıs subaylaı·a. vel'ilccck iht.ısas ycvıniyesi hakkında kantın 
-1-(i 9 .~akil vasıtnla.rı haldmıdaki 3 27 ;;ayı lı knını na ek kanll!ı 

-1-fHlO Yoocksubay Ye ~·ooek asiteri memurlar hnkktudaki 1076 sıı,vıl ı lnınıınun 3923 
sayılı ka\ıtınla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkı·u iliivesiıı dair kıunm 

46!11 Gcdikli crhaşların maaşlamını tcvhit ve tcadiiliiııl' dRiı' olan 3779 sn.vılı ka
nunun 9 ncu maddesini değiştiren krumn 

-l-6f\:2 l9·H mali yılı 1\tuvazenei Umwniyc Kaııununıı hıığlı rA ) \'<' \ D) i_~aı·ctli (',Ct
\'ellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

46!)3 .Jandıırma Kanununun 10 ncu maddesini doğiştircıı knnun 
-1-6!1-ı 'rürkiyc - 1 viçre Ticarot ve Tcdiyc Anlaşıntımuıı l Hi ı-iıı<'ikiıoun 1944 tari

hine kadar üç ay ıniıddeile uzatılınası hakkıııdu kanun 
-!6!1:1 Aıınyosıı. 

-!6!)6 Bıı zı ay ııdlarınm dcğiştiı·ilmcsi bokkmdıı kıı.nuu 

Tarih 

15. X I . 1944 
22 . XI . 1!H4 

22. XI . J!l-14 

ı. xn . 1!>44 

6. XII . 19-14 

. XII . Hl44 
8. XII . 1944 

ll. XH . l!lH 

13 . XII .1944 

15. XII . 19+1 

15. xn . ı9-ı..ı 

1 . Xlf .19# 

20. XII . 19-1-4 
20 . X II . 1944 

25 . ' H . l!l4-l-

29 . X ll . 1!144 

3 . T 

ı 

10 . J 
ıo. ı 

. 1945 

. 194i'i 

. 1945 

. 1945 

.1945 



No. 

4697 

4-698 

4699 
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Başlık 

Şirketihn:vriyenin satm alnımnsına dair olnn sözleşmenin oıınnmaşı hakkında 

kırnun 

Muhıı.scbci tTımınıiye Kanununun ·5 ve 34 ııeü ıııaddelcı·inin tlcği~tiı·ilnıcsi hak-
landa kırnun 
Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ek-
lcnmesine dair kanun 

4700 "Muamele vergisi hakkındaki 3843 sayılı kanunun onuııcu nıaJdesiuiıı fi nci fık-

Tarih 

15. I .1945 

17. I .194!ı 

17. I . 194!1 

rasının değiştirilmesine dair kanun 17 . I . J 945 
4701 ıınıhurhaşkmılığı Filfi;-monik Oı·hstrasıııın kuı·ıılıı~n ve Ol'kestnı ın e nsupln -

ı·ıııııı )'iikseJtilnıc \'C ef'znlnııc]ırı]ııııı]ıtl't bııklttndııJ<i a045 sayılı J.' :Jll\1-

ımn hiı· kısını hükümleı· iııiıı drğiştil'ilnıesi hakkında kııııuıı 

-170:.! DeviH 1\on~eı·vnttwıu·ı hakkınılııki 8H29 sııyılı kııınııınıı lıa;,ı ınııdclclc•:·iniıı 

rleğiştiı-ilnıesine daiı· kaı.un 

4703 hıhisnrlaı· lı'iuıııı Müdül'lüğü 194-1 yıl ı fliit ı: ı· K:ıııunun:ı hnğlı ( .\ ) i~:ı ı· e tl i 
rı•t velı!e değj~iklik ya tıılıuasııııı dair kanun 

4i0-l lııhi snl'laı· l i nının :viüdürlliğü 19-ı4 yılı Hiit ~ r 1\ nmuı llllll hıığlı c et vrlleı·de 
değişiklik yapılııııısı hakkında knııuıı 

4705 Beleeliye Kııııunıınıın 54. 119. 120 ,.e 1281wi ııınddeleriııin rleğişt i rjlınes1 h ıık -

kın<la kııııuıı 

4706 fdarei Uıııuıııiyci \'ililyııt ]\:nınııııınuıı ii z(•] id:ırelcı·c ait kısınıııa ıı:•' ~ll'J 
bir madde cklcııme~iıı e dair kaııwı 

4707 Sıtnıa ilc olıığaniistii savaş yapılıımasına rlnir kıınıııı 

.470 'l'iittin ve nıiiskiı·:ıttıııı ıı l nııwık ıniidnfan . ,.,,rgiqi hnkkıııdaki knnıınıı de ği~ti
nn kınnın 

4709 Ht>sap ttzın:ııılaı·ı Kuı·ulu kuı·ulmnsıııa n Maliye 1\akıııılığı ınl'ı·kez ve illeı· 

.) . lll . 19-ı:i 

5 . lll . J,!)4:i 

l!l . lll . I!H:i 

19 . lll . l94:i 

:.!6 . ın . 194:i 

~ll . lll . l!l.j,j 
26 . lll . lfl4:> 

:U> . lll . 1!1-ı :i 

kndı·osnnd:ı lınıı Jcğişikl i kleı· yııpılamnsınıı ıl:ıir knıııııı ~H. lll . .19-l .i 
4i10 Milli Müdu:(aa. Mül<ellefiy(' ti Kanununun 11, 17 H 19 ııcıı ıııaıldeleı·1ıı i ıı ılr -

ğiştirilınesiııc dair knıum 4 . 1 \ ' . ı 9-l ~ı 

4711 Postu Kııııuınıııuıı 1145 sayılı kııııuııln dı:>i(iştiı· i lıni ş olun :H"~' a:ı ıı"i ııı :ııldc-

leriııiıı dı:>ği~tirilmcsiııe dnir k:ııınıı 4 . 1 \ ' . ı !l-ı;, 

4712 Askeri 1\lenıuı·laı· Kaı11ııuunııı 4 ııııü mııdıl\'~iııin ' rlcğiştirilmesi hakkıneliıki 
39:33 sayılı kaııuııtııı hiı·iııci ıııaddrsiııin dcj?i~t i il'iın('siıı t~ dııir kııııuıı !J . 1\' . 1!1 -~:i 

471::1 De\'let ml'murlan ııylıkJıı.rının te dıit ve trnıliilül\c dair olan :3fi56 sayılı 

kaouıın ek 4644 ~ayılı kanuıın hnğlı (J ) Ye (:J) sııyılı ı•l'tvrllcriu lliı·ııııt. Bo· 
knıılığı biilüınlcı·indP deği~iklik ynpılıııasına ılaiı· kaıı uıı 9 . 1\' . 194:) 

4714 Vakıf memba. sulariyle onnan ve zeyt.inlildcı:in işletilmesi hakkındaki 3913 
~yılı kanuna ek kanun 9 . IV . 1945 

4715 Fevkalilde hallerin devıuıu -müddet ince memur ve miistahdemlcre yapılacak 

yardım haklandaki 4599 sayılı kanu.nun 16 nııı mnddesiııjn değiştirilmesi 

haldcrnda kanun 9 . IV . 194ii 
4716 Bii~elerden aylık ve ödenek ıılanlara bil' aylık tutatına yapılacak yardım 

hakkında kırnruı 

4717 1944 yılı Goncl Büt~e Kamunma hağlı (A) işaretli cetvelde değıişiklik yapıl
mıısı lıakkıuda luınnn 

4il wnhurhilşkanlığı doiresi kuruluşnndn dl'ğişiklik ~rnpıın .j.(}()(j sııyılı- konuna 

9. IV .1945 

9. IV .1945 

bağlı kadronun değiştirilm i hakkında kmınn 16. IV . 1·945 
4719 Subaylar Heyetine malısus Terfi Kanumuıuu 4554 ıı.yılı kanunla Jrğişen ll 

;nci madd ine bir ükm eklenmcsiııe dair knnuu 25 . IV . 1945 
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No. Başlık Tarih 

-l720 Birlt!§ik Kll'lılhk 'tn ıııanıfıl eşyanuı 'l'üTldyc'.vc ibmcına ıııütcıı.llik garantilere 
dair nıuım.ım Anlıışmanm 5 nci maddesine lıir «h fılkrası ilavesi için İngil-
tere Sefım.ıti ile teati edilen noıılal'Tn onaııınası hakkında kaııun 25 . IV . 1945 

4721 Türkiye - İsviçre Ticaret ve Ödeme Anlaşnını,ııım 1 Mart 1945 tariiline 
loıdar uzııtılması hakkında kantın 25. IV . J9{5 

4722 Türkiye - Amerika Ticaret Anlaıınıasınıı hağlı lıiı· nuınnrııh listede günuiik 
resmi kon;~olidc edihniş bulunan 695 D. pozisyonundaki maddelere ait 
ı.:üını·ük ı·<'sıııinin 2,75 knruşa çıkarılıııasıua muka.bil 695 C. pozisyonuna giren 
ınandelere müicallik gümrük rrsıııiniıı 3.30 kuı·uşa indi dm si hakkında Ame-
rika Hükümetiyle t.cat i edilen mektuplarm onanmasına dair kanun 25 . IV .1945 

4723 

472!) 

4126 

Devlet Deni~~·ollar ı ve Limanları 1 şlehne 
sintlo d ği şiklik yapılmasına dair kanun 
n r,·l('t Denizyoll aı· ı YC l.inı aHian t~l etllı (' 

~esindl' ılc·ğişi klil' yııp ıiHıa ı; ııı a rlnir kanım 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1!1+1- yılı Bütc;r 
e<'lvelcl• • dPğişik lik yııp ı'lnı ıısııı ıı dair kanun 
Ask<'ri Ceza Kaııuıuunm bazı ıuaddel cı·iııi 

GcnPl Müdül'lüğü 1944 yılı büçe-

1 

n~ıt<'l Mü<liiı ·liiğü ı'!!44 yılı hüt-

Kanununa lıağh ( A) işaretli 

değiııtiı·en kanun 

4727 ' l 'ı ·sı·i l ı• dilıııiy •n hiı·l&'Şnı!'lel'le huıılnrdan doğ.ıuı <:oculdarm tesciline ve !\'İZ

li kalmış nüfus vıı kalannııı l' Czns ı ı olııı·ak kaydına da .ir kaımn 
472H ll udnt n.' SahiiiC'r Sağlık Oeıwl Miidürlüğü 1944 yılı bütçesiııde d eğişiklik 

yapılouıs ı Jı akkıntla kaııtııı 

472!) Clc ıwl ııül'us sayımı hakkında lmıı ıın 

4730 VnkıElııı· neıwl Müdürlüğü 1945 yılı yeıli <~ylık Biitc;e Karmını 
-ın ı Hudut \'C ~ahillC'r Sağlık nenel .ı\Iü rlüı·Jüğüııün 1945 yılı yedi aylık .Bütçe 

Kamum 
47:.12 J9-!4 y ılr Büt ~c Kanununa lınğ lı (A ) işaı·et.li t•C'tveldc değiıtiklik yapılması 

hakkıud ıı kanun 

-173~ 1!14-l- y ılı Bütl:e Kımuıııına bağlı (A ) işaretli l'etveltlc değ,şildik yaprlıuası 

hakkında knııwı 

-1734 

-l73:"i 

4738 

-1740 

·H41 

474-~ 

.JH:J 

])p,·lct Demiryollıll'l ve TJimnnl aı·ı lııl c tuıc ftencl Wlüdiirlüğü 1944 ~'l lr büt
çı·siııdc· değişik l ik yııpılıuııs ı lıaklunda lwnun 

Ankara'da YC'ıı.işehir - i\!ııltcpc ~olmğı, 9 sayılı !'l'dc utuı·an Mihribarı Öz
soy'Luı cczıısınm affına dair kımuıı 
lııclıolu 'ıııw .A~'tğıküutı köyüııden Keleşı'C<isoğı'ıllaı·ındıtn .Abrlullalıoğlu Almıct 
Kalyoncu 'auıı lıükfuıılü olduğıı ecza · nıın a ffıııa dair kaııwı 

Milli Eğitim Bakıınlığı merkez kul'uluşu ve görevleri lıakkmdaki 2? 7 . snyıh 

kanıma ek kaııuıı 

Devlet Havayolları Genel Müdüı·lüğü 1944 yılı Bütçe Kaııununa bağlı (A) 
i~retli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
Orman U enel Müdüı·liiğü 1944 y ılı Uül ı;e Kanıınnna lı;ığlr (A ) i~nretli C!!l 

n•ldc cl ğişiklik yapıl ııınsı hakkında karımı 
Postıı, fl'C'ltnnf I' C 1'elcfon lşletnıc n enel .M lidüdüğii Hl<H yı lı hütı:,.sinrle de
ğ-işiklik yııpılnınsına ol:ıir kantın 

1!)4:5 yılı yedi ll~'lık l llit~e 1\anuııu 

Beden Tcı·biycsi OenC'l 'M'üdüı·lüğiiııiiıı 194ii yı.lı yedi aylık Bütçe Kanunu 
J)edı>t Deı:ııit•yollım 1 c• IJimaıılııı·ı lıjlt>t llH' • 0<'1lel ~1 ürlürlfiği.i Hl4ll yılı )'Cil i 
u;rl ık ' Bütı:c Kaıııuı u 

27. IV . 1945 

27 . TV . l !J.t5 

27. JV . 19.{5 
~O. IV . 1945 

30. lV . 1945 

30 . IV . 1945 
2. V .1945 

2. V . J945 

4 . V . 19-15 

7. V . 1945 

9 . V .1945 

. ll . y . 1945 

14 . V .1945 

H. V . 1945 

14. V . 1945 

14. V . 1945 

I.J . \ ' . l!lt:t 

]4 . \ ' . 1!1-l:i 

2!1 . " . 19~ .1 
30 . V . 1945 

30. V . Hl~ fi 
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4744 Devlet l )t• ııizyollnn ve Liıııııulıırı l ~ l ctıııe Ocncl llfiidürliiğü 1945 yılı yedi 
aylık Uüt~e· Kaııunu 

4743 Devlet Havayollıırı Genel Müdül'iüğü 1945 yrlı yer'li aylık 13ütı;o . Kanunu 
-ı7-16 Onıınıı Clcnel l\IüdürHiğü 1945 yılı yedi aylık llüt~e Kanunu 
H47 Pu~tıı, Telgrnf ve 'l' elt'foıı l~l etınc flenel l\Tüdül'lüğü 1945 yılı yedi aylık 

nüt<;(' Kanunu 
47-!8 'l'ekcl Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kaııııııu 
4U9 Şikag-o'du 7 . \ ı·ıılık 19-l-4 taı·ihinclc ııkit ve iııı zıı edilnıi~ olnn .1\'lill e tlcı·arası 

~i,·il l-l n vacılık .A ıılıışmıısı ile Sivil Havııeiltk n~~iei Siizlc~mcsi ve bunların 
~ldcriııin o ı w n ınıısı ha kkıııdn kanun 

4750 Diit~;c ,vılıııııı değiştiirimesi üzeı·inc Kazan ~;. Hayvaıılıır, l\luaıncl~ ve Uiııa 
\·rq!ilt• ı·i Kanunlarında d eğişiklik yııpılınasnıa ve buıılara geçici maddeler 
<'kl('nınl·siııe ılaiı· kanun 

-17.) 1 Şosc vo Köprüleı· Kıınunu ilc bu knııuııuıı haz ı ıııaddel cr in in rlcğ iştir ilıııcsi 

hnkkıııdaki 1 ' 82 say ılr kanundu değişiklik ya pılıııas ına dair kanuıı 
4752 lifilli Koruııııı:ı, Kaııuııuııa göı·e yapılmı ş ol;ın Jıaı·camr, !ara ait 1941 tnk,· in ı 

yılı biliı. ıı~; ostınıuı onunması 1ıakkıııdıı lmnun 
47:i3 ~'i ftt;iyi 'l'~prnklaııdll'lııa Kanunu 
n54 f;üı·ckJi tahkimaj işle :· indC ~~~iı~tm(acak •ı•leı·e VCI'iJeCP k güıırJPlik iııtl<kındıı 

kanun 
47;;:; Valnl'lnı· Knnıınuıı:ı ek kantın 
4756 ,\nıkatlık I<tınuııunun 21 nci ınaddesiııiıı ılı·ği~ti ı ·i tııl·s iııe dair kanuıı 
4i57 ,J aııduı:ııııı F.l'at Kaıınnumuı 3 ,,(: 20 nci lJladdel('ı·iııi'n deği5tirilıncsi hakkında 

kanun 
-l7f; ' Hııy\·a n 'ağlık Zabıta~.ı Kanununun 58 ,.e :i9 ncu mnddcleı-iniıı dcğiştiril

nıesiıı~ v~ at nbasrna tutulan hayvuıılaı·ııı öldüriilmcsino ve tazmininc dair 
k anun 

4759 1 ller Dnukıısı Kanunu 
4.760 'l'oprıık Bayramı Kanmıu 

4761 Ankara 'l'ıp FakiUtesiııin kurulması haklıındıık i kanun 
+762 c l stıınbul Havagazı ve Elektl'ik ve Tc~ebbüsatl Hıııaiye - 'fiirk Anonim Şirke

ti » ııi satıııalnıa Sözleşııwsiııin onanınasma ve «Istanbul ~:lcktirk , 'frnııwııy 

ve 'l'iincl tşlctmeleri ldııresi> ne devrine dair kanun 
4763 ÇaJı~nia Dakan!ığı ktıl'lllU§ V • gÖrevleri hakkında kanun 
4764 .\skHi .,.uran m teşkilat ve vazifcelri hakkındaki 636 sayılı kanuna ek kanun 
-!765 'nbay ve askeri meıııtu•ların tekaüdü için rütbe ve sınıflarınit göre t;iyiıı 

oltman yaşları bildiren 3079 sayılı kanuna ek kanun 
J766 Yangölü lşl e tuıe. i hakkındaki 3025 sayılı kııınına ek kanun 

4767 O ı· ınan KonıoJnıı Kunıluşunun kaldıı·rlmasmıı ,. ' bıı l<uı·uluşun gör v ve yet-
kilerinin Devlet Oroıan İşletmelerine devı·ine dair kanun 

476 Elcktı·ik işletnı si müe seseleri hakkında kanun 
-!769 Yeniden (9) ilco kurulmasına dair kanun 
4770 Ula,t!l'lna Bakuıılrğı görevleri ve kunıluşu hakkmda kanun 
4771 Su rııah ·nllni \'C ovcılığı i~lcriııin Ekonomi l3aknnlrğı gödı·~vleri i ~iııe alın

masına dair kanun 
4772 İş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları kanunu 
477 Beden Teı·biyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçesine (400 000) lira ek öde

nek verilmesi hakkında kanun 

Tarih 

30. V . 194:i 
30. V . 194ii 
30. V . 1945 

30. y . 19-l:i 

30' V . 1945 

5. \'1 . 194G 

6. YI . 194:i 

6. V . 1945 

6. Vf . 1!)-1 .) 

ll . VI . 1945 

13 . \'( .1!H~ı 

13. VI . 19-!:i 
13 . YI . 19~:; 

13. n o 1945 

13. Vl . 194:i 
13 . Vl . 1945 
15 o Vl . 19-15 

20. \'1 o 1943 

20. VI . 19-ı:; 
22. VI . 19-l:'i 
25 . VI o 1945 

25' VI . 1945 
25. vr . 19-15 

25. YI o 19-l:i 
25. VI o 1945 
25 o VI o 1945 
27 o .Vl . 1945 

27 o vr . 1945 
27. VI . 1945 

27 o VI . 1945 



No. ... , ... 
...... ..... .. _-

4774 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna ek 4644 sayılı kanunda değişiklik yapılması ha.kkıııda kanun 

4775 Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevlerine lni ı· olan 2996 sayılı kaııunuiı bir 
tıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

4776 Sağlık ve Sosyaıl Yardmı Bakanlığı Kuruluş vo Memurları Kııınununun 84 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

4177 Orman Genel Müdürlüğü Kuruluş Kaııwıuna ek kanun 

4778 Devlet Ekonomi Kurumları Memurl arı Emekli Sandığı hakkındaki 4222 sa
yılı kanunun 15 nci maddesinin değiştirilm'es i hakkında kanun 

4779 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Teknik Okullarmdıı yetiştiri lecek askeri 
ırıiihendisler hakkında k.unun 

4780 

ıı781 

47ıı2 

4784 

4785 

4786 

4787 

4788 
4789 

4790 
47!11 

4792 
4793 

4794 

47!l:l 

4791i 

4797 

Türkiye Crunhuriyeti Hükümeti il r Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında 23 Şubat 1945 tarihinde Ankara'da i.ııızalaııaıı ve Aıneı·ika Birleşik 
Devletlerinin ll M ant 1941 tarihli kanununda yazılı yardımla ilgili esııslaro. 
l~kiıı olıın Anlaşmanın onanınaNı hakkında kanun 

~ağlık n ~osyal Yıırdıırı Bakanlığı Kuruluş ve Meıııuı· l ım Kanuuıuıtuı 

hazı ınadclelcrinin değiştiı·ilnıesinc ve bu kıınuııa hazı ıııaddelcı · eklenme
siııe dair ulıın 4258 sııyılı kanuna lınğlı (2 ) sayılı kadı·o cetvelinde değişik 

Jik :vaılınıı.sr hakkında kıtnun 

~owr Kamuıunun 71 vtı R+ ncü maddrleriııiıı deği.ştirilınesi ve Olağanüııtü 
lfallcı·in devaını sü ı· eııiııce noter ücı·etlcriııin artırılıııaıu lı.akkmda kamuı 

'l'ürkiye · lııviçre 'l'icııı-et ve Ödeme Anlaşnıa:ıuu~ 1 Haziran J945 tarihine 
kadar 3 ay uzat ı lması hakkında knnmı 
Tanın Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdüı·lüğü Gö!·ev ve Kuruluş kanunu 

Orman Kanunruın lınzı hükümler eklenıııesiııe ve lıu knnWlun biı-inei mad
desinde deği~ikliik yapılmasına dair kanun 
Ordu nıensuplnriyle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük .Muhafaza ve 
Muamele sııııfı kadı·olnrmda çalışıınlıırıı hirer cr taymı verilmesi hakkında
Iri 4367 sayılı kanuna ek kanun 
Devlet. memurları ayiıldarının tevhi~ ve teadülüne daiı· olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı (2) ve (3) sayı lı cetvellerde değişiklik yaprlması hakkında kanun 
Uyuşııııızlık 1\fııhkem<'si lnll'vlııınsr lıakkın.ıa kanun 

De,•let meıııul'ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ayılL ka
nuna ek kanun 
efeı·h<>rlik Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesin dair kanun 

llak.inılcr Kanunu ile bu kıınunun biı· kısmı nıaddcleıin i değiştiren 3501 , 
3693 ve 3 85 !inyılı kıınunlaıw bazı ıııudrlclerinin değiştirilmesine dair kanun 
tşı;i iırortaıııı, Kut'lllllıı Kanunu 

Yalova Kaplıcalaı·ı lş!ctın İdaresinin 194:! mali y ılr biliinçosunıın onanınası 
hakkında kanun 
Türk • tngiliz ']'icaret ' 'C Öclemı> ve Mnli Aıılıışıııalnrımıı birer ay daha uzıı . 
tılmıı.lu.rı hakkında kanun 
Ordu J~hizmet Kanununon 33 7 sıı. • ılı kıımınlıı deği';'f'n 2 nci ma.dde.~inin 
de~tirilmooinc dair kanun 
Mübııcl!'le vıı t ef'fiz işlerinin kesin tııııfiyeııi. hakkında kııutuı 

De,•lt>t Ulıılı gayrimcnkulleıiıı bağıtlı ve bnğıtı;ız · ~ııJinden- doğan al(ll('ıık
lıırın affı hakkında kanun 

Tarili 

2 . VII . 1945 

2. VII . 19*5 

2. VII . 1945 
2. vrr .1945 

2. vrr . 1945 

2. VII . 1945 

2. VII . 1945 

2. VII . Ul!:i 

4. vıı . 1945 

4 . VII . 1945 
6. v.rr . 1945 

9. vu . 194,'i 

~ .yu . 1945 

9 . VII . 1945 
9 . VII . 1945 

9 .. VII . 1945 
9. vrr . ı945 

9 . VII . 194!l 
9 . vrr . ı!l.ı.s 

9 . V1! . 1945 

9 . VIT . 19.J..'i 

ı o. vır . ı945 
ıo. vrr . 1945 

- 1. VIII. 1945 



No.· Başlık 

4798 Suba.ylaı· Hcyııtina. MııJışus_ Terfi< Kıııııuıunuı,ı ll. nej, ı.QAddesiui değiştiren 

41>f>4 . a,yılı kanuna ek_ k,ıı,nun 
· 4799 Tekel Ge'.nel lliüdüı"lü~i,ııün 1940 mali yılı Kooiuhesap Kanunu 
4800 S.uba.ylıv· Heyetine mahsus 4273 sıwLlı kanuna ek ka;ııu~ 
4801 San Fraıısisko 'da 26 Ha?.irıın 1945 ta ribindc .';ıı,ııılnu.ş ve imzıı.Jaıımış olıuı Bir

leş.ıniş Millotler Andlıışması ilc :\[ill ctlcnmısı AdaJet Divanı St atüsü.ııiin onan
mıısı ha,kkuıda kfıının 

Yorum 

248 .A.akeri Ceza- K-.ıı~ı.ı.ı:ı;unuıı 135 nci maddeı;i:ııin yorumu 

Kararlar 

1435 Altı vilnyette il ~n odi lın.iş olan Örfi İdarenin altı ay daha . uzatılınası hak-

Tarih 

6. VIII .. 19-!5 
'3 . Vlll . 1!)4-(i 

15. VIII. 19-t!l 

15 . VJ Ll . l 9-!:i 

25 . IV . 1945 

kll}Wl 1 . XII . 1 !JH 
1436 

1437 

143 

1440 

1441 

1442 

1443 

1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 
1450 

1451 
1452 

69 neu tümen 9. Piyade Dağ Alayı kıta çavuşlarından Mehınedoğlu Talip 
Çelik'in ölüm eeza.cıma çarptrrılma.cıı hakkında 
Kelk.it 'in Şen köyünden Hıısanoğln Ahmet Albayı·ak ve Şiran'm Aşağı 

Tersnıı köyünden lzzetoğlu Celil diğer adı Abdüleelil Venedikoğlu'mın ölüm 
eeza.cıma çarptrrılmaları hakkında 

Nizip Ka.zasııım Fevkaııi ıruıhalleai'llden Bayramoğlu Reşit Giryan diğer adr 
Reşit Kaptan-'m ölüm eeZ68ına çarptırılması hakkında 
Fatih - Şehremini Seydibey mahallesinden Mioğlu Ruliısi Sürenkökün ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 

Şarköy ka.za.cıı jandarma erierinden Mıtstafaoğlu İsmail Karakaya 'nın ölüm 
cezasına ça.rptırrlmam hakkında 

Devlet Denizyolları- ve Limanları !şletme Um um Müdürlüğü memur ve 
müs-ahdemlerinin ücretlerine dair olan · kanunun bazı maddelerini değiştireı!. 
31'18 sayılı kanunun 5 nci ıruıddeslııin tefsi-rlııe nıahal olmadığı haklanda 
Askeri Ceza Kanununun Sl ı'llei maddElliuin• tefsirine malıal olm;adıA'ı hak· 
kın da· 
Karamürsel Hakimi Ntuı Neoyettin Çandarlıoğln'nun tekaüt muamelesi hak
kında . 
Divanı • Muha.cıebat Daire. Reisliğine Hıılit D(J!Jlİ.r.soy 'un seçildi ği hakkında 
Japonya ile siya.cıi ve iktisadi müna.cıebetlerimizin kesilmesi hııkkında 
Bıırsa Mebusu l\fuhittiııı Ba4a Pınsıı:m • teşrii ma.cıuniyeti hakkında 
]!ııJatya Mebusu Dr. Cafer Özelçi'mn _teşrü ma.cıuniyeti hakkında 
Mı\rdin Mebusu . Lat.fi; "OJküm1111 in ıteşrii :ınasuniyeti· hakkında . 
Tun li Mebusu Hasan Ü<:öz 'iin teşru masıın:iyeti hakkında 
Devlet memurlan aylıkla.r:ınm tevhit ve teadülüne,d&ir olan 3656 ayıl.ı ka.
nuımn 1 nci maddesinin tefsirine mahal olmadığı hıılrkındı. 
f cılis · ~.alışmalaı·ına 5 Maıtt.19~ tarihine. katlaıı . ara verilmesi hakkında

Alınanya ve, JIUKlllJ', 'yıı. . harp . ilanuıa. ve· l Ooak 1942 t!4rihliı .BJrl ilıı Mil
le\ltr BeY.annamesine Türkiye'nin katılınasına dair 

8 . XII . lfl44 

8. XTI . 1944 

13 . XII . 1944 

13 . XII . 1944 

15 . XII . 1944 

18 . XII . 1944 

22 . XII . 1944 

22. XII .1944 
22-. xn . 1944 
3. I . 1945 
5. I . 1945 
5. I .1945 
5 . I .1945 
5 . I . 1945 

10. I . 1945 
19 . I . 1941.5 

23 Il ı .1945 
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1453 Malatya Milletvekili Kemal Saym'm •millemkilliği dokun,ulmıı.zlığı hakkında 
1454 Sinob Milletvekili Dr. Bahaddin Kökdemir' in 'milletvekilliği dokunulmıı.zlığı 

h~ mda 
1465 Sayıştay Daire Ba.şk.a.nlığına Refik Bakuy 'un ııeçi.ldiği halr!ımda 
H56 Erzincan İnhisarlar İdaresi Muhakemat Şubesi Memuru Hasan Ziya Acar 

ailesine -verilecek taznıinat hakkında 
1457 Ankara'nın Bağlum Jroyünden Mutafaoğlu Alırnot Uy~un vo Mahmudiye kö

yünden Salihoğlu Mustafa Çetin'kaya'.nın ölüm cezasına çarptırılmııları 

ha.klmı.da 

1458 Beypazarı i1ıesini.n Gelegra bucağuıa bağlı (')ymaıı:ğaç -kiiyündıın Vtılintlu 

.ı\[ustafa Aytckin 'in ölüm cezasına ça:rptırılmasr hakkında 

H39 BWJkan Ruzvelıt'in ölümü üzeı•iııe duyulan tooııs\h<iin .Amerika Birleşik Dev-
letleri Kongresine bildirilmesi luıkkuıda 

1460 ::>ııyıştny üyeliğine Fikret Hilmi Aktulga 'nın seçildiği lıakkuıda 
1461 ::\nyışta~· iiyl'liğiııe Alııııel 1'ulfıt Oeııgcl 'in seo;ilıliğı hul;hntlıı. 

1462 Aı<kı•ri 1 'eza Kııııuınunuı 3!11-l ııayılı-kanuulıı deği;;tiı·ilen !ı nci uıaJ.detıiı:ı.in 

yonıııılunııımıına mahal olmadığı lıakkında. 

ı-ıı; :ı ' l'iiı·k Vatandaşlığı Kııııunumın lO 11(·11 ııııHidc~iııiıı 2 nei fıknısının yoı·ıını

luııınıı.~ın:ı ıııuhal olmadığı hakkında 

J.!(j~ Avrupa lııırlıiııiıı ~01111 t•rıııı·si ı ııii ıııı sPIH·fiylı- \'l'ı·ilen öııcrgeuiıı kabul etii lcli 
ğine dair 

l.JKı < 'wnlııırbaşkaıu Jsıııct lııönü ',\'c' Tüı·ki.1·c Biiyük 1ıl illet Me<·lisiııin ıninııet ve 
şükranlaı·ııuıı sunulması hakknıda 

H66 Orduya Biiyük i\Iillct i\lecli8iııin ~itkra.ıı w sıılıiııılaı·ınm bildiriluwsi hak-
landa 

1467 ilakımlar Kuruluna giivı~ıildiğiue dıı.ir 
146b Altı ilde ilfın edilmiş ola.n -~ıkıyöMtiınin allı ıı~· ılıılın uzııtılmaNı lıakkmdıı 
H6!ı Ba zı ıılaNıklııı-ın lm~·ıtla.ı·ııım silinmesi hvkkmda 
l•Htı 'IJop ı·ok Knıııınııııun kııbıılii ınüıı.ııı:ıebetiylc Kıımuluyııı onad ığı ımıdılel •ı•c 

du.iı· 

J.ıil ller.orgııtlı Alioğlu l\Inlıınut B!l.\ILUğ ve Dii:t.eı•'niıı llamidiye köyünden Alus-

Tarih 

5. III .1945 

5. ın . 1945 
.ao.m .1945 

-2. IV . 1946 

4. IV . 1946 

4. IV . 1945 

13. IV . 1945 
18. lV .1945 
20. IV . 1945 

25. IV . 1945 

25. IV . 1945 

ll. V .19-!.3 

ll. V . 1945 

22. V .1945 
29. V . 1945 

.J.. VI .1945 
VI .1945 

ll. VI .1945 

tafuoğlu i\rlenı Yılınny,'ııı öliim cezıı.~mıı 1;ıı rptırılınalıı.~-ı hıı.kkuıda 1 . VI .1945 
1-ıl:! Üçüncü Mulıalıere alııyı Dirinci 'l'ıılım· B.rinci Bölük erierinden Alioğlu 

Mehmet Erdoğan 'ın ölüm cezasına çarptıı-ıl mMı hakkında 20. VI . 1945 
1473 lskilip'in Ahlatçık köyünden Çakıroğullarından Şakiroğlu Hilmi Çiftçinin 

ölüm cezaıuna çarptırılması hakıkında 22 . VI . 194Ş 
HH :\falatya ' nııı Aıkçadağ ileesrnin DoğıınŞPiıir 'Bııcağına bağlı Eski Köyünden 

Bekiroğlu Mustafa Gaffar Hatun 'uıı ölüm (' Czası·na çarptırılınBBı hakkında 29. VI .1945 
1475 Antalya Milletvekili Mesut Çankaya 'nın Milletvekilliği dokunulmazlığı hak-

landa 9. vn . 1945 
1476 Denizli Milletvekili N nil i Küçüka'ııın i\Iile1 vekilliği dokunulmazlığı haldı:ın-

& . 
1477 Danış1ay Üyeliğine Fund Ereiyeşin scçildiği hakkında 
1478 Japonlann kayıtsız, şartsız teııliınolnuılurı üz~rine savaşın sona ermesi dola

yısiyle verilen önergenin kabul Nlildiğinc dair 
1479 Biiyük Millet Meclisinin çalışmalanna 1 Kasım 1945 gününe kadar ara ve

rilınısi haklanda 

9. VII . 1945 
9 . vn .ı945 

15. VII . 1945 

ı5. vn .ı94Q 



ö. Seçimlet 

Erinci . topl.a.ntıda. Say m Üyeler işlerine 
ait seçimlerden . ba.ııka. . . 

22. XII. 1944 de 8-ıyıştay Daire Baş

kanlığına. Se.yı~y üyelerinden ·' Ha.lit De
ınirsoy; 

80 . m . 1946 de Sa.yt4ta.y I)a.ire Bqka.n
lıAmo. Sa~y ttyelerind~ ~!iık Bakuy; 

18 . IV . 1~5 de Sayıştay Üyeliğine 811.' 

yı~y Başdenetçilerinden Fikret Hilmi Ak
tiıılza..; 

20 . IV . 1945 de Sayı~ta.y ttyeliğine Sa
. yı~tay Başdenetçilerinden Ahmet ~nlM. Den-· 
gel; : 

9 . VII . 1945 de Danıştay üyeliğine Ma
liye Bakanlığ1 Teftiş Heyetıi Başkanı Fuat 
E:ciyeş; 

Seçilmişlerdir . 

6. Kamuta.ym kapanması 

İkinci Toplantı 15 . VIII . 1945 tarihli Bir
l~iınin birinci Oturumundo. Tekirdağ Millet
vekili Fayık Öztro:k, Ea.lıkesir Milletivekili 
Gl. K8.zun özalp, Kı.1kJa.reli MilletveJtili Na
fi Atuf Kansu ve lııta.nbul Milletvekili Rana 
Tarhan tarafından verilen : 

cTürkiye Büyük Millet Meclisinin gün
deminde bulunan mühim ve ivedi tas:ın ve 
tekliller tamamen neticelenmiş olduğımdıtn 

Sayın ttyelerin memleket içinde doln.ıpna.la.rı, 
iııceleme yapm1Lla.rı ve denetleme görevlerine 
ha.ımlanma.la.rı: ve dinlenmeleri için, 1 Kasım 
1945 Per~embe gününe kadar ça.lışmaya ar& 

ve··ilnıes.ini te-klif ederiz.$ 
. Şeklindeki önergenin ka·bulü üzerine 

1 Kasım 1.945 Perşembe gi\nü toplanma. üze
re saat 21,18 de ka.panınışttr. 



'1. Ka.muta.yın ça.lıtmalarını _ö~et oLı.rak gösteren ~vel 

ı·· \ -

]~ 14 ı ~ı ll lJ 
Cı 

~ ~~ 'Slı 
1 

.. 
~t :. ~ e~ o~ ~ -a· laı ~~ raı 1 ~i ... § . .... _ ~ 

~= ·§ ., . ., 
Kom.isyonlar 8. ~:ı E:l ~~ ~ ... ~~ 

soı 
:ı! ~~ o~ o~ o "' ., 
~ P....:.: ~ ... ~"f ı:.::·~ ı:.::~ o ::ı:;._, 

Süreli Kom.isyonla.r : 
. .. 

.. 
Arlalet Komisyonu 3:2 16 ı . 14 o o o · ı o o 
Anayasa ) 4 2 o ·. o 2 Q o o o o 
Bayındıı-lık :t 4 -i o . o o o o o o o 
Bütçe :t o ı 82 ö 6 o ı o 2 o o 
Dışişler i " ) ı o 9 .... o ı o o o. o o ~, ·,· 
Dilekço :t 2 o ... o . o o ı ı . o o 
Ekonomi ; :. :ı 2 . o . ·o o o o o o 

~ 
Gümrük ve Tekel ·. ' ) 3 3 o o o o o o o 
lçi.<peri ) 24 20 . o ı o o o 3 o 
Maliye ) 20 ıs . 0 - 4 o o o ı o 
Meclis Hesaplnı·ını !nceleme • 6 o o o o ı o o 5 
Milli Eğitim ) 6 o o o ı o o o o o 
Milli Savunma :t 26 22 ı 2 -() o o o o o 
Sağlık ve Scı~yııl Yardım ) '2 2 o o o o o o o o 
Sayıştay. :t 8 o o ı o o o o ı ol 
Tarını ) 6 6 o o o o o o o o, 
Tiocaret > 6 6 o o. o o o o o ol 
Ulaştınııa > 6 " o ı o -·O o ı o o 

Karma komisyonlar ve geçici komis-
yonla.r : 

1 

Adalet, Bütçe ,.e Mıı.liye.-Komiı;yonla-

j ru;ıdM kurulmuş Karma Komisyon ı . ı o o o o o o o 
Adalet ve İçişleri Komisyonlarındon 

1 klırnlmuş Karma Komisyon - ı ... ·. o o ı o o o o o 
1 Anııyıısa ve· Adnlet Komisyonlarmdnn 1 
;· kurulmuş Karma Komisyon 8 o o 8 o o o o o o! 
1 Bii t~:e, Maliye ,.c Sayıştay Komisyon-

ol . larıodun kurulmuş Karma Komisyon 4 · O o " o o o o o 
Bütçe, Ticaret ve Ulaştınna Komis-
,vonlıll'lndan kurulmuş Karnıa Komis-
yoıı ı 1 o o o o o o o o 
Goçiei Komisyon ı ı o o o o o o o ~ 

ı :t :t ı ı o o o o :> 

~~ ı 
.» :t . ı ı o o o o o 
:t ) ı ı o o o o o O O· 
:t ) ı ı o o o o o o o 

ı 
Tutıın oklıın lııeel eme Komisyonu 2 o o o c 2 o o o . 

Yeldln 280 212 2 -43 2 5 ı !1 6 ı 1 

!' . " 11 1 •• ' . 



·c. !Bafbrihk Div•nmtn gördüğü işler 

Başkan ..Qankırı "]!Lu.stafa Abdüthalilc Renda 
» Vek·ili Aydın Dr. M azkar Germen 
» » Bu'1'6a Refet Canıtez 
» » Sivas >':IMrMattin ·B.iinaltay 

d da1·e.ci V tt~ e ıAğrı 11alit Bayrak 
» ~ Mall{f,ya Muttalip Oke1· 
» » Ma'l':din ,Jt;fa.n Fen"t Alpaya 

!Kat-ip Erzincan .Behçet-K~mcıl Çağlar 
» " lsptnta EGemal Tu1·an [ *] 
» : , '!K ütahya lTıed-it ·U zgören 
» ı: :Malatya N.llsuhi Bayda1· 
» ,. .Samsun .N.aşit Fırat 
» ~: Tıınceli N ecmettin Sahir Sılan 

ı . -'1 .19-15 Ltu·ihinde seQilnıiş olan 'Başkanlık Di-vam ikinci '!'oplantı esnasında '8 defa toplonm'~ 

1' 26 !uırıır .vermiştir. 

~arar 

r o. Toplanun arihl 

39 15 . XI . !1944 
40 , 
41 , 

42 

J3 

44 15. I . 1945 
45 , 
46 , 

47 

V erilen k:uarların özeti 

Suym Üyelerden 14. lcişiye izin v erilmesi hıikkmda . 
Kiita.plık Konıisyonu üyeliğine ltlarcci ÜyPier KtU'lılundan Maillt
ya :Uilletvckili Mutlalip • Ökerliıı se.çilö.iğine ıaai.r. 
lfiınmriıı lnzıbat Komisyonunun ~ıuı V.Dltili &ı= .Milletvekili 
Befet Oanıtıız in Bnşkıı.nlığmda ttdareci Üyeler Knculu ile Genel 
.!Wtipten ktU'ulacağma dair. 
Milli Saraylar Konlrol lieınur.u. v Ayıriyllt. Mulıasibi Bııııiııı Şum

nn 'nun wıruıktıı. olduğu iicret ile kadro iim·ırti nrıwndaki 'fıtl'kuı 

tav.minıı:t. olaı·ak verilmesine .dair. 
D.olınnbahçe Sarayumı :saat Jlule&i cilıetıirulei...J büy.ük kapısuım önün
deki iki dış bnhçeniıı plılm ger ğimıe yeniden tıı.oo.im edilen Hnba
ya dahil edilmesine ıdair. 
Sayın Üyelerden 15 ki~iyı> izin vcrilnwsi lıakkıııda . 

ııyıştay .Bıışlmtilıi Niyazi Önceler 'in almakta old-qğn maaş il kad
ı·o .ııuıaşı ariiSlDdıı.ki iark!m tazminat olarak verilmesine dair. 
B. M. lf. hizınetlilııııinden 4644 sayılı kanunun 7 nci geçici mad
desi geııeğince ayrılacak olaniarn 1· eı-il!'<'ck ii<;cı· urlığın 500 liroya 
ihliğına dair. 
'1" k Hukuk IKunınnıııdlın satımılman (~.ünya Deviirtleri •Es11s 
1J1cŞkitôt"Kanıniları) ser.i_sinin 5l)ci cildinin bedeli hakkında. 

[•] 19. VI .1945 t(}rı1ıi?lde kôtipuw.n. ~r. · · 



Karar 
No. Toplanun tarihi 

48 12 . III . 19~· 

49 » 

50 6. IV . 1945 
51 10. IV .1945 
52 » 
53 18. V .1945 
5-± ) 

!'i :i » 

:i() 21. V. J!J45 
fı7 28 . V. 194!'i 
!'i~ 6 . VJJ .1945 
!)!) » 

(;0 » 

(il H . \'HI •. 1943 
li:! » 

(i!l » 

s ..ı 

-111-
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V erilen kararl·arm özeti 

Sayın ÜyelerdAn 24ı JöŞ'iye i~irr vt>rih'nesi hakkında. 
1dareci Üyeler Kurulu tarafındım hazırlanan 1945 yılı yedi aylrk 
Büyük ~fillet Meclisi büt.çeıriııiıı kahul olunduğnııa daiı·. 
Sayın Üyelerden 23 kişiye izin verilmesine d·air. 
Sayın Üyclerdcır 9 kişiye izin verilmesine dair. 
Büyiik Millet Meclisi 1944 yılı bütçesinde müııakale yapılmasına dair. 
Sayın Üyelerden 23 kişiye izin verilmesi hakkında. 
Basrmevi Müdürü Mublis Kana k 'a kadro nınaşının ve Büt~e Ko-

. misyonu· k·a.lcıııi başkatip yardımc ılığında bulıman Niyazi A[lırıın~

lı 'ya da bir üst derece ayhğm ın verilmesine dair. 
Tiiı·k Hava Kurumu !) ncu Kıımltaynıa katılmak iiz\•rc Sa.''lll ü~·c· 
lm·den: on.lcişiııin scçi.ldiğjne dair. 
Bü~>iik~illet. i\filııliı;i - 191!4 yılı bül<ıesiımo.miiııakale yapılmasına da i ı ·. 
Bii~~rii:kli\<Iillet Meelisi-19~. ılı hiit~c~inde.miilıakale yapılmasınil dai · . 
8ayrn Üyelerden 27 kişire izin vcı·ilınesine dair. 
Sayıştay tY,-vvli~iııe se~il~ıı Fikr~t · Aktı:ılım ile T1ıliit · l)'t'ngrl'e kııı! 
ro m~ıışlarınm verilmesine dıHr. 
l'ıım)ıurbaşknnlığı daiı·esi hizmetiiierine nit J!)45' ? rh kadı·osuıııııı 

kabul cdildiğiıı c dair. 
ı:ıayııı ~lm:len 6 kişiye iziıı v~rilnıesi hakkında. 
Pnrlihııcnto~ar Birliği Koııs<'~'m~ iı:ıtinı!n.•dr~~k ınıırnhhaslıırıı ıwnıı~ 

,.Prilıııesinc dair. 
Biiyük Milfet Mecli~i hn.lıçcsinde ~·a ptırıJaeak iıışaahıı emanet ~ıı

rctiyle yıı.ptırJmasr ve on hiıı liradan· fazta sııı·fiyat i~in de ldarcri 
Üyeler Kuruluna. salilhiyct vcrilınrsr lıakkmda. 
\ "p ni ~ieclis binası 5 nci bölümii• inşantr ıniiddcıhıiıı 30 . VT . l!l·Hi 
tnrilıinE' knihıı· ıızntılınn.~ı hakkında. 

--4!!tıe>e-<ee-o---



Ç. . Komisyonlarm gördükleri işler 

Antal;ya 
Balıkesir 
Bingöl 
Bursa 
Denizli 
Denizli 
fi}'·zincan 
IfatO!JI 
Istanbul 
lzıni1· 
K a.~tmnonıı 

1. Sürel Komisyonlar 

ADALE T KOMİ.SYONU 

Başkan 
Sözcii 
Ka. 

N. Aksoy 

Kayseri 
Zonguldak 
Jfa1ıisa 

O. N . B·uı-cıı 
F. ll. Düşünsel 
A. Akgiiç 

. H. Giiwuer 
N. Kiiçülıa 
A. Fwat 
H., . Kunt 
Dr. K. C. B erksoy 
E. Oran 
A. Binkaya 

R. Ozsoy 
Ş. Devrin 
ll. Uslu 

Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
J/alatya 
Rize 
Seyhan 
Sinob 
Tmbzon 
Urfa 

Dr. ll . .Ecevit 
G. Tüzel 
S. A:rtel 
S . Ya1·gı 
H . Km·agiille 
D1·. C. Ozelçi 
D·r. S. A. Dilewre 
K. Çelik 
O. Atay 
ll. A. Ba1·ııtçıı 
K. B erker 

Komisyon , 47 (26 ti\Silı·r, 4 teklif, 15 tozkere, 2 öııcı·ge) işin (37) sini soııu~lanıl ırnıış ve geriye 
kalan (10) işi gelecek toplnntı~·n hırnkmıştıı ·. 

Sayı <"ızeti 

TASARILAR 

l / :12 Ynkıflor fıcn 1 ".\Iüdürlüğünün tiCAri ve mali kurum 
lara iştirak etmesine \'C bmı.Jırrı nıüeıısis olarak ku-

!alemi 

rabiluıesine dair 22 . XI . 1944 tarihinde İçişleri Ko-

l / 92 Dımıştay Kaınunmun bazı maddelerinin değişt irii 
nıesi ve hn kanuna bazı fıkra ve maddi'ler eklcnrn~-
·ine dair 

l / 122 l ,\'lışmazlık Mahkemesi kuJ'Ubnıısıııa duir 

1/ 164 D;•vlel ııı eınm·laı-ı aylıklıı..nıın tevhit V{' leadülii hak
kındokJ 3656 ~o yılı kaınuıa bn~lı (1) ııııyılı !'et 1• cliıı 
Aual •i Bakanlığı kısuunda değişiklik yapılıııasmıı 

misyon una. 

Komisyondadn-. 
9 . VII . 1945 tarihinde 47 s:ıyılı 

_kanım olarak kıtbul edilmiı:;tir. 



Sayı 

1/165 

1/173 

1/216 

1/249 

1/256 

-121-
Özeti 

dair 
Hakimler Kanunu ile bu kanunun bir kısrm madde
lerini tadil eden 3501, 3693 ve 3 5 sayılı kanunlarm 
bazı maddelerinin değiştiı-ilmesi hakkında 

... ''\,: 

Yargıtay teşkilatma dair 1221 sayılı kanÜnun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Menkul• ve garrimenkul v.ıı.kı:f emval ile bunlarm 
iııtifa haklarınm ınektuınlarrnı ve mahlullerini ha• 

· ber verenlere verilecek ikra.ıniyelere dair 

Tescil eelilmiyen birleşrnclcrle bunlardan doğan ço
cukların tesciline ve gizli kalmış nüfus vakıtlarınrn 
cezasız ola,rak kııydma dııir 

Askerlik Kanununun bazı maddelerinin dcğiştirilıne
si hakkında 

1/286 Türk Ceza Kanuııuıum 480 ve 482 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 

1/308 Sümerbank Kanununa ek kanun tasarısı 

1/325 Askeri Ceza Kanunınıını bazı ınaddelednin rleğiştiril
mooi hakkında 

1/327 

1/ 332 

1/345 

1/363 
1/368 

1/371 

1/374 

1/378 

1/400 

Eskişehir Elektrik Türk Anonim Şirketi imtiyıı.zınm 
kıı.ldrrılmasına dair · 

Nüfus Kanunu tasansı 

Vakıflar Kanununa ek kanun tasansr 

Denizci yetiştirıne hakkında 
Askeri aynıyat hesaplan mahkemesi hakkında 

Tunceli ilinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı kanun 
hükümlerinin bir yıl daha uzatılınasına dair 

Ecrimisillerin affı liıikk:nlda 

Hlliınlcr Kanununun 3501 sayılı kanunla değiŞen 74 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Noter Kanununun 71, 84 ve 85 nci maddelerinin de
ğiştirilınesi ve olağanüstü hallerin devamı süresince 
noter ücretleriyle yol tazminatının artırlması hak
kında 

Komisyondadır. 

9 . VII . 1945 tarihinde 4791 sayılı 

kaııun olarak kabul edilmiştir. 

Komisyondı.ıdır. 

30 . III . 1945 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

3Q . IV : 1945 tarihinde 4727 sayılı 
kantın ola~ak kabul edilmiştir. 

29 . V . 194'5 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

ll . XII . 1944 tarihinde 4683 sayılı 
kanun olar~ kabul edilmiştir. 
30 . III . 1945 .tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

30 . ·IV . 1945 taribinde 4726 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Komisyondadır. 

5. . VI . 1945 tarihinde İçişleri Ko
misyonuna. 
13 . VI . 1945 tarihinde 4755 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 

Komi&yondııdır. 

18 . XII . 1944 tarihinde 4687 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 . VIII . 1945 tarihinde 4797 sayılı 
kanun olarak kabul edilıııiştir. 

9 . VII . 1945 tarihinde 4791 sayılı 

kanunla birleştiril.el'ek kabul edil
miştir. 

4 . VII . 1945 t&rihindo 4782 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 



-~-
, Sayı Özeti 

ı/4<>6 Genel nüfus ııaymu halçkında 

1/432 Seferberlik Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
me~ne dair 

1/438 Orman Kanununun ı nci maddesinin değiştirilme-

!şlemi 

2 . V . ı945 tarihinde ""729 sayılı 

kanun olarak, ktıhul edilıııiştiı·. 

9 . VII . ı!l45 tarihinde 4.790 sayılı 

kamın olnrak kabul edilmiştir. 

sine ve bu kanuna.. bazı hükümler eklenmesine dair 9 . VH . 1945 taı·ihindc 4785 sayılı 
kanun olıırak kabul ödilmiştir. 

ı/454 Tarım Bakanlığı Toprak İşleri Genel Müdürlüğü· 
görev ve kuruluşu hakkında 6 . V II . ı945 tarihinde 41784 sayılı 

kamm olarıık kabul edilmiştir. 
1/472 Denizde ean ve mal koruma hakkında Komi6yondadrr. 

TEKLİFLER 

2/ı8 Gümüşane (Heeai l+fu·eli ) - Köy Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eldenmesine dair Komisyondadır. 

2/53 Mal'<lin (Edip Ergin) - Ticaret ve sanayi odaları es
naf odalat·ı ve ticaret borsaları kanununun ı ve ı9 n cu 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ](i . nr . 194:1 tııı-ihind l' salıibi t anı

r ı liflım gc'ri al ııun ıı;tıı ·. 

2/71 Kocaeli (Sedat Pek) - Milli Savunma ihtiyaçları için 
yapılacak kamula.,tırma hakkında.k.i 3837 &ayılı ka. 
I)UUJIU 6 ncı roııddesiırin &Qn iıkrasının değiştirilmc-
sine dair Konıis~·ondadır . 

2/73 Erzurum (Aziz Akyüı-ek) - .Avukatlı.k Kanunwmn 
12ı nci maddesine bir fıkra eldenmesine dair Koıni~.vondudıı·. 

TEZKEREIJER 

3/2 q9 nııu Tümen 9. Dağ P . .A. Kıta çıwuşlanndan 

Ma.lmıuloğlıı Talib Çelj~ 'in ölüm ccznsına çarptınl -

ruası haklanda Başbakanlık tezkaresi X . XJJ . l!J44 tarihinde 1436 sayılı 
kııraı· olarak kabul edilmiştir. 

3jı4 Kelkit'in en köyiiııclen Hasanoğlu Alırnet A:lbıı.yrak 

"" Şiran'm Aşağıtersun köyünden İ2:6atoğlu. Celil" 
diğer adı AbdüleeJil enediklioğlunun ölüm cezasrna 
çaıimlm~aı1 lıakkmda Ba.~bakanlık tezkeresi 

3jı33 Beypazarı kaza ının Oel~-;ahiy ine bağh mo-
ıığn köyünden :ı\7clioğlu 1315 doğumlu 1\Iııstııfu Ay

' te,kin'i-'1 ölüm cezıısma ~nrptırılmaıu hakkında Baş-

. -' U . 19·U tarihinde 1437 saytlı 

k ıı ı·ar ol ıı. ı ·ak kabul odilmi?1ir. 

bakanlık tezkeresi -! . n' . 1945 tnı·ihind e H:1 sayılı 

3/153 

. \ 
Askeri eza Kanununun 39ı4 . iayıli -ıkııriü.lıla -dcığiŞ
tirilen 58 nci marldesinin yorunılanmasn ıa dair Bll§
bakaııl $ te.zkeresi 

karai' olarak kahııl cdilmiştiı· . 

25 . TY . 1945 tarihind · 1462 Myılı 

karaı· olarak kabul edilın.iştir. 



---~aYı Özeti İşiemi 

3/181 Ankara'nın Bağlum köyüınden Mustafaoğlu Ahmet 
Uygur ve Mahmudiye köyünden Salihdğlu Mustafa 
Çetinkaya'mn ölüm cezasına çarptrrrlmaları hakkında 
Başbakruılık tezkeresi 4 . IV . 1945 tıı.rihinde 1457 sayılı 

3/196 · Nizip'in Fevkani mahane8inden Bayramoğlu Reşit 
Kaptan namiyle ıniruf Reşit Ciryan'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık te:zlkeresi 

3/198 İstanbul - Fatih - Şehremini Seydibey mahallesinden 
Alioğlu Hulusi Sürenkök 'ün ölüm cozasına çarptırıl
ınası hakkında Başbakanlık tezkeresi 

3/199 Şat·köy kazası ja.ııdaı·ma erierinden Mustııfaoğlu İs- · 
ın&il Karakaya'nın ölüm cezasına. çarptırılınasr hak
kında Başbakanlık tezkeresi 

3/ 229 Vataııda.~lık Kanuııunuıı 10 ııcu maddesinin 2 nci 
fıkl'ıı~ın ın yorum lanmasına la ir Başlınknnlık tezke
rcsi 

3j 23:3 A'ilwı1 Mu hakem n tl mlü Kııııuıtuııuıı 4280 sııyılı ka
ının la rleğişt iril cn 1 nci maddesinin yorumlan.nuısı 

karar olarak kabııl edilmiştir. 

13 . XII . 1944 tarllıinde 1438 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

13 . XII . 1944 tarihinde 1439 sa~ 
karar olarak kabul edilmiştir. 

15 , XIİ . 1944 W.rihinde 1440 sayrh 
karıır olllirak kabul edilmiştir. 

25 . IV . 1945 tarihinde 1463 sayıli 
karar olarak ka.bul edilnı.tŞtir, 

h.nkkırtdıı Başlıakanlık tezkeı"esi ~!'i . IV . l 945 tıırihinde 243 sayılı 

3/ 247 

3j2!i3 

3j2fi4 

3j 25G 

3j210 

Iskili bin Alılııt~ ık köyünden Çakrroğullarından Şn
kiroğlu Hilmi Çiftçi'nin ölüm cezasına çarptırı1ma.Sı 
hakkında Başbakanlık teı:ker·esi 

:~ ncü Ordu M'ulıalıere Alayı 1 nci 'ral~m· eı·ler·indPn 
Alioğlu Mehnı~t Erdoğ.ıın'ın öliinı cezasıua çaı·ptn·ıl

ması hakkında Başlıakımlık tezkere i 

Hezaı·g"t'atlt Alioğlu Mahmut Baştuğ 'i'C Düıce'nin 

J lamidiyc köyünden Mustafaoğlu Adcın Yılmaz'ın 
ölüm cezasma çnrptll'llınaları hakkmda Bnşbnkanbk 
tezkeresi 

Malatya ' ımı Ak!;ıı.drığ ilcesiııin Doğnnşehit· bucağına 
bağlı Eski köyünden Bekiroğlu Mustııfu Ga!fa.r Ha• 
ttm'un öliiın cezasına çarptmlnıası hakkında Başba
kanltk tezke'resi 

Avukatlık Kanununun ıl ve 4 ncü mııdrle1eı•iyle 18 
nci maddesinin yorunılafiınaııı hakkında Başbakanlık 
tezkeresi 

yoı'Um olarak kabul edilmiştir. 

22 . ·vr . 1945 ta,rihlnde 1473 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 . VJ . 1945 tarihinde 1472 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

18 . Vİ . 1-945 tıı.rüıinde 1471 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir . . 

20 o vı . 1945 tarihinde 1474 sayılı 
koral' olarak kabul edilmiştir. 

Komisyondiıdır. 
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ÖNERGELER 

4/26 Seyhan (Gl. Naci Eldeniz) - Dilekçe Komisyonunun 
17. V . 1944 tarihli IIaftalık karar ıcetvelindeki 1155 
sayılı kliraı'm Karoutayda görüşülmesine da.ir 6 . VI . 1945 tarihinde Dilekçe Ko-

misyonı.ına. 

4.j38 Tokad (Nazım Poı·oy) - Avukatlık Kanununwı1 nci 
maddesinin (D) nkrasının yorumlamnası haklanda 13 . VI . 1945 tarihi..:ı<le 4756 sayıl.ı 

kanun olarak kabul e<lilıniştir. 

ANAYASA KOMİSYONU 

· Başkan 
Sözcü 
Ka. 

Ankara 
}stanbul 

.: Tokad 

Bursa 
Bursa 
Çorum 
Diyarbakw 
Elazığ 
Giimüşane 
!stanbul 
Istanbul 
!stanbul 

Dr. R . Güran 
M. B. Pars 
DT. M. Cantekin 
Dr. 1. T. Ongören 
F. Ağralı 
H. F'. Ataç 
Dr. H. Diker 
Gl. K . Karabekir 
H . C. Yalçın 

M. Okmen 
Z. Karamursal 
R. Erişken 

lzmir 
KırklareZ-i 
Kütahya 
-Mardin 
Muğla 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 

C. Bayar 
Dr. F. Umay 
M. Et·kmen 
H. Menemencioğlu 
Orgl. 1. Çalışlar 
H. Çakır 
Amiral F. Engin 
A. M. Yegena 

Komisyon (7) tekliften (4) nü sonuçlanıhrııuş ve geriye, gelecek topl-antı için (3) -iş bırakmıştır. 

TEKL1FLER 

2/ 7 Bursa ( Atıf .Akgüç) - İçtüzüğün 58 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Komisyondadn'. 

2/11 Oı-uu (IIamdi Şarlan) • !çtüzüğün 53, 54 ve 56 ncı 
maddelerinin değiştirilinesi hakkmda Komisyondadır. 

2/55 Erzincan (Behçet Kemal Çağlar) • Bazı ay adlarmııı 

2/56 

2/63 

değiştirilmesi hakkında 10 . 1 . 1945 tarihinde 4696 sayıli 

İzmir (Şükrü Sarncoğlu ve 222 arkadaşı) : Anayasa 
kanun olarak kabul cdilıniştir. 

teklifi 10 , I . 1945 tarihinde 4695 sayılı 
-- -:-;, kanun olarıık kabul e<lilıniştir. 

Bingöl (Feridun Fikri Düfünsel) - İçtiizüg{in Türk· 
çe1eştirilınesine dair 

.. , .. l 

ll . IV . 1945 tarihinde kabul edil
miştir . 
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2;70 Mardin (Edip Ergin:) - !çtüzüğün 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Komisyondadrr. 

2/79 İsparta (Mükerrem Karaağaç) - !çtüzüğün 23 ncü 
maddesinin değiıttirilmesi hakkında 15 . VIII . 1945 tarihinde kabul edil-

rniştirı 

:SA YINDIRLIK KOMtsYONU 

Başkan Eskişekir 1 . .Arukan 
Sözcü ,. ! sparta K . .Aydar ~ 

Ka. ı: Kayseri. M. Taner 

Afyon K. A.. Çetinkaya Konya F. Gökmen . 
Afyon K. M. Gönenç Malatya M. Ş. Ozpazarba.1ı 
Ankara A. Baytın. Manisa O. Erçin 
Ankara R. Böı·ekçi Maraş H. R. Tankut 
Çorum Dr. O. Kazancıoğlu Niğde H. Mengi 
Edirne E. Demiray Sivas [ *] 1. H. Başak 
Erzincan A. S . llter Urfa R. Soyer 
istanbul O. E. A.rseven Zonguldak Dr. R. Barkın 
Kars D1·. E. Oktay 

Komisyon, 4 ( 3 tasarı, 1 teklif) işin hepsini sonnçlandırın.ıştır. 

1/399 

1/408 

1/422 

TASA..RILAR-

İstanbul Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sma
iye Türk Anonim Şirketini satmalma sözleşmesinin 
onanmasına ve !stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri İdaresine devrine dair 

Şose ve Köprüler Kanunu ilc bu kanunun bazı mad
delerinin değiştirilıiıesi hakkındaki 1882 sayılı kanun
da değişiklik yapılmasına dair 

Sağlık ve Sosyal Y ardı:D:ı. Bakanlığı Kuruluş ve Me
m~rin Kanununlinn 84 ncü maddesinin değiştirilmc-
sine dair ! 

20 . VI . 1945 tarihinde 4762 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 . VI . 1945 tarihinde 4'751 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

2 .. vu . 1945 t.nrlh.ln:de 4776 SI1Şl1ı 
kanun olarak kıı.bul edil:lniştir • 

.t•J Oldiiğü, 5 . lll . 1945 tarihind8 Kc.mutaya areedilmiştir, 

• 



• 
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TEKLİF 

2/61 Kayseri (Muhittin Taner) - Belediyelere bağlı elek
trik işletinelerinin Kaıanç vergisiyle Mulıasebei Umn
miye ve Artırma, Eksiltm~ ve !hale Kanunİarmdan 
muaf tutulıııasma dair 25 . Vl . 1945 tarillinde 4768 sayılı 

kıı.nun olarak kabul edilmi.,tir. 

:Stl'TÇE KOMİSYONU 

Başkan : T. Co$kan 
Başkan V.: 
Sözcü : 

'Kas-tamonu 
.liJairne 
Pokad 
1 tanbul 

M. N. Giitıaüzalp 
H. N. Keşmir 

Aydın 
Balıkesir 
Bitlis 
Bolu . 
Çanakkale 
Çorum 
Diyat·bakır 
Diyarbakır 
Eskişehir 
Giresun 
Giresun 
HatOt]f 
isparta 
Istanbul 
Istanbul 
1zmir 

Ka. 
G. R. Alpman 

. Orgeevren 
B. Osma 
D·r. Z. tJlgen 

'. T. Arsal 
!. Eker 
R. Bekit 
, . Uluğ 
Y. Abadan 
M. Akk011a 
A. SOt]Jar 
n: Selçuk 
M. Karaağaç 
H. Kot·tel 
1. H. tJlkmen 
M. Bit·sel 

F. Oymen 

Kayseri 
Kütahya 
Kütahya 
Manisa 
Mardin 
Mıığla 
Rize 
Samswn 
Tokad 
Tro.bzon 
Urfa 
Yoz,gad 
Yazgad 
Zonguldak 
Zonguldak 

Ji'. Ba;ysal 
H. Pekçan 
Ll . Tiridoğlu 
F. Kıırdoğlu 
R. Erten 
H. Kt'tabcı 
T. B. Balta 
M. A. Yöt·ükeı· 
R. LL Sevengil 
M. S. Anamt~r 
E. Tekeli 
S. lçöz 
A. Sungur 
E. Erişirgil 
H. A . K ııyucaJ.~ 

Koın.isyon 156 (100 ta.sar1, 18 teklif, 29 teUı:e:re, önerge, 1 tiil'lü kAğıtJar ) işin (101) ni sonuç-
lahdı~ ve geri~ kalan (55) işi gelecek toplantıya bırakmı~. 

TA ARlLAR 

1/ 15 1\uvv tli 'l'ıt.ym 1tanunuiıtlh 3 ııcü maddesine bit 
ükra eklehınesi hakkında KomlsyondacLr. 

1/32 Vakıflar Genel l\Jüdüı-Jüğünlin tk•arl Yl' nıııli knrum. 
Jarn katılınasma ve bunları n1iiessi olo.rak kurabil -
mesine dıı.ir Komisyondndrr. 

1/52 Bazı maden huı-da1arının drşnn ı:ıkanlın l:iiJDn ytUJ8k 



Sayı 

1/ 57 
1/ 60 
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edilmesi ve satınalınması hakkındaki 3284 sayılı ka
ınıııun değiştirilmesine dair 
'l'apularna Kıunımı tıısarıııı 
Vakıf nıeuıba sulariyle oı·ıııan ve zeytiııliklerin i.şle

til.ıııc~i hakkındaki 3913 ~uyılı kanuna ek kaııun ta
saı·ısı 

1/79 Mübadele ve tcffiz işlcriuin kati tasfiyesi ve intncı 

!şlemi 

Komisyondadır. 

Komisyondadtr. 

9 . IV . 1945 tarillinde 4714 sayılr 

kıuıun olırrıık kahul eJilınişt,ir. 

hııkkrndaki 1771 sıtyılı kımuna ek kıınun ta!'nrmı 10 . VII . 1945 tarihinde 4796 sayılr 
kanun olarak kabul edilıni~tir. 

J j 9R 

1/ 103 

l / 108 
l / 137 

Giinıı·ük 'J'arift' Kannııurııı bıığlt itblılflt umumi tari
resinili ;.!70 nci ııuıııaı·ıı~ının ıleğiştiı:iJıneRine daiı· 

Deu.izlerdcki hatıklarla kıyılanı vuı·ıı.ıı ısahipsiz eşya 

hakkında 

Rasathane Kanunu tasarısı 
Vakıf zeytinlikler ve ormanlnr fen muha.fnzu me
ımıı·lnrına hayvım yem bedeli verilmesi hakkında 

1/ 151 Oümrük Tarife Kanununa bıığlr gi.riş umumi tarife
sinin 702 nci numarasmın (B) fıkı·asrnın deği-ştiril-

Koıniayondıı.dır. 

Koınisyondadır. 

Komisyondadrr. 

Koınisyondadır. 

ınasi hakkında Komisyondadrr. 
1/ 16!1 Dina ve arazi vergileri değiştirme konıisyonlarrnm 

icabeden yerlerde muvazzaf olaralt kurtılınıısı hak• 
kında Koınisyoncladıt'. 

1/ 184 Dcvl<"t Ekonomi Kurumları ınemuı·ları emekli San-

1/ 187 

dığı hakkındaki 4222 sayrlı kanunun 16 nci madde-
sinin deği-ştirilcesine dair 

Belediyeler Bankası haklandaki 2301 sayılı kanunun 
5 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine ve 
bu kanuna Geçici bir madde eklonmesine dair 

1/ 216 Menkul ve gayrimenkul vakrf ınallar ile bunlnnn 
intifa haklarının mektwıılarmı ve ınahlftlleri haber 

2 . VII . 1945 tıuihinde 4778 sayılı 
kanun olaTak kabul edilmiştir. 

13 . VT . 1945 tarihinde 4759 sayılr 
kıınunla hiı·leştirilerek kabul edil
miştir. 

verenlere verilecek ikraıııiyelere dair KonıisyondadJr. 
1/ 237 Arazi Vergisi Kanununun 2 nci maddesine bir fıkra 

eklerunasine dair 17 . I . 1945 tarihinde 4699 sayılı 

1/ 242 Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 64 ncü madde-
kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

nin deği.5tirilmesi hakkmdl\ Komisyondadır. 
1/ 248 1 akil vasıtıı.!arı haklundaki S827 sayılı kanuııa ek 

kanun tasarıSl 

1/ 256 Askel'lik Kanununun baııı maddelerinin değilflil'il-
ıncsi hakkında 

1/258 Devlete ait bazı liman ve isk lalerin Devlet D.eınir
yolları ve Limaıılaı"J İ11lctru Genel Müdürlüğüne 
devri ve mezkW Genel Müdürlükçe işletilmesi hak-

6 . VIII . 1945 tarihind Hüküm t 
tarafından geri alınmıştır. 

Kom · yondadır. 



.Sayı 

1/262 

1/266 

1/273 

1/292 

l/293 

1/308 
1/312 

1/ 315 

1/ 320 

1/ 326 

1/327 

l/32 

1/331 

1/335 
1/337 
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kında (3 ıwü madde)ı 

1943 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işarl'tli cetvelde 
değişiklik yapılınası hakkmcla 
Ordu mensupl.ariyle Emniy<>t Umum Müdürlüğü ':'e 
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 

çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı kanunun birinci maddesinin değiııtirilmesiııe 

dair 

lnaştırma Baka.nlı!;'l Kuruluş ve görevlerine dair 

OedikJi erbaşlann aylıklarırun tevhit ve teadülüne 
dair olan 3779 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin de
ğiştiıilinesi hakkında 

Kazanç Vcı·gisi Kanununun 3 ncü maddesinin 14 ncü 
fıkrıısının değiştiıilınesin& ve Bina Vergisi Kanununa 
geçici bir madde eldenmesine dair 

~nıcrbıınk Kıuıununa ek kanun tasansı 
Hesı.ıp uzmanlan kuııılu kurulmasına ve Maliye Ba.
kanlağı merkez ve iller kadrolaiTmdıi. bazı değişiklik
ler Y.apılmasma dair 

Askeri fabrikalarda, askeri atelye ve tamir müesse
sclerinde çalışan mütelıas.<ııs subaylara verilccek ihtı
t;M rcnn i,vesi hakkında 

Jandarma Erat Kanununun 3 ncü ve 20 nci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair 

Devlet Denizyollan ve Limaıılarr İşletme Genel Mü
uiirlüğü memurları Tekaüt sandığı hakkındaki 3137 
sayılı kanuna bıı..ı:ı hükümler cklenmesine ve bu ka
nunun 15 ve 25 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

Eskişehir Elektrik Türk Anonim Şirketi imtiyazının 
kaldırılmasına dair 

Artırma, Ek :iltme ve İlıale Kanununa geçici madde 
eklenmesi hakkında 
Uaha.ili İdareler !mar Bankası hakkında 

Askeri okullar öğretmenleri hakkında 
ubaylar heyetine mahsus Terfi Kaııununun ll nci 

maddesinin değiştirilmesine dair olan 4554 sayılı kıı 

nuna ek kanun ta arısı 

Komisyon dadır. 

Komisyondadır. 

13 . XII . 1{)44 .tarihinde 4684 sayılı 
kaııun olarak kabul edilmiştir. 
27 . VI . 1945 tarihinde 4770 ve 4771 
sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 . XII . 1944 tarihinde 4691 sayılı 
kaııun olarak kabul edilmiştir. 

10 . VII . 1945 tarihinde Milli Eği
tim Komisyonuna.. 

Komisyondadrr. 

28 . III . 1945 taribinde 4709 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 . Xll . 1944 tarihinde 4688 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . VI . 1945 tarihinde 4757 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

KomL<ıyondadır. 

14 . VI . 1945 tarihinde .Adalet KG
misyonuna. 

Komisyon dadır. 

1 :.t . VI . 1945 tarihinde 4759 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Komisyondadır. 

15 . 'II . 1944 tarihinde (685 sayılı 
kanun olarak kabul edil.ıniştir. 



- 1.19-
Sa.yr Özeti 

1/ 34-5 Vakıflar Kaınıııunn ek kanun tasarı ı 

1/349 

1/350 

1/ 353 

B den Terbiyesi Genel M.üdih·lüğü 19-H yılr Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelele değişiklik ya. 
pılnıasınn dair 

Hudut ve Salıiller Sağlık Genel Müdürlüğü 19H 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) i~arotli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkıııda 

Tütiiıı ve nıiiskirattan al,ııacak savunma vergisi hak
kındaki 2460 sayılı kanunun dcğiştiı·ilmcsinc dair 

1/355 D~vl ct Konseı·vııtuvn rı lınkkıullııki :JH29 ay· ılı ka
ınınun bazı nıııddelcriııiıı değiştirilm~siııc dnir 

1/357 Maliye Bakıınlığı Kıınılıış ve g-ün•vlerine dair olan 
29!16 sa,vılı kanunun 21 ıı ci maddesinin 2 iıci fıkro

sınırı dcğ i~tirilın e~i hakkında 

1/368 Nııkil \' ıtı,ıt.alı.tt1 lıııkkllldnki 3827 sııyılı hıınunıı ek ka-

13 . v"1 . 1945 .tarihinde 4755 sayılı 

kanun olarak ](abul edilmiştir. 

ı . XII . 1944 tarihinde 4679 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

15 . XJI . 1944 tarillinde 4686 saytir 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 . 1 ll . 1945 tarihinde 4708 ayı lı 

!;anun olarak kabul edilmiştir. 

fi . Til . 1!)45 tarihinde 4702 sa~·ılı 

kamıu olarak kabuf edilmiştir. 

:ı . \"Il . l!H·G lal'ilıinıle 4775 sayılı 

kanun olıırak kabul edi lmi ştir. 

nun layihası :W . XJT . Ul+l larihiııde 46 9 sayılı 
k1111ıın olaı·uk lnıhul edi lmiştir· . 

J j;}:J!J Posta, 'l'elgnıf ve 1'\'ldon l§lctnı · t:rm•l 1\füdürlüğii 
ın-ı-ı ,Yılı biiiçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik ynpılması hakkında 

1/36:! 

lj363 
1/364 

.\ıatiil'k Anıt - Kab ı·i in~asına dair 

Denizci yetiştirme hakkında 
:Milli Eğitim Bakaıılığnıa bağlı Teknik Okullarında 
yel i ş tiril ecek askeri ınülıeııdislcr hakkında 

1/ 365 Orman Genel Müdürlüğü 1!.14~ mali yılı bütçe ka
nununa bağlı (A) iş..'lretli cetvelde değişiklik yapıl

musına dair 

l j:~ü6 Cuınhurha,~kanlığı Filarmonik orkcstra ·ı kunılıııası 
ve orke tm mensuplarının yükselme ve cczalandırıl
nınlon hakkındaki 3045 sayılı kanunun bazı madde
lPrinin değiştirilmesine dnir 

1/ 370 1!!44 yılı Bütçe Kanuntma bağlı (A) v (D) i aretli 

2:! X 1 . 1944 tıırihinde 467 sa~'llr 

kanun ohırak kı.ıbııJ edilmiştiı·. 

22 . .AI . 1944 tarihinde 4677 sayılı 
kanım olıırak kabul edilmiştir. 
1\ ı,ıl! i~yoııdadır. 

2 . VH . 1945 taı·ilıiııde 4779 sayılı 

kanım olarak kabul edilmiştir. 

6 . Xll . 1944 tarihinde 46 O Hayılı 
kannıı olarak kabul cdilıııiı;-tir. 

5 . III . l 945 tarihiıtdc 4 701 sııyılı 

lıuııuıı oluı·ak ](abııl edilmiştir. 

ı•etv('ll~nlC' drğişildik yapılması hakkında 3 . I . J!J-!5 tarihinde 4692 sa~"ılı 
kıınıın olıırıık kııhııl t•dilnı i~t ir. 

1/ 374 Eerinıisillrrin r..Hr hakkında ı . \Tl I . J 945 tuı·ihindc 4797 sı.ı~· ılı 

kıınun olarıık kabul edilmiştir. 
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1:/375 Posta Kanununun 1145 sayılı kanunla değiştirilrniş 

olan 34 ve 35 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 4 . IV . 1945 tarihinde 4711 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/377 Devlet Demiryolları ve Limıı.ııları ilc Devlet Deniz

yolları ve Devlet Lirnıı.ıılannda yapılacak askeri nak
J.iyattan alınacak ücretler hakkındaki 4004 sayılı ka-
nunun ı nci maddesinin değiştirilm ine dair Konıi.syoııdadıı·. 

lj380 Van gölü işletmesi hakkındaki 3025 sayılı kanunun 
ı nci maddesinin değiştirilmesine dair 25 . VI . 1945 tarihinde 4766 sayılı 

kanun olarak kabul edilm.i~tir. 
1/382 Tekel Genel Müdürlüğü 1044 yılı Bütçe Kanununa 

1/3R3 

bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair 19 . Jl I . 1B45 tarillinde 4703 sayılı 
kanun olarnk kabul cdilmi5tir. 

Devi t ıı.ı emmlar ı aylıklannın birleştirilmesi hakkm
daki kan ;.:ıııı r k ·Hi~ -~ · ayılı kanuna bağlı 3 sayılı eel
Yelin Tarını Bakanlığı kısnıındıı değişiklik yapılm a

sına dair 

Milli Eğitim Bakanlığı ıncı·kcz kı.ır·uluş ve gö ı· •vlpı·i 

hakkında 2287 sayılı, kanuna ek kanun t.ıııınr ıs ı 

!l . lV . 19+5 taı-ihiııd +7t3 sayıl ı 

kıınıın olıırak kııhul cdilıııiştir. 

J+ . V . Hl45 lıırilıiııde 4737 sayı lı 

kanıın olarak kabul edilmiştir. 

I/3R5 linyvan 'ağlık Koliuğu Kaııuııuınııı 5 v~ !)9 ncn 
ın addelerinin değiştirilmesine ve at vl'ha"ıııa tn ı u lan 
hayvanlıınn öldürülmesine ve bunların ödeııınesiııe 

dair 13 . Vf . 1945 taı·ihindc 47f,R sa~· ılı 

knnnn olamk kahııl cdilmi~1.ir. 
1/387 1' l'kı- 1 Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe K anuınııuı 

1/3 8 

bağlı 'Cetvl'lierdc Ot'ğişiklik yapılmasına dair 19 . rı [ . 1!)45 tıırihiııdc .no+ sa.l·ılı 

1945 yılı yu<li aylık Büt~e ·Knıııııııı tnsn ı·ısı 
• 

kanım olııı·al1 kalnıl rdilıniştiı·. 

29 . V . 1!)45 t<ıı·ilıindc 4741 sn.vılı 

kanun olııı·ıık kalml t'<lilıııiştir . 

lja 9 lleden T rbiyesi Genel .Müdiil'lüğii 1945 .Vllı yl'di ay-
lık llütı;e KanwHı t.asarıııı 30 . . l 94:1 taı~lıiıırl <' 4742 sa~·ılı 

kmııııı olımık lmlıııl edilıniştir. 

1/l90 D evlet DPıııiı-yolları 1'<' Liınanlıırı tş l ctllle Oenel :Mü-
di.il'lüğü ] 945 yılı yedi aylık Bütçe Kanun ta•mnı;ı 30 . V . 10+5 1arihindr 4743 sn yılı 

kıınuıı ohııııl; kabııl ('()ilmi~1ir . 

1/391 Devlet. Denizyollan ve ~imnnJaı·ı tşh•tın < • Oencl )li.i-
dürliiğü 1945 yılı yedi aylık Hüt<;e Knııunu ta~aı·ısı 30 . V . 19-!5 tarihinde 474+ nyılı 

kanun olur·nk lmbul rdilıniştir. 

1/392 1 vlet Hava.yollıırt Genel Müclürlüğii ın.ı5 ~.,lı yedi 
aylık Bütı,:e Kanıınu tasarısı 30 . V . 1_9.J 5 tarihind 4745 sıı,,rıJı 

k;ıoun olıınık lwbul t"lilnıiştir. 

1/393 Jimlut vı• 'alıilll' ı · ağlık ıcııel Miidüı•lüğü 1943 ,vılı 
yedi aylık Büt~e Kaınunı tnsıu·ısı 4 . V . 1945 Uırilıiııde 4731 ~a.nlı 

kııııuıı olımık kııhul ı'llilıniştiı·. 

1/394 Tekel Genel Mürlürliiğii 19·15 yılı yı•di ııyhk Biit~r 
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Kanunu tasarısı 

1/395 Orman Genel Mürlürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe 
Kanunu tasarısı 

1/396 

1/397 

1/399 

Posta, 'l'elgraf ve Telefon Genel Miidüdüğii 1945 yılı 
yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı 

Vakıfl ar Genel Müdüvlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe 
Kanunu tasarısı 

!stanbul Havaga.zı ve Elektrik ve teşebbüsatı sınaiye 
Türk Anonim Şirketini satınalma sözleşmesinin onan
masına ve İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İş
letmeleri İdaresine devrine dair 

1/400 Noter Kanununun 71, 84 ve 85 nci mrıddelerinin de
ğiştirilmesi ve olağanüstü hallerin devamı süresince 
noter ücretleriyle yol tazminatının artıruması hak
kında 

1/402 Tahkimat işlerinde çalıştırılacak eriere verilecek gün-

30 . V . 1945 tarihinde 4748 say:ılı 

kanun olarak kabul ed.ilm.iştir. 

30 . V . 1945 ta.rilılııde 4 7 46 sayılı 

kanun olarak kabul ediJ.mjştir. 

30 . V . 1945 tarihinde 4747 snyrlı 
kantın olarak kabul edilmiştir. . . 
2 . V . 1945 tarihinde 4730 sayılı 

kanun olarak kabul od1lmiştir. 

20 . VI . 1945 tarihinde 4762 sayılı 
kaııtın olarak kabul edümiştiı·. 

4 . Vll . 1945 taı-ilıinde 4782 sayılı 
kanun olarak kabul ed:il.m.iı;ıtir. 

delik hakkında 13 . vı . 1945 tarihinde 4754 sayı]ı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/40fi Bütçe yılının değiştirilmesi üzerine bazı vergi ve re-
simlere ait kanunlarda değişiklik yapılınasına dair 6 . Vl . 1945 tarihinde 4750 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1j,!,06 Genel nüfus sayımı hakkında 2 . V . 1945 tarihinde 4729 sayılr 

1/408 Şosc ve Köprüler Kanunu ile bu -kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 1882 sayılı ka-

kanıın olarak kabul edilmiştir. 

nunda değişiklik yapılmasına dair 6 . VI . 1945 tarihinde 4751 sayılı 

kamın olarak kabul edilmiştir. 
1/HO Devlet memmları aylıklarının tcvhit ve teadülüne 

dair olan 3656 sayılı kanuna ek 4644 sayılı kanunda 
değişiklik yapılması hakkında 2 . VII . 1945 tarihinde 4774 sayı]ı 

1/-tH Oenel bütçeden ve genel bütÇ{iyc giren dairelere 
bağlı müc sese ve ktu-nllardıın aylık ve ödenek alan
lara birer aylık hakedişlerinin tııtarı nispetinde ya-

kanım olarak kabııl edilmiştir. 

pılacak yardmı hakkında !l . IV . 19.ı5 tarihinde 4716 sayılı 

1/415 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme GoDef Mü
dürlüğü 19-ı4 yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 

kıınıın olarak kalıul cdilmi.ştir. 

dair 11 . V . 194.'5 tarihinde 4'734 sAyılr 
kaıınn olarak kabul edilmiştir. 

1/417 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılınasma 



Sayı 

1/41 

lf!19 

1/421 

1/422. 

_,_ 

Özeti 

dair 

Devlet Demiryolları ve Limanları !şletme Genel Mü
dürlüğü 1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkında 

yakıflar Genel M.üdürlüğü 194-! yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasma dair 

Hudut ve salıiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1944 yılı 
bütçesinde değişiklik yıı.pılma.sı haıkk:ında 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluşu ve me
murları kanununun 84 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair 

1/423 19-!4 yılı Bütçe Kaanununa bağlı (.A) cctveUnde de
ğişiklik yapılmaSI hakkında 

1/424 Poota, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü HJ44 

!şlemi 

27 . 1 V . 1945 tarihinde 4723 sııyılr 

kıırıun olarak kabul edilmiştiı·. 

27 . Ir . l!Hfi tarihinde 4724 say ılı 

kantııı ola ı·ıık kabul edi lm iştir. 

27 . IV . 1945 t.arilıiııde 472fı sayılı 

kamııı olanı!; kııbııl eJilnı i ştiı·. 

30 . l \' . I 9-!:i tarihi nrlr .,172R sayılı 

kaıııııı olu nı k k>Jbul t'dilnıi~t ir. 

2 . \'][ . 19+5 turihinJe 4776 sa.,· ılı 

kıınun olaı·ıık kabul edilıııiştiı · . 

!l . V . 194:) taı·ihinde 4733 "ı,vılı 

kunıın olarak luıbul edilıni~tir. 

yılı bütçesinde değişiklik _ yııpılması hakkıııda l.J. . V . 1945 tarihinde 47.J.(r sa:nlı 

' · 
1/426 19-!4 yılı Bütçe Kannununa bağlı (A) cetvelinde dl.'

ğişiklik yapılması hakkında 

1/427 Orman Genel Müdürlüğü Kuruluş kanunlanna ek 

kııının o l :ırak kııbul ooilıniştir. 

7 . V . 19+5 1Mihiııde 4732 sa:-· ılı 

karırın olaı·ıık kabul l.'dilmiştir. 

kanun ta.sarısı ~ . YII . l!l.J.5 tarihinde .J.7.77 sa~·ılı 

kantın olıırak kabnl edilmiştir. 

1/429 Orman Genel :Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) cetvelinde değişiklik yapılma.sr hakkında l.J. . V . l 94!\ tarihinde 4739 sayılı 

1/430 

_,._ 

Orman Genel !-!üdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (.A) cetvelinde değişiklik yapılrn.ası haklanda 

kanıın olarıık kııhul (ıdi l miştir . 

U . Y . l!l-15 tnı·ilıindc 4739 sayılı 

kaııunlıı bil'leştirllcı·ck kııbul cdil
nı i ~tir. 

1/431 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı Büt
çe Kanununa bağlr (A) cetvelinde değişiklik yapılma-
sma dair l.J. . Y . l!ı.ı:ı tar i lıitıd(• 473, ;,ıı y ılı 

. kanun olarak kııhul t'<lilnıişlir. 

1/43 Orman Ka.nununıın birinci maddesinin değiştiriiıne-
sine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesinc dair O . \'ll . l!l.J.:i tarihind<' 47 5 s.ı.\'llı 

1/ 443 Yeniden 9 ilce kurtullUISilla dair 

1/445 Ônlışma Bakanlığr !..-uruluş ve gör vleri hakionda 

1/44S-Orman Koruma Kurulaşırnun kaldırılmasına ve bu 
Kuruluşa ait görevlerin Devlet Orman 1 1 tınelerine 

lnııınn olarak kııbııl edilmiştir . 

~ .i . \'I . L!l4!l tıu ·ihin le 4769 S<l,nh 
kmıun olm·uk kahul cdilıniştiı·. 

~2 . n . ]!).jj tarihinde +763 sıı y ıiı 

karınn olaı·al< loılıul edilmiştiı\ 
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verilmesine dair 

1/449 Sağlık ve Sosyal Yardmı Bakanlığı kuruluşu ve me
murları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4258 sayılı ıkanuna bağlı iki say ılı kadro 

işiemi 

2:'i , Y I . 19.J.5 tarihinde 4767 &ı)rılı 

kanun olarak kalıni Nlilmiştir. 

cetvelinde değişiklik yapılmasına dair :2 . \'ll • 19+5 tn.rihindc 47 1 sayılı 

kaıı\ln olıırak kahul odi l miştiı·. 

l /452 

1/453 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçesi
ne 400 000 liralık ödenek verilmesi hakklnda 

Devlet Meınurlarr ayhklarıuın tcvhit ve teadülü hak' 
kındaki kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı ÜQ sayılı 

cetvelde değişiklik yapumasına dair 

Tarım Bakanlığı Toprak lşleri Uencl ;\lüdürlü!;>'Ü gö

ı ·cv ve kuruluşu hakkında 

l j.j.fifi D vll't ıııcnıııl'laı·ı aylıklarının tevlıit ve teadülü lıak
kıııdaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Emniyet ll r nel Müdüı·lüğli kısmında değişiklik ya-

27 . VJ . 1945 tarihi nd ' 4 773 sayılı 

lnınıın olfirnk kıılıul odilnıiştiı·. 

!l . \ 'IT . HJ.J.5 taı·ihindc .J-7 7 su~· ılı 

ldınun o laı·ak knhul cdilmiştiı-. 

6 . Yll . 19+5. tarihinde 47 4 sayı l ı 

kanun olarak kııbul odilnıiştir. 

pılmasına dair !l . \"li . Hl.J-5 tarihinde -H 9 sıı.vılı 
kıınuıı ohırak kıtbul cdilılliştir. 

1/46!) 

l stiklfıl hal'lı i ıııfılfil lerine verilecek para ıuüktı.fa1 ı 

hakkında 

Oı·du mensuplari.dc J~nıni,ve1 (lcnel Müdürlüğü ve 
(lünıriik nınharaza ve nımınıelc sııııfı kadrolarında ~a
lışan la ra hi re~~> er tayını verilmesi hakkrııdaki 4367 
sayılr l1anuıııı ck kauun tasarısı 

TBKJ,tFLER 

2/ 2:i 'l'ckirdağ ( Halımj Apak ve iki nr·kaclaşı) • c inönü 

Konıisvondudıı·. . . 

!} . \'II . 1!145 lıırihindc 47 6 sayılı 

kıııııın olıırıık kıılıol cdilıniştiı·. 

Armağanı» başlıklı kanun t.eklifi Koınis~·ondadır. 
2/ 38 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel ve Kütııhya Harnit 

Pekcan) . Bankalar ,.e Dv\et kuruıniarı mcnnırları 

avlıklarıııııı tc,•lıit ve leııdii lü hakkındaki 36-!J sayı-

2/ 3!.! 

2/ +2 

ı; kanunun 13 tıf'Ü m:ıddcsiuin (B) fıkrıı ının değiş
ı irilmcsine dair 
Bingiil ( l+'eridun Fikı· i Dli~ünscl vc Kütahya Ilamit 
P <?kean ) - i\ l em ıırin Kannnnnnıı bazı maddelerini de
ğiştiren 3335 sa~·ılı kııııuıııııı d ğiştiri lme i hakkında 
?llalatyıı C\lıı hıııu1 ~eiliııı Zah ı ve ılı·kııdıışları ) • 
F <.'vkalfi·dl• ' 'nziyd dolayısiyle lıau vrrgi v reııimlerc 
zııııı yııpılmasına dair olan 3 2 s:ıy ılı kıınuna ek 
4WO sayılı kıınnnuıı 6 neı roııdlle~iııin dcğiştirilıııesi· 

ne dair 

1 om İH~ronclaılı 1'. 

K o ın i~_vonılııdıı·. 

17 . 1 . HJ.ı5 tllrilıinde 4 700 ı:ıayı lı • 
lnınuıı olııı·ıık kııbol edilnıişti ı·. 



.Sayı 

2/50 

2/51 

2/54 
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Zonguldak (Rifat Vardar) - Scrnıayesinin tamamı 

Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi 
Teşekküllerin teşkilatı ile idare ve denetlemeleri hak
kındaki 3460 sayılı kanunun 5 nci maddesinin değiş
tirilmesine .dair 
Kayseri (Muhittin' Taner) - Belediyelere bağlı elek
trik işletmelerinin kazanç vergisiyle Muhasebei Urou
miye ve Artırma, Eksiitme ve İlıale Kanunlarından 
muaf tutulmasına dair 

ldaı·e Heyeti - Büyük lVIillet Meclisi 1944 yılı bütçe
sinde değişiklik yapılması haıkkında 

2/57 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) - lVIulıasebci Umu
miye Ea.numınun 5 nci maddesinin değiştirİlınes i 

!şlemi 

Komisyondad ır. 

25 . VI . 1945 tarihinde 4768 sıLyılı 
kanLID olarak kabul edilmiştir. 

3 . I . 1945 tarihinde 4692 sayılı 

kanunla lıirlc~tirilc rck kabul edi l
miştir. 

hakkında 17 . I . 1945 tarihinde 4698 sayılı 

kanun olaral{ kabul edilmiştir. 

2/59 

2/60 

2/61 

2/62 

2/64 

Singöl (Feridun Fikri Düşüru;el ve Kocaeli Scdat 
Pek) - Elde mevcut resmi ve basılı kağıtlarm tüke
ılinciye kadar kullanılmasına ilcvam olunması bak
kında 

!dareci Üyeler Kurulu - Devlet memul'ları aylıkları
nın tevbit ve teadülüne. dait 3656 sayılı kanuna bağlı 
cetvelin CLUllhurbaşkaulığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki 4006 sayılı . kanunun değiştirilmesine 
dair 

ldareei üyeler Kurulu - Sayıştay Başkanlığı 1944 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

ldarcci Üyeler Kurulu - CLUllhurbaşkıı.ulığı 1944 yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasma dair 

ldareci Üyeler Kurulu - Büyiik: i\Iill t Meclisi 1944 
ılı bütçesinden ·Milli avunma büt~ ine ııktarma 

yapılması hakkında 

2/68 İdareei Üyeler Kurulu - Büyük Millet .1\lecliııi 1944 

Komisyondadır. 

. 
16 . IY . 1945 tarihinde 4718 sayılı 
kanun olarak kabul edilmi ştir. 

9 . V 1945 laribinda 4733 sayılı: 

kı.ınun]a birleşti.rilcrek kabul edil
miştir. 

!) Y Hl45 ta ri lıin.de 4 733 sayı l1 
kanunla birleştirilerek kabul cdil
mjştiı·. 

9 . ~' J!'l45 laribinde 4733 sayılı 

kanunla birlc~tirilerck kabul edil
miştir. 

yılı bütçesind değişiklik yapılması hakkında 9 . I\. 1945 taribinde 4717 Myılı 

• 2j69 İdarcci Üy ler Kurulu - Biiyük Millet Mcelisi 1944 
yılı bütç inde değişikilk yapılmasma dair 

l<ınınıı olurak kabul edilmiştir. 

9 . V . l!J45 tarihinde 4733 sayılı 

kanımla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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2/72 Gaziautcb (Cemi! Sait Barlas ve iki arkadaşı) - Su
baylar heyetine malısus Terfi Kanununa geçici hiı· 

madde eklerunesinc dair 1!) . vru . 1!l45 tarihinde 4 00 sa.vılt 
kıuı ıın olamk kabul dilmiştir. 

2/ 74 Arıkum (Fevzi Daldal ) - Devlet memurları aylık l n

rrurn tcvhit ve teadülüne duir olan 3656 sayılı ka
nuııu.u bazı maddelerinin değiştiri l mesi hakkındak i 

kunumın 6 ncı maddesi (A) brndiııiu dcğiştiriJmesine 
dair Ko ın isyondadır. 

2/7 A.ukam (Bclkis Baykan ve 1\februre Aksoy) - Ka
çıık~ ı l'ığın men ve takibi hakkıııdukj kanımtın 3777 
sayılı kanunla değiştirilıni~ olan 24 ncü. maddesinin 
clc~iştirilnıcsine dair Ko .. ıb,>on<lııdır. 

TEZKERELER 

3/ 29 Belediyelere verilen vazifelerin dü.zenleumesi ve ka
vuşturulması için İçişleri Bakanlığıııdıı kurulmuş olan 
büro kadrosunun onanmıısı hnkkında Başbakanlık 

tezkaresi Konriı.')"ondad ı r. 

3/30 Britanya Imparatorluğu ilc Amerika'dan yapılacak 
ithali'ttı tertip ve düzenlemek için Dışişleri Bakanlı

ğında kurulmuş olan komisyon emrine verilen iki 
daktilo kadrosunun onanmasıııu dair Başbakanlık 

tezkeresi Komisyondadır. 

3/ 31 Devlet eliyle zirai işl etmeler kurolmasını sağlamak 

için Tarını Bakanlığma bağlı zirai korobinaların 

merkez ve taşra kuruluş kadrosununu onanınası hak-
londa Başbakanlık tezkeresi Komisyondadır. 

3/ 33 Dışişleri Bnkanlığrnda kunılmnş olan (Ticari ve ma
li Anlaşmalar görü~ıne kurulu) kadrosunun onanınası 
hakkında Başbakanlık tezkeresi Koınisyondadır. 

3/ 34 Dışişleri Bakanlığınıla kııl'lllmuş olan (Ticari ve mali 
Anlaşmalaı· Görüşme kurulu) kadrosunun onanınası 
hakkında Başbakanlık tezkeresi Komisyondadrr. 

3/36 Milll korunma davalarını görmekle görevlendirilen 
hıısnsi ve asliye mahkemelerine verilen ödenekten 
yapılan ödemeleri incelemek üzere kurnlan büro kad-
r osunun onanmaST hakkmda Başbakanlık tezkeresi Koınisyondadrr. 

3/ 47 1890, 1980, 23!)5 ve 2882 sayılı kanunların ita iuniri 
ve saymanlarm sorumluluğunu belirten maddeleri 
hükümlerininn yoııımlanmasına dair Başbakanlık 
tezkaresi Koıııisyondadrr. 

3/63 Askeri ve "Mülki Tekaüt Kanununun 42 nci madde
sinin B ve C fıkralarının yornmlaıımasr hakkında 
Sayrşt.ny Başkanlığı tezkeresi Komisyondadır. 

3/84 Şose ve KöpriiJer Kannnıınun 9 neo maddesindeki 
(silah altındaki ordu ve jandarma eratr) tabirinin 
yorumlanması hııkkındn Başbakanlık tezkaresi KonıiByondadrr. 
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3/88 EylUl : Kasım 1939 ayiarına ait raporun sunuldu
ğwıa dair Sııyıştay Başlıuıılığı tezkoresi (3 ncü 
:fıkra) 2 . lV . 1945 tarihinde 14fi6 sayılı 

3/107 İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşuna 22 . I . 1943 
tarih ve 2/ l 9346 ~ayı!~ kararname ilc eklenen kadro-

kaı·aı· olaı·ak kabul ('(]ilmiştir. 

nun kaldmidığı hakkmda Başbakanlık tezkoresi Koıııisyonuadır. 

3/ 109 Ekonomi Bakanlığı merkez kuruluş kadrosunu y:ı

pılan buzı ekierin oııannıası hakkmda Başbakanlık 

te21keresi Koıııis,I'(' JJclaclır. 

3/ 123 Askeri Ceza Kanununun 1 nci maddesine tevfikan 
cezalandırılan askeri şahıslara ait ınahkfuniyetleriu · 
Tckaüt Kaııunuuım 53 ncü ve Askeri Ceza Kanu
rıunun 30 ııcu maddelerindeili (~ıılıtekflrlık) tabirinin 
şümulüne dahil olup tekaüt ınaaşı tahsis edilip edil
miyeceği niıı yonıınlanıııasma dair Başbakanlık tez-
kcresi 2~ . XII . l!l44 tıırilıiııue l-l42 Rayılı 

3/148 Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşuna eklenen irnd· 
rodak.i değişikliğin onanınası Jıaklmida Başbakanhl< 

Jw nı ı · olııı-ıık kıılıul odilıııiştir. 

tezkeresi ' Konıisyondadır. 

3/ 152 Adalet Bakanlığı merke.z kuruluşna eklenen kadroda-
ki değişikliğin onanma.sına dair Ba~bakanlık tezke-. 
resi Koınisyondarlıı· . . 

3/ 154 .Askeri ve Mülki Tekaüt Kanwıuna ek 3255 ve 4-±63 
sayılı kanunların yorumlanması hakkmda ayıştay 

Başkanlığı tezker~i Koınis,vondadır. 
3/ 155 Bankalar ve Devlet kurumları memm·ları aylıkları- · 

nın tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 ayılı kanunwı 

5 nci maddesinin (H) iıkrastnın yorumlanmasına 

dair Bıı$bakanlık tezkeresi Komisyondaclır. 

3/ 157 Maar:i.:f teşkilatma daiı· 7 9 sayılı hnuıınn 13 ucü 
maddesinin yorumlanma ı hakkında Ba.~bakanlık 

-tezkeresi KonıisyondaclıT. 
3/164 Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşuna ekl uen mü

fettiş kadarolarındaki değişikliğin onaumı\smıı aail' 
Başbakanlık tczkeresi Komisyondadrr. 

3/166 Mücbir ve zarm·i sebepler dolayısiyle kovuşturulması-
na ve tahsiline im.kim görülmeyen borçların düştilme-
sine dair Başbakanlık tezkeresi. ' . \'J . 19-!5 taı'ihinde 1469 sayılı 

kaı·aı · olaı·ak kubul edi lmiştir. 
3/1 O Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşuna cklen ıı kadro-

larm onanma ıua dair Başbakanlık tezkoresi Koıııiı~yondadıT. 
3/195 Mücbir ve zaruı·i sebepler dolayısiyl kovu tuı·ulma-

ına ve tahsiline iın.kan görülemeyen b~r~ların düşiii-
mesine dair Başbakanlık tezkeresi . V ı . l 945 ı arih inde 1469 <:ıayılı 

kıll'lı ı· lA lıil'l<'şt irilert>k kabııl edilmiştir. 

3j203 Oedikli erbaşların ay-lıklarıı.ıın tevhit ve tcadülü hak-
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landaki 87'19 sayılı lrımuınm 4601 sayılı kanunla de· 
~ştirileıı 6 neı madtleııln!n yorumlanmasına dair Baş· 
balkanlık tezkereili Koınisyondndn· . 

~/208 

3/234 

3j23fı 

3/249 

Yargıtay Mahkemesinde kurulan husnsi daire kad' · 
roınınun onanmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
Devle~ maurları ayhklartnın tevhit ve teadülüne 
dail' olan 3656 sayılı kanunun 18 nci ma.ddtl!li'llin yo. 
rumlanması hakkında Başbakanlık tezkereııi 

Dışişleri Bakanlığında kurulmuş olan Sipariş M'erkezi 
Biiroııu kadrosunun onanması hakionda BıiŞbakanlık 
tezlteresi 
'l'nkip v~ taiL~iline imkün göl'iilmc~·cn hol'l;lıll'ln tcı·

kiııiıll' dnir Bıtı;<bııknıılık te1.kercsi 

Dışişleı·i 'Bı ı -kaıılığındıı kıwulınuş v lnıı Sipariş Meı·. 

kt-zi Bürosu kadrır.ıundıı ya:pılıın değişikliğin onan
ıııası hakkında Daşhako.nlık tt>zkereRi 
!i:koııoınj Tiakunlığıııa bağlaıııın cRiiğı.t ve Matl)Uayı 
clüzcnlenıe» büroHtı kadrosunda y.apılan değişikliğin 
oıııııınııı:ıııın dail' Hıışbakıııılık tczkE't·esi 

ÖNEROELJ~R 

4/ 4 Trabzon (Sırrı Day) - Karanutr$&1 Hiik.iıııi l\'lıh ec
yeddiıı Cıı.nıdarlıoğlu 'nun tekııüt muamelesi hakkın
ıla Snyışt.ay Başkaıılığı ınütaliiıı.:u ile ~ııyıştay K o
ınisyommıuı 2 ıı c·i fıkı·ıı.sıııın yenid n incelenmesi 

Komisyondndıı·. 

JO . r . 1945 taribit de 1450 sayılı 

knmr olarak kabul edilıniı)tir. 

Komisyoııdadır. 

. Vl . 1945 tarihinde 1469 sayılı 

kıu•aı·lıı hil'leştirllerok kalnıl edilmiştir. 

Koıııi :ondadır. 

Komisyondııdıı· . 

hakkında 22 . XII . 1944· tarihinde 1443 Sll.)',lı 

kııı·nr olaı·ak kabul edilmiştir. 
4/ 6 Yozp;ııd (l:) ıl'l'ı İC<Ö7.) - (:özlükçüliik lııı.kkındııki 395 

sayıl ı kaJıunun ge<ı i ci ikinci maddesindeki (Bir ti -
ı·nrcthanc ac;ııııı.k ) ihaı·eı;iııin yornnılııııııııısma dııiı· Koıni~~·ondadır. 

4!/ 1 9 l zıııiı· ( lk Kfııuran Öı·s) - (hel idarelerd~ıı aylık 

ıılıın ilkokul öğretnıcııl eriııiıı kadrolarına, tE)rfi, ta). 
tir vt· ceznlandınlınalarıııa v hu öğretıııenler içiıı 

kuı·ulacak ağlık ve Sosyal Yat-dmı ııııdığı ile Yap ı 

Hıındığıne. dair olun 4337 sayılı kanııınııı 12 ııı·i 

nııırlcle.<ıiniu .V'Ontmlaıımıııs ı b.akk.ıııda 20 . Xlf . 1944 ı.rlhlndc ııahibi ta 
rafmdtın geri alınmıştı:ı!. 

4/24 ~laraş (l>r. Keınali Bayizit) • Devlet Deıııiı·yolları V<:' 

Liınaullll'ı !şletme Genel 1\füdiiı-liiğü nıE'mur vc hiz
ıııctlilcriniıı ~cretlerinc dair olım kuınınun baz:ı · 
mııddelcrini de~işt.iren 3173 ayılı kamııınn :~ ıı cü 

ınarldcsi nin lt'Üiiri hııklundn ı . xıı . 1944 tarihinde 1441 ~yıiJ 
kııı·uı· olııı·ıık kabul cdilmiştil'. 

4/32 Ko~neli (lbrııhim Tolon) - H.mıkalnr Vt' Devlet ku
ı ·~ımlaı, ınemıwları aybklnı•rnıı ı vbit ,. tııtıllillü 
hakkmdaki 3659 sayılı kımunun 3 JLCÜ mııddeııinin 
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yonıııtlnıınıas.ına dair 

- lti,.,.. 
ttıemi 

Bu husustairi rapor 2 . IV . 1945 ta
rihin<lc kabul edilmişth'. 

4/34 Yor.g.nd (Sırrı 1 ı:öz) - Olağıı.nüstü hAllerin rlcnuııı 
siiresincı> nıcınu.ı- ve hizmetiilere yapılacak ~'ıtl'tlrııı 

hak.krndaki 4599 sayılı kııııuınuı H> ncı nıarldı>siıı in 

yoı·umlaıınıasmıı dair 9 . IV . 19-!5 tarihinde 4715 sayılı 

karar olaruk kabul cdiJıniştiJ·. 
4/45 Ankıwa (.l<'evzi Daldal) - Devlet meımu·ları aylıkJıı

ı·ınuı tevnit ve teadülüne d.a~r olan 3656 snyılı ka 
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine Te bu ka
ıntua bazı maddeler eklenmesi hakkuıda!ü {j!)S sayılı 

kanunun 6 ncı maddesinin (A ) fıkrasının yonınılan
mnsma dair 

4j52 Uııgöl (Feridun Fikri Düşüıısel ve Ka~t:ıoıonu Abidin 
Binkaya) - Devlet ınemurl.ıırr aylıklıırınm tf'"hit. YI' 

tcadüJü haklundaki kanunun bazı ıııaddelerinin dc
ğiştiriluıeslııe ve bu kanuna bazı ınarldt•1cr ekJ~>ıuııe 

sine clniı· olan 4598 -::myılı kanunun 6 ll'C! ınadrlesiııin 

1+ . V . 1945 tarihinde sahibi tnı·R

fındıın geri alııımı~tıı ·. · 

yorutnlanınA ı hakkında Konıisyondadır 

TÜRLÜ KAGITLAR 

5j32 1939 yılı Nevyork Dünya ergiı>i dola)"~siylc sarfolu-
nan 40 000 Jiı·a lınkkuıda Sayı 'lay Konıiı:ıyonu raportl Konıisyoudadn·. 

An], ara 
Ankara 
Antalya 
Bolu 
Çoruh 
El&ığ 
Erzurum 
Giitııiişane . 
Giim üşane 

DIŞİŞL!IRİ KOMISYONU 

B a.şkan 
Sözcü 
Ka. 

..:. Konya 
: lstanbı~l 

Ağrı 

F . R . .Ata;y 
Z. Yö1-ük 
Dı·. O. Tunca 
H. O. Çatnbel 
A. Us 
F. A.. A.yka.ç 
Gl. P. Demh·han 
C. Selek 
E. Tör 

ı . Arıkan 
A.. Ş. Esmer 
R. R. Pasin 

l sta.nbul GL. ·R. Bele 
tzıni1· H. Menteşe 
Kocaeli !. S. Yiğit 
Manıisa J[_ Bayu1· 

a1nsun C. Bı1sel 
eyhan Gl. N. Eldeniz 

, iva-s N. Sadak 
'foJ..:acl · N. Po1·oy 

Komia_,,on 1 (17 tasan, 1 tezkere) işin (12) Mini somıQiaudırmış v • guri~·e knJan (6) i şi gcl<'crl' 

toplantıya bırakmıştır. 
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TASARILAR 

1/ 200 Konsolo.~luk Kanunu tasarısı 

l / 340 1'ürkiyc- Aıueri·ka Ticaı·et Anlaşmasına bağlı bir nu
maralı listede 695 D ve C Pozisyoıılarına giren mad· 
dcl(ıı·c mütaallik günıı:ük resimleri lıakknıda teati olu-

19 . .Xll . 1944 tarih.inde Uluştırı.u.a 
Komiı;yonuna. 

nan nıek:tnplaı·ın onanmasına dair ~:; . lY . 1945 tnrilıindc 4722 sayılı 

kanun olurıılı: kabul edilmiştir. 
1/ 372 Türkiye - lsviı;re Ticaret ve Ödeme . .AnuişmMu;ın ::ı 

ay uzatılınası hakkında ~ . 1 . 1945 tarillinde 4694 . sayılı 

1/379 Birleşik Kırallık 'ta mamul eşyanın 'l'ürk.iyc'ye ihı·a.
cma ınütaallik gaı·nntilere ·dair ınunzam .Anlaşına.

uın 5 ııci maddesine bir (F) fıkrası ilavesi için h
gilterc Sc.fıirctiylc tcati olunan mektuplarm onanma-

kıımın olarıık kulıuJ. edilmiştir. . 

sı hakkında . 25 . ry . 1945 .tarihinde 4 720 sayılı 
kanuıı olarak knhul edilmiştir. 

1/ 381 Türkiye • lsviçı·e Ticaı·et ve Ödeme AnU:ışmasının üı; 

ay uzatılınası hakkında 2j . 1 V . Hl45 tıırih.inde 4721 sıı),lı 

1/ 416 

1/ 425 

1/ 440 

1/4~2 

1/ 44-* 

1/ 44 

1/ 459 

'l'üı·kiyc - !sviçre 'l'ie ıı ret ~·e Ödeme Aıılaşınasuıın 1 
Haziran 1945 tarihine kadar iiç ay süre ile uzatı:lma
sı hakkında 

Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edil
miş olan Milletleraı·ıısı Si vii Havacılık Konvaıısiyo
nu ile Sivil Ha,·acılık Geçici Anlaşınıısı ve bunlaruı 
eklerinin onanınası hakkında 

'rürk · İngiliz Ticaret \ 'C Ödeme ve lllali .A~a.
rrııın birer ay uzııtılmıısı haklanda 

Şchhcndel'lik Resimleri Kanunıma ek kanun tasarısı 

ll llfııı· t 1941 kanununda derpiş eP-ilen yardımıt 

itiıpcin esaslara dair Türkiye Cuıiilıuı•iyeti Hükiiıı;ı ~

ti ile .Amerika Birle.~-ik Devleti ri Hükümeti arMın
da 23 Şubat 1945 tarihinde iınwlnnan AJ)!aşmanın 

onanınası hakkında 

Türkiye - Pinlilndiya Ticaret ve Ödeme .Anlaşması
nın 6 ay uzatılınıısı baiı:kmda 
Tüı·k · İngiliz Ticaret ve Ödeınc Anlaşma: ınm onnn
mBBI b:ık:Jrında 

Türk - İngiliz Ticaret, Ödeınıı ve 11ıı.li .Anlaşmaları
nın 20 gün nzatmıası hAkkında 

kumuı olaı·ak kabul edilmiştir. 

4 . nı . ] 945 tarillinde 4783 sayılı 

kanun olarak kabul edilllliştir. 

5 . V I . . 1945 taıihindc 4749 sayılı 

kanun olaı11k kabul edilıuiştir. 

9 .. nr . 194-5 turi!ılnde 4794 sayılı 
ku.nun olarak kubuf ediım.iştir . 

. YT . ı 945 tıırihiiıC:Ic .1\Inliye Ko-
ınisyomuın. . .. ;) .... 

... ~·: :. r 

2 . \ 'H . 1945 ıa·~ılı)nde 47 ·o ~a~-ılı 
lcııııun olm-ak kabul 'c<tilnıiştiı·. 

• •• \ i 

Komisyondadır 

Komisyondudn . .. 
Komisyondadır 

·' . ....... . ';. ·~ .... 



Sayı Özeti İoleıni 

l/462 Türkiye ile Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması ve Mo
diis vivendi akdetmiş Dcvlctle ı· mallal'ından bazıları 

için giriş genel tarifesindeki r~'fiinı hadlerinde in-
dinneler yapılması hakkında Komisyondadır 

1/4S7 Türkiye - İsviçre"' · Ticaret ve Ödeme Aula~ııuısıııııı 
1 Eylül 1934 tarihine ıkadar üç ay iızııtılınası hak-
kında J( oın isyondııd ır 

1/468 Türlciye ile Yunanistan arasında 1 Haziran 1945 tıı-

1'ihindc imzalanan Ticaret ve Ödem Aııluşmıısıum 
onanmMı hakkında l oıııisyoııdndır 

1/ 475 San Fransisko'da 26 Haziı·an 1945 tnı·ihinde nk.it ve 
imza edilen ~irleşmi.~ Milletler Anayasası ilc :\Iillot-
lerarası Daimi Adıılet Divnnı Stntiisüııiin onunması 

hakkında 

T"BZKERE 

3/229 Va~anQ.aşhk. KMunnnwı 10 n~n ınadd<>Siııiıı 2 nci 
fıkrnsınııı yorpnılannınsınn dııir 

DİLEKQE KOMİSYONU 

1fi . VIIJ . 1945 taı·ihinde 4801 sayılı 
kanun olarak knbıil edilmiştir. 

211 . ı\' . ı 945 t.ııı·ihinde J.463 s&yılı 

k:ıı·nr olurak .kııbul edilmiştiı·. 

. Başkan Bal.ıkesi1· 
Sözcii 01·d1ı 
Ka. Tokari 

H. Km·an 
H . ŞMlan 
M. Develi 

Afyon K. 
A'nkq,ra 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesflr 
Bursa 
Çorum 
.Denizli 
Erzurum 
Gaziq,nteb 
Gire81tn 

A. Taşkapılı 
Gl. N. A.?u.ırmş 
1.'. S öl,men 
P. Etçioğlıı 
H. OnaJ 
M. F. Gerçeker 
N. Kayaalp [*) 
}1'. Asal 
R. D in(} 
M. Şahin 
1. Gii.·rak 

lçel 
lzmir 
Kars 
Kayseri 
Kocaeli 
O ı· du 
Samsun 
rran 
Van 
)·ozgad 

Gl. Ş. Türsaıı 
D1·. H. H. Cura 
Z. Orkon 
M. K. $atır 
1. Tol.on 
!. Çmnaş 
t. E~ii 
N. B~t·ker 
~11. Boya 
Y. D. Kar.lıoğltı 

Komisyon, 7 (6 takrir, 1 türlü kağıtlar) işin ( t ) ni ııonıı ·lnndıt'mış ve geriye kalan (6) işi 

gelecek toplantıya bıralmuştu-. 

_r•ı Oldiiğii, 6. VI .1945 larihi11dc Kamutava arz dilmtştiı·. 



Sayr 

4/26 

4/43 

4/50 

V5ı 

4/ 53 

........... 

ÖNERGELER 

Seyhan (Gl. Naci Eldeniz) - Dilekçe Komisyo)ıunı.ııı 
17 . V . 1944 •tarihli lıa.ftalık }1:arar cetvelindeki 1165 
sayılı •kararın Kıamutaydıı. gö~iilmesine dair 
!İstanbul (D.r. Gl. Niyazi İsmet ~l,i) - Dilekçe Ko
misyonunun 5 . UI . 1945 tarihli ılıaftalık Karaı· cet~ 

veliııd,eki ;1661 ,ııayılı .kararın ,Kıı,ını,ıtayda göıi.lşiilm<'

sine dair 

Biıı,aiil (Feridun Fiıp.i Düşünael ) - Dilekçe Konus
yonunun 25 . IV . 1945 tarihli He.i~ık Karar cetve
lindeki 202~ &<ı.yılı kuarın Kamut.a)"(\n görüşülmesine 
dair 
Zonguldak (.R,ifat Vardar) - DU~ Komisyonunıuı 
25 . IV . ;1.~5 tarihli l4tt,alık Kartır cetvelindetti 
1890 sayılı ~r~ Kamutay<l& göı:i.işülmesine dair 
Konya (Hulici Karııgülle) - Dilekçe Komiııyonuııun 
l . VI . 1945 tarih ve 32 sayılı Haftalık Karar ert-
vı•!indeki 2025 sayılı kararın Kaınutayda görüşülıne
a)n.e .dair 

-l/ 56 Bingöl (Fel'idwı Fikri Diişiinsel ) - Dilek~<> Komis
yonunun ı . Vii :· l 945 tarihli Haftalık Knı'llr cı>t ve
lin deki 2036 sayili ka!'lırm Kaınutayda görüşiilme-

sine dair 

TÜRLÜ KAGITLAR 

5/ 1 lliısinı Aaun ile Mnı-t.aza Kaplun adlıırındaki iki 
ym·tta.'jlı ait olıın motör hakkında. Dilekçe Koıniı.yoııu 

raporu 

t~lenıi 

Ko m i~yoııdauı ı· 

Bu lnl!!ııstalti .\!illi 'ıwunnıo Komitı

Y()Uit ~aportı 20 . · lY . 19<\5 ta ı·ihin
u knl ııl edilmiştir. 

1( 01\\İitYOildad ıı· . 

Konıis.vondarlır . 

Koıoisyondo.dıı· 

Komisyondadır 

Koııı.isyoııdadır 

2 784 1 KMım 19-!4 tarihinde Komisyonda bıılıııuın dilekç ler 
ı 676 ı Kasım 1944 tııl'ilı inden 31 Ekim 1945 toı·ihinc kadar Komis~'Olla ge1cn dilek~ l ı>r 

4 __, ... _ ...... 
4 460 

934 Bııkruılık.lardan gelcu t.lilekçl'ler 

5 394 .. 
J 172 Bokal}lıklara gönd<>ril,•n t]iltıkçelcı· 

"---
4 222 

1 Koınisyonlara göndeıjlen dilekc;eler 

"---
4 221 

858 Karara bağlanan dilekçeler 

3 363 1 KMllll 1945 tarihinde Komi. yoııdn bulunan dilekçoler .. ... 



Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
A.nkara 
Balı.kesir 
Ela,zığ 
Eskişeh.ı:r 
Gazüımteb 
Ga.z·ianteb 
Giresun 
!çel 
!çel 
T.~tarı,bııl 
Jstarıbul 

-··-... ~ . 
EKONOMİ X9Mt8YONU ,• 

Başkan. 
Sözcü 
Ka. 

J.'rabzon 
Çankırı 

: !çel 

B. Tiirket· 
Ii. O. B ekata 

. M. E1··iş 
M. ~ayq,oğ"ıı 
Jtl. Akpınar 
H. K~şioğlıı 
E. Sazak 
B. KaJeli 
$. ()zdemir 
1. Sabun&u [**] 
T. C~ Beriker 
J)r. jJf. B e1·ke·r 
A. H. Den·iz·men 
G. B. Göker 

R. Ka1·adeniz [ * ] 
A.lnan 
"~·Tuğay 

!stanbul 
lz·mir 
Kırşehir 
Kori!IJa 
Konya 
MaJatya 
Niğde 
Ordu 
Rize 
'1'1·abzon 
U1·fa 
Zongııldak 
Z ongul rlak 

F. Hooıal 
B. Arıman 
F'. Çobanoğlu 
. .A. H. Dikmen 
K. Okay ~ 
K Eyl iyav.c/la 
p,.; R. F_. Talay 
Ş. Akyazı. 
H. C. ]$eliil 
1'. Göksel 
H. S. Coşa1· 
H. Karabacak [ *"*) 
Ş. Tarısan 

Komisyon, 6 (4 tasılPı , 2 t<:'klif) işin (3 ) iinü oonuçlaııdırınış ve geriye kalan (3) işi gelecPk top· 
lııntıya bırakmıştır. 

Sayı Özeti lşleıni . 

TASARILAR 

1/96 Güınıiik Tarifesi Kanunu tasarısı 5 . . .:n . ID+! tal'ihiııde Malire Ko· 
lllİ&)'OilUIJ::t. 

1/101 Şark haa.\ıları ve killmlerikle emsalinin (Serbest ma- : · 
hal rejiııline tabi tutulması hakkında 5 . XII . 1944 tıu·ihiııde Muli~·c Ko-

1/305 
1/420 

Kazanç V ergisi Kanunu taııa.nsı 
Kimyagerlik ve kimya mühendialiği halrlı:mda 

TEKL1FLER 

2/50 Zonguldak (Rifat Vardar) • Sernıayeeinin tamamı 

Devlet ~dan verilmek suretiyle lturıılan İktisa
di T~erin teşkilAtıyle idare ve denetlenıneleri 
hakkındaki 3460 sayılı kanunun 5 nci maddeııi.nin de-

misyomuııı. 

Komisyondadır. 

Komisyondadıt·. 

liftirilmeeine dair :W . Xl [ . 1944 tıı.rihinde TicAret Ko
misyonuna. 

[•] Ticaret .Bakanlığma tayini, dol411t.Si!lle ba,ka1ılıktaıı cıyrılnııştır. 

[••] 'B4if Kanıdeniıı'\n yerim OO,IMnlı.ğa 8egilmi#ir. 
~·••] Oldiiğü, 5 . lll . 1945 ta1ihmde Kamııtaya arzedı1mişt-ir. 



-t~--
Sayı Özeti İ4lemi 

2/58 Bingöl (Feridun Fikri Düşibısel) • Seı'IJl.83'esinin 

tamamı Devlet tarafından verilmek saretiyle kurulan 
İktisadi Tll§cltküllerin kuruluŞu ile idare ve denetlen
meleri ha.kkmdaki 3460 sayılı kanunun bazı roadde-
lerinin değiştirilmesine dai.r . Komisrondadır. 

GU"MRUK VE TEKEL KOMİSYONU 

BOAJkOAı 
Sözcü 
KO,. 

·: Ma1·din 
Rize 

: Seyhan 

Gı. S. Diizgö ren 
K. Kannil 
Ş.lşçen 

.-im asya 
Çanakkale 
f!Jrzurum 
Eskişehir 
Oazianteb 
Gazianteb 
Kocaeli 
Malatya 
}falatya 

N. Aldın 
.1. Kamçıl 
M. H. Göle 
1. Ozdamm· 
D1·. M. A. A,i')cıkay 
n. s. BatiaB 
.ı. Dikmen 
Tf. Sa.(}ıroğlu, 
O. Tanm· 

01·du 
Smnsu.n 
Smnsun 
Teki1·dağ 
Tekirdağ 
Tt·abzon 
Urfa 
Yozgad 

Komisyon, 3 (2 t.asarı, 1 teklif) işin hepsini sonuçlandnmıştıı. 

T.A.S,ARIL.AR 

1/353 Tütün ve müskiratta.n alınacak Savunva vergisi hak-

[{. Yalman 
. E1·bay 

N. Oztuzcu 
E. Pekel 
N. Tmk 
D. Eyiboğlıı 
1L K. Tecer 
C. Arat 

kındaki 2460 sayılı kanunun d~şti.rilınesine daiı: ::!6 . JJ[ . J945 tarihinde 4708 Sllyrl ı 

1/425 Şigako'da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edil· 
miş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Konvlll18iyonu 
ile Sivil Havacılık Geçici Anlaıımasi ve bunların ek· 

kıınıın olnrıık kabul dilmiştir. 

lerinin onanmasına dair 5 . VI . 1945 tarihinde 4749 sayılı 
kanun olurak kabul edilmiştir. 

TEKLIF 

2/78 A~ara (Belkis Baykan ve Mebrure Aksoley) • Ka
çakçılığm men ve takibi haldondaki kanunun 3777 
sayılı kanunla deAiştiritmiş olan 24 ncii maddesinin 
d~rilm~e dair 29 . YT . 1946 tnrih inq Büt~ · Ko· 

ıni~yonunn. 



Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bolıı 
Bu;rsa 
Elazığ 
Elazığ 
E ·rzincan 
Ji11'ZU1"Um 

Gaziant eb 
Giilrı ı.iişmıe 
!çel 
lz ınir 

-*
tçtŞLE:ıtt KOMİSYONU 

Başkan 
Başkan V.: 
Sözcü : 
Ka. 

Ji'. Da lital 
Ji'. Tidtoğlıı 
Y. ·s. UzO!JJ 
H. Ş . .Adal 

1' ekit·dağ' 
·çorııh 
Miırdin 
Giresun 

Ji'. Gwvendit·en 
, . Sa_ijıroğlu 
!. Yalçı-n 
Ş. Sökmen~~iier 
N. Elgiin 
D'l'. A. Melek 
R. Tiireli 
R .. Kot·altarır 
lT. Oncırrnı• 

r. u yf>aclı?~ 
A' . Tii:tün 
J!J. E1·gin 
?ı{. Osten 

Ka·rs 
Kayse1·i 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
J1araş 
Seyhan 
Sivas 
Sivas 
Tolcad 
Tmbzon 
Yoz,qad 
.Z on,anlila.lr. 

l!J. Ozoğuz 
A. H. Kalaç 
Ş. Ergıın 
0. B. Uşaklı 
E. B at·kan 
R. Kaplan 
C. Ora.l 
M: Ş. Bleda 
E. »izdat· 
G. Peleel 
S . .A bano.?!Jğl'l.ı 
S. Kot·km:az
R. TT anlar 

Komisyon, 49 (3Z tasar ı , 1'3 teklif, 3 teılwre, 1 önerge) işin (32) sini sonuçlnndnınış ve gel'iye kalıııı 
(17) işi g~l eck toplRiıtıya l)ırııkınıştır. 

Sayı Özeti 

TASARtLAR 

1/ 32 Vakıflar Genel 1\l'üdürlüğiinün ticari ve mali knı·tını
lara katılmasına v bımları miicssis olaJ·a;k. lnn·ahil
nı~ı<ine daiı· 

1/ !l6 Kndlı ·ı ro Kanunu tasansı 

l / 92 Dımı';ltıt,\r Kmıununıul bRzı nıııdclelerinin değiştil'ilmf">i 

Ye bu kaıııuıa hau fıkı·u ve ırıacld<'leı· ekleıuiıesi hak-

!şlemi 

lO . IV . 194-5 tarihinde Bütç Ko
uıisyonlna. 

21 . IV . 1945 taı ·ilıindc i\lııliyc Ko
ıni~yonıına. 

kında 12 . , - . 1945' tarihinde Adalet Ko
ın isyoıınnıı . 

1/ 1 7 BeiPdiyel~ı· nuııkıı.;;ı hakkındaki 2301 sayılı kanu
ının 5 nci maddesinin (A) fıkrasıımı değiştirilmesine 
' 'e bu kanıuııı geı;ici bir ın:ı.dde ekleniııe ine dair· 

l /'..!5 DeYiete a.it bazı linıaıı .-e i~kelt!leıtiıı D vlet Dl!ıniı·

yolltrı ,.e bimaıılıwı 1!11 lme Genel ')iüdürlüğünc 

devri n ıuezkfır Geueı ~fücliirlilkçe iıtletilmt-!!i hak-

13 . VI . 1945 tarihinde 4759 sayılı 

kanunla birl~rileı'ek kabul odil
mi~tit·. 

Imıda 12 . I . 1945 t.ıırihitı<.le Kımmı. l(o
ıni8yona . 



Sayr · 

1/276 

l /303 
f/307 

1/308 
1/327 

1/331 

JV332 
1/342 

1/343 

1/344 

1'/352 

1/ 371 

ı;:.ı 5 

1/ 398 

1/399 

1/-!0-! 

1/406 

-145-
Özeti 

Fevkaliide vaziyet dolayısiyle arazi vergişine bir 
misli zam yapılması hakkında 
Fevkaliide hallerde Milli Sağlı~r kornma hakkında 

rtma Müc.adele Kanunu tasansı 

Sümerbank Kantınuna ek kanun tasarısı 
Eskşehir E lektrik Tüı·k Aııonim Şi ı·keti imtiyazının 

, ~leıni 

Komisyondadrr. 
Komisyondadır. 

26 . III . 1945 tarilı.inde Hükümet 
tarafından geri alnımıştır. 

kalclırılmasına dair 15 . XII . 1944 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

Mahalli ldareleı· 1nı.ar Banka~• hakkında 13 . VI . 1945 tarihinde 4759 sayılı 
kanun olaı11k kabul edilmiştir: 

Nüfus Kanunu tasart5ı Komisyondadrr. 
Basın Birliği Kanununa ek kanun tasarısı Konıisyondadır. 

Bazı belediye vergi ve resimlerine zam yapılabilece-

ğine dair Konıisyondadır. 

Jıu.ıdarma Kanununun 10 ncu maddesinin değiştiril-
mesine dair 

Milli Savunma Mükellefiyeti Kanununun ll ve 19 
ncu maddelerinin değiştirilmesine dair 

Tunceli ilinin ida resi hakkındaki 2884 sayılı kanun 
hükümlerinin bir yri daha uzatılınasına dair 

Il ayvan Sağlık Kolluğu Kanununun 58 ve 59 ncıu 

maddelerinin değiştirilınesine, at vebasına tutulan 
hayvanların öldürülmesine ve bunların ödenmesine 
dair 

Belediye Kanununun 54, 119, 120 ve 128 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında 

İstanbul Havııgnzı ve Elektrik ve Teşebbüsatı sınai
ye Türk Anonim Şirketinin satınıı.lma sözleşmesinin 

onanmasına ve !stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
l şletın leri İdaresine devrine dair 

ldarci Umuıniyei Viiiiyat Kanununun özel idarelerc 
ait kısmına geçici bir madde eklenmesine dair 

Genel Tüfus Rayınu hakkında 

fl . I . HJ45 tıırilıiııdc 4693 sayılı 

kanun olarak kabul cdiJıujştiı·. 

14 . IV . 1945 tarihinde 4710 sayılı 

kanun olarak kabul edilm iştir. 

l !l . XII . 1944 tarilıiııdo 46 7 sayılı 
lıanun olarnk kabul edilmiştir. 

1:.1 . n . 1945 tarihinde 475 sa.ytlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 . III . 1945 tarihinde 4705 sayılı . 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 . VI . 1945 tarihinde 4762 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 . III . 1945 tarihind 4706 sayılı 

kaı.ıun olarak kabul cdilıııiştir. 
2 . V . 1945 tarihinde 4729 sayılı 

kanun olın1lk kabul edilmiştir. 
1/407 Matbuat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme

sine dair Koın.isyoudadır. 

1/408 Şose ve Köprüler Kanunu ilo bu kanonun bazı mad
delerinin değiştirilmesi bakkındaki 1882 sayılı ka
nunda değişiklik yapılmasına dair 6 . VI . 1945 tarihinde 4751 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



-146 -
Sayı Özeti İ.şlerni 

1/412 Gazete ve mecmüalarda çıkacak illinların Basın Bir-
liği eliyle yayrınr hakkında Koıni~~·ondadır. 

1/ 425·. Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde ııkit ve imza edil
miş olan Milletlerarıısı Sivil Havacılık Konvansiyonu 
ile Sivil Havacılık Geçici Anlaşması ve bunnlarm ek~ 
lerinin onanmıısı hakkında 5 . VI . 1945 tarihinde 4749 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/437 Belediyeler ve buıılara bağlı kururolar ve Belediyeler 
Ba:tıkası Memurları T€kaüt Sandığı teşkiline dair ola u 
4085 sayılı kanuna ek kanun taşarısı 2!) . YI . 1945 tarihinde Maliye Ko-

1/4SS-Ôrman Kanununun birinci :ıııaddesinin değiştirilm esi
ne ve bu kanuna bazı hükümler ekleıuııet>ine dair , __ _ 

1/443 Yeniden 9 ilce kurulmasına dair 

1/454 Tarım Bakanlığı Toprak işleri Gen 1 Müdürlüğü gö-

ıııis~ronunu. 

!1 . \'1 r . 1945 tarihinde 4785 sa.nlı 

kanun olarak kabul edi lınişlir . 

25 \ ' 1 . 1945 tar ihinde 47üH sayılr 

kanun olıınık kııhul cdi lıııi~lir. 

rev vo kuruluşu hakıkmda () . \'ll . l !J.I.5 t<ıı · ilıiıu.lc 47~+ sayılr 

lwııuıı olıınık kııbul edil ıııi?til' . 

1/460 Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü kuruluş, görev ve 
memurları hakkındaki kamınıın bazı maddelerinin 
değiştirilmesine vo bu kanuna bazı maddeler eklen-
mesirıo dair 1\oıni,,rondudır. 

1/473 İsklin Kanununun 29 ncn maddesine bir fıkra cklen· 
mesino dair 1\oıııbyundadıı·. 

TEKLİFLEit 

2/13 Konya (Dr. Osman Şevki Uludağ) - Çocuklarm gÖ· 
rebilecekleri sinema ve tiyatro piyesleriniıı tahdidi 
hakkında Komisyoııılııılır. 

2/1 Güm~c (Recai Güreli) - Köy Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mad· 
do eklennıesine dair ll . IV . Hl4ii turihiııth· l ı;işll'ri ,.c 

.\<lalel Kunıi~yonlarımı. 

2/25 Tekirdağ (Rahmi .Apak ve iki arkadaşı ) - « !nönii 

2/36 
2/37 

2/4 

..... 
2/49 

Armağanı :. bıuıiı!klı kanun teklifi :!ll . 1\' . l!l.ıl) tarihindt• Bütı;t• Ko-

Yozgad (Smı İı;öz) - Bekô.rlık vergisi hakkında 
Kırklareli (Dı·. Fuad Umay) - Çocuk ve~gi 'i ihdası 

hakkında 
Umir (Halid Onarım) - Belediyeler ve bun.lun bağlı 
müeııseseleı· ve Belediyeler BankllBI Memurları Teka· 
üt Sandığı teşkiline dair olan 4.085 ayı lı kaıı111ıun 

2 nci muvakkat maddesinin değiştirilmesi hakkında 

nıis.nm uııu. 

Komisyondııdır. 

1\ cınıis~·oııJadı ı·. 

22 . .XII . J9.U tarihinde i.\Ialiye Ko
miııyonuna . 

Ma.rdin (Edib Ergin ve Erzincan Şülq·ü Sökmen· 
'SÜer) - Mem~ hakkında 1 -. Xll . 1944 tarihinde Bütçe Ko

mi yonuna. -- . 



Sayı_ Özeti 

2/51 Kayseri (Muhittin Taner) - Belediyelere bağh Elek
trik işletmelerinin kazanç vergisiyle Muhaseb i Umu
ııı.iye ve Art ı rma , Eksiitme ve lhııl~ kanunlaı·ıudan 
muaf •tutulmasına dair :!5 , VI . 1945 tarihinde 4768 sayılı 

2/52 iğde (Hiiseyin Ulusoy) - Bclecliyele ı· ve bunlara 
bağlı müesseseler ve Belediyeler Bankası menlUrları 

Tekaüt Sandığı teşkili hakkındaki 4085 sayılı kanu-

kanun olarak kabul edilmiştir. 

nun 3!) ncu maddesinin değiştirilmesine dair 1\oınisyondadn·. 

2/59 1 Bingöl (Feridım Fikri Düşlinsel ve Kocaeli Sedat 
Plik) - Elde mevcut re mi ve basılı kağıtların lüke
nineeye kadar kullarulmasma devam olunması hak-
kında -l . IV . 1945 ta.rilı.i.n.do Bü~e Ko

nıiR.vonuna. 

2/65 Kocaeli (lbrahim Tolon) - Çarşı ve mahallat bekçi
leri hakkındaki 29 Nisan 1930 tarihli kanunun de· 
ğiştirilmesine dair Komitı)'ondadıı-. 

2/76 Erzincan (Şükrü Sökmeıısüer vo dört arkadaşı) -
Toprak Bayramı hakkında 15 . VI . 1945 tarihinde 4760 sa,vıh 

kanun olaı·nk kabul edilmiştir. 

2/77 İzmir (Celal Bayar) - 1\I.a.tbuat Kanununun 17 nci 
:maddesine bir Cı:kı·a eklcnmcsine ve 50 nci madde.<ıi-
nin değiştirilmesine dair Koınisyondadrr. 

'ı ; 1 ~ .. .. 'r:FJZ.[{ili}RELER 

3/157 Milli Eğit.İııı le~kilaiına dıtir 789 sıı.yıh kanunun 13 
ncü maddesinin t efsiı·i hakJcında Başbakanlık tezkeresi lO . IV . 1945 tarihindil Bütçe Ko

ın isyoııuna. 

3/229 Vatandaşlık Kanununun 10 ncıı madde.~iniıı ikinci 
fıkrasınııı yonunlanmasına dair Başbakıuılık tez
kcresi 

:l/271 'l'a]:ıu Ka.ntuıtmuıı 6 ncı tnad<iesiniıı yorıuıılanması 

25 . 1\' . 1945 tarihi-nde 1463 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

ha.kkıııda Başllakanlık. tezkoresi Konıisyondadrr. 

ÖNERGE 

4/2 Rize (Fund Siı·men) - Dilek~e Komisyonununun 
15 . IV . 1940 tarihli Hnftalı.K Karar cetvelindeki 
1159 sayılı kararın Karoutayda görüşülmesine dıllr Koınisyondndır. 



Afyon K, 
Afyon K. 
Antalya 
Antalya 

· Balıkesir 
Burdur 
Bursa 
!zmir 
Kastamonu 

-na
MALtvE KOMISYONU 

Başkan lstanbıtl 
Sözcü •: Aydın. 
Ka. : Ankara 

1: H. Baltacıoğlu 
'. Yurdkoru 

H. T. Dağlıoğlu 
Dr. G. Kahraman 
H. Çarıklı 
·~. Engineri 
Dr. S . Konuk [*] 
Ş. Adalan 
H. Çelen 

LL Bayındır 
A . Menderes 
M. Aksoley 

Kayseri 
Malatya 
Muğla 
'Si i?· d 
Tekirdağ 
Tokad 
Van. 
Zonguldak 

O. Taşçıoğlu 
M. N. Zabcı 
F. O. Menteşeoğlu 
S . Tuncay 
E. Ataç 
C. Kovalı 
1. Arvas 
Y. Z. Ozençi 

Komisyon, 31 (24 tasarı, 4 teklif, 1 tezkere, 2 önerge) işin (13) nü sonuçlandırmı.ş ve geriye, ge
lecek toplantı için (18) iş bırakmıştır. 

Sayı Özeti İ şlemi 

TASARILAR 

lj56 Kadastro Kanunu tasarısı K·Jınisyondadır. 
1/95 Gümrük Kanunu tasarısı · KoJYJisyondııdır. 

1/96 Güinrük Tarifesi Kanunu tasarısı Komisyondadır. 

1/97 Güınrüklcre cmaneten yatırılan paraların ıam.anaşı-

mı hakkında KomisyondaAır. 
1/ 9 Oüll}rilk Tıırife Kanununa bağlı ithalat umumi tarife-

. sinin 370 nei nnmarnsııim değiştirilmesine dair 27 . XII . 1!!44 tarihinde Bütçe Ko-

1/101 

1/ 167 

Şark halıları ve kilimieri ile eınsıı.linin (serbest mn
hal) rejimine tabi tutıılmnsı hakkında 

Hayvanlar Vergisi Kanununun 33 ncü maddesine bir 
fıkra cklenınesine dair 
Kon.-olosluk Kanunu tasarısı 

1/2.ı3 Aıkeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 45 nci madde

1/ 293 

1/326 

Rinin değiştirilmesine dair 
Kazanç Vergi, i Kanununun 3 ncü maddesinin 14 ncü 
:fıkrasının değiştirilmesine ve Bina Vergisi Konu-
nnna bir geçici maddt> eklenmesine dair 

Devl;t Denizyolları ve TJimnnlarr İşletme Genel Mü
dürlüğü memurları Tekaüt andığı hakkındaki 3137 
sayılı knnnna. brtzı hükiimler ('klenmesine ve bu ka-

ınisyonunıt. 

Komisyondadır. 

Koınisyondndıı•. 

Komisyondadır. 

Komisyondadır. 

10 . \'TJI . 1945 tarihinde Milli Eği
ti-m Komisyonuna. 

[•] Soğlık ve osyal Yardıııı Brılarnlığı11a ta11ini doT.ayı,fiyle KomiS1JoncUın ayrılm~tır. 
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~ıı.yı Özeti 

nunun ı5 ve 25 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 20 . IV . 1945 >tarihinde Bütçe Ko-
misyon una. 

1/328 Artırma, Eksiitme ve lha!e Kanununa Geçici madde 
eklenmesi hak:londa 17 V . 1945 tarihinde Bütçe Ko-

1/345 VaJaflar Kanununa ek kanun tasarısı 

1/353 Tütün ve müskirattan ıı.lınacak Savunma Vergisi 

misyonunu. 
J 3 . YI . 1945 tarihinde 4755 ııayılı 

kamın olarak knbuJ edilmiştir. 

hakkındıı.ki 2460 sa~ kanunun değiştirilmesine "dair 26 . lll . 19-!Ci tarihinde 4708 sayılı 

1/357 

1/367 

1/374 

Mıiliye Bakanlığı kuruluş ve görevlerine dair ola~~. 

2996 sayılı kanunun 2ı nci maddesinin 2 nci iıkra
sının değiştirilmesi hakkında 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce istihdam edilecek avu
katlar hakkm1inki 1263 sayılı ikanunun ı nci madde
sine bir fılqa eklenmesine dair 
Ecriınisillerin affı hakkm.da 

lj405 Bütçe yılının deği.!ıtirilmesi üzerine bıı.zı vergi ve re-

kıınıın olarak kııbnl edilnıiştiı·. 

:? . VIT . 1945 Uırih.inde 4775 sayılr 

kanun olarak kabuJ edilmiştir. 

Komiısyondadı r. 
ı . VIII . ı945 taıihinde 4797 ııııyılı 

kanun olaı·uk kabul edilmiştir. 

simlere ait kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 6 . VI . 1945 tıırihinde 4750 sayı:ı 

kanun olaı·ıık kabul edilıniştir. 

1/411 .Askeri Fabrikalar teko.üt ve yardmı sandığı 

bakkındıı.ki 3575 sayılı kanuna ek kanun tasarısı Komiı.-yondadır. 
1/434 Devlet Denizyollan ve Limanları !şletme Genel Mü

dürlüğü memurlan :tekaüt sandığı hakkındaki 3ı37 

sayılı kanunun 29 ncu maddesinin değiştirilmesine 

dair · Konıisyondadn•. 
1/437 Belediyeler ve bunlara bağlı kurumlar ve Belediyeler 

Bankası memurları teko.üt sandığı teşkiline dair olan 
4085 sayılı kanuna ek kanun tasarısı Komisyondadır. 

1/438 Orman Kaanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi-

1/440 
1/471 

ne ve bu kanuna bazı hükümler eldenınesine dair 9 . V ll . 1945 tarihinde 4786 say m 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

Şehbenderlik reıinıleri kanununa ek kanun tasamı Komisyondadır. 

Kazanç Vergisi Kanunımun 3 ncü maddesinin 15 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkmda Koıni.~yoıHlaclır. 

TEKLİ.FLER 

2/48 !zmir (Hnlld Onaran) • Belediyeler ve bunlara bıı~lı 
müesseseler ' 'C Belediyeler Bank,ıı.sı ffi('murlan Te
kııüt SandığL teşkiline dair olan 4085 sayılı kanunun 
2 nci geçici maddesinin değiştirilme i halclwıda Koıniııyondıı.dı.r. 

2/50 Zonguld·ak (Rifat Va.rdar) - Sermayesinin tıı.manu 

Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan lktisadi 
Teşekküllerin teşkilaliyle idare ve denetlenmeleıi 
hakkındaki 3460 sayılr kanunun 5 nci maddeşinin 
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değiştirilmesine dair 

2/51 Kayseri (Muhittin Taner) - Belediyolere bağlı elek
trik işletmelerinin kazanç vergisi ile Muhasebei Umu
tniye ve Artıı·ma, Eksiltıne ve lhale Kıı.nunlarmdan 

t~emi 

17 . V . 1945 tarihinde Bütçe Ko-
rıı1syonuna. 

muaf tutulmasına dair 25 . Vl . 1945 tarihinde 4768 sa.yılı 

kanun olarak !;abul edilıni~tir. 

2/57 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) - Muhı.ısebei Urou
ıniye Kanununun 5 nci madde inin değiştirilmesi 

hakkında 17 . ı . 1945 tarihinde +698 sayılı 

kanun olıımk kabul odilıniştiı·. 

TEZKERE 

3/ 21 Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 48 nci madde
sini değiştiren 3337 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
tefsirinc dair Başbakanlık tezkoresi Koınis;vondadır . 

ÖNERGELER 

4/36 Erzurum (ll l. Zeki Soydcınir) - Askerlik Kanununa 
göre askerlik miikcllefiyetini ~·a ptıktan sonra yedek
snhay yeti.~mek üzer Yedeksubay Okuluna giden 
erierin ihtiyat addedilmelHinin yorum yoluyla hal-
line dair KoıniııyonJadır. 

4/41 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) - Beleaiye İstim
l&k Kanununun 22 ve 23 ncü maddelcı·inin yorumlan-
ması hakkmda Komis;vondadır. 

('ana1~kale 
.Erzurum 
Giresun. 

MECLİS HESAPtAlUm İNCELEME Kı0MiİSYONU 

: A. Zırl~ 
: H. Çerçel 

Başkan 
özcü 

Denetçi 
Ka. 

: M. M. Kansıı 
•: Z. Dunıkan 

Il. E1·geneli 
-. Dwnl11 

A . Ulns 

lspa1·t(ı 
Ma.raş 
Sinob 

Rize 
Afyon K. 
Çorı•h 
Samsmı 

H. dzdamaı-
A. H. Tanpınar 
H. Oruçoğlu 

Komisyon, 1 Kıısıın 194J tar1hlnden 31 Ekim 1945 tarihine kadar 11 defa toplanarıı:k Büyük 
1\Iillet Meclisi, umhuı-başkanlığı ve ayışta:v 1!143 y:ıh kesin hesaplarına dair 3, Büyiik Millet 
l\leolisi 1944 yılı Mart: 1945 yılı Mart ayinı, 1· sabı hıı.kkmda 5 Iri ceman 8 ruporu Yiikaek Baş
kanlığa sunmuş ,-o bunlardan kesin hesaba dair raporların, ilişkin olduğu yıl kesin hesabma katıl
ınak üzere Hükümete tevdiino .Kamuwyca karar Yeri.lmiş, B. 1\f. l\I. hesapları hakkındaki rapoı-lar dı\ 
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Kamutay 'ııı muhtelif tarihli birleşimlerindc okunınuş, Büyük Millet Meclisi ve l\Iilli 'araylarla bağla
ruklanndalci eşyanın sayılınıısı işi için seçi len hryet 12 . III . 1945 tarihinden 30 . VI . 1945 tari
hine kadar bu işle meşgul olnıuştur. 

Balıkesir 
Malatya 

MEC:Uts KITAPLIGl KOM!SYONU 

Ba.,~kan ai1·esun 

1. Tf. U zıınçaı-şılı 
ıl[ . Oke1· 

Of. !. Sökmen 

Ordıı 
Sivas 

S . '. 1'arcan 
K . Kitapçı 

Komisyon, 1 Kasım 19-!4 tarihinden 31 Ekim 19-!5 tarihine kadar 8 defa toplanarak almacak 
eserler lıakkuıdıı. kararlar vermiş ve fihrist basııııı işiy l e ıııeşgul ollmuştur. 

Ayrıca, Komis.vonun hazıdadığı ll . VI . 1945 tarihli bir rapor aşağ ıya g çi rilmiştir: 

Yüksek Ba.şka.nlığa 

Büyük Millet Meclisi lçtüzüğünün 223 ncü maddesi gereğince 1943 ve 1944 senelerine ait rapo
ruınttzu Yüksek Bru;ıaknlığa sunanz: 

Komisyonumuz 1943 de yedi ve 1944 de dört defa toplanarak bu oturıınılaı·da Meclis iKtaplığın
claki kolleksiyoıılarımızı tamamlamak üzeı·e eski deririere .ait öneml\ gazete kolleksiyoulariyle bazı 
es!'l'lerin ve dlinya dut·umıum inceleyen politik ve ekonomik kitapLarm lde edilıııesinc v yasalann 
tanıanılanmaınna ve Mi lif Eğitim Bakanl ığının himmetiyle Türkçeye çevrilmekte olan kilisikierin ve 
ıliğer neşl'iyatın teuarikiııe ve ciltsi.z eserlerin ciltlcnmesine, hususiyle 'r ürkiy 'ye ve 'l'ürk tarih ve 
inkılahına ait eserlerin tedarikine önem vcrilmi.$ti?. 

TComisyonuıımz yıllık kitaplık ödeneğinin yeteceğini gözönüne alaı·ak aşağıda yazılı eserleri al
mıya ve tamamlaıurya çalışmaktadır. 

Meclisin yasaroa ödev1ni görürken elde bulumuası gereken ı·esıui veya özel yaymı ve basınları 
toplamak ve yasaların hazırlanmasına yarayacak bilgilere mahsus yerli ve yabancı bellibll.\llı eser
leri ve yabancı Devletlerin yasalarını ·ıecıarik etmek ve bu aı·a Meclis Komisyonlarınıu ihtısaslarma 
göre heı·birin<' luzım olacak bu gibi eserleri Meclis Kltaplığmda yavaş yava toplamak ve ulus.al kül
türümüz hakımından gerekli veya tarihlnıizce kıymetli olan diğer yayınları elde etmektir. 

Bu temel üzerinde yürüyen Komisyon lıu iki sene içinde imkanın müsaade ettiği kertede çalışa
rak aşağıda nevileri yazılı eserleri Kitaplığa almıştır. 



1943 senesinde : 
Din ve hikemiyat 
Tarih 
Coğrafya 

Hukuk . 
İktisat ve sosyal bilimler 
.!sarı muhitl\ 
Kanunlar 
Dil, edebiyat 
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is 
.120 

38 
115 
163 
293 
294 
106 

Mütenevvia 42 
Askerlik 68 
Tıp, tabint ve riyaziye 76 
Türkiyeye ve Türk inkılabma ait eserler 139 

Yekun 1557 

J 944 senesinde: 
Din ve hikemiyat 
Tarih 
Coğrafya 

Hukuk 
İktisat ve soısyal ilimler 
.!sarı. muhita 
Kanunlar 

' 32 
132 
40 

127 
175 
305 
308 

Dil ve edebiyat 118 
llütenevvia 54 
Askerlik 80 
Tıp, tabint ve riyaziye 88 
Türkiye . ve Türk İnkrlfibma aiıt eserler 142 

Yekıin 1727 

Bir taraftan da cil de ·muhtaç eser ler, malzemesi kitaplık ödeneğinden alınmak ve büyük boylar 
60 ve küçükler 30 kuı·uştan olmak üzere 1943 senesi zarfında 2703 cilt ve 1944 senesi içinde de 
1499 cilt iktaba cilt yaptrrılınıştır. · 

Gazete ve dergilere gelince: Türkiye 'de çıkanlarm önemlileri alınınakta olduğu gibi harpten ev
vel abone olduğumuz birçok ecuebi dergiler harp clolııyısile tedarik edilemediğinden bunlardan 
yalııız Türki ye 'ye gelebileııler alınmaktaçlır. 

Günden güne çoğalınııkta olan kiıtaplık mevcudiınu yerl~tirmek üzere bu sene depolara yeniden 
ıııütaaddit dolaplar ~e raflar da yaptırılmıştrr. · 

Kütüpneııin kayıt filıristleı·ine gelince; 1926 tarihinde Başkanlık Divanmen kabul edilmiş olan 
kitaplık talimatnamesi gereğince temel kaydı ile tasnifi ve alfabetik kayıtlar ve fişl er yapılmakta-

dır. ' 
Bundan başkıt garl1iye fihri stinin, 1944 senesinin nihayetine kadar alınmış olan kitaplarıınuhtevi 

olar.ak tab'ı ııihayete eı-nıek üzeredir. Bundan sonra da son seneye kadar olan eserleri muhtcvi ol

mıı.k üzerıı şarkiye fihristinin yenibaştan tabınıı başlanacaktır. 

Geçe ıı aylar mühafaza altrna alınmak üzere kaldıı'llan hazr mülıim eserler yerlerine konmuş ve 
yer değiştiren veya numaı·a ve kayıt yanlışhğı ile haşka yerlere konmuş eserlerin Kitaplık llüdür
lüğüııce teftiş ve kontrolüne de devam edilmekte bulunmuştur. 

Küiüpane Komisyonunun 1943 ve 1944 yıllarındaki çalışmalarım gösteren işbu rapor saygıları

nuzia sunu lur. 

Kit.a.plık Ko. llaııaknı 
Giresun Milletvekili Balıkesir Milletvekili 

Gl. 1. Sökrııeıı 1. H . Uzwnçarşılı 

Ordu ]{illetvekili 
S. S. Tarcan 

İzinli 

Sivas Milletvekili 
K . Kitapçı 

llalıı.tya Milletvekili 
M. Öker · 

lnızadıı. bnlunnıadı 



Ankara 
Aydın 
Bingöl 
Bolu 
Çanalekale 
Ça.nkırı 
Diyarbakır 
Eskişekir 
lstanbıd 
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MlLLI EGlTlM KOMISYONU 

Başkan 
Sözcü 
Kd. 

Manisa 
: Sivas 

Urfa 

B. Ba;ykan 
:1. S. Levend 
T. Banq1ıoğl·u 
Ii. R . Öymen 
Tl . N. Giinıtekin 
T. Ona;y 
O. Ocak 
!. U. Aykurd 
A. K. Aleyüz [ * ] 

R. N. Edgüer 
R. Ş. Sirer 
8. K. Yetkin 

!stanbul 
1zmir 
!zmir 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Sinob 
Trabzon 

1. A.. Gövsa 
E. Ç·ınm· 
S. Yunus 
F . Köprülü 
T. Taşkıran 
il!. A.. B inal 
t. H . Sevük 
H . N . Boztepe 

., 

Komisyon, 10 (9 tasarı, 1 tezkere) Işin (8) ni soııu<;land ırmış ve gel'iye kalan (2) işi gelecek 
topl~ntıyıı bı rakmıştır. 

Sayı 

1/2!13 

l/355 

1/361 

Özeti 

. TAS ARILAR 

Kazanç \' ·ı·gisi Kanununun 3 ncü maddesi.nin 1.+ 
ncü frkrasıııın değiştirilmesine ve Binıı Vergisi Ka
nununa bir ge~ici madde eklenmesille daiı· 

Askeı·i olnıllat iiğretnll'nleri hakkında 

Devlet. Konscrvatuvıı.rı hakkındaki 3829 sayılr kanu
nun baz ı maddelerinin değiştirilmesine dııiı·. 

Y cdcksubay ve yedek askeri memurlar hakkındııki 

1076 sayılı kanunun 3923 sayılı kanunla değiştirilen 
3 ncü maddesine bir fıkra iliiveaine dai ı· 

1/364 )!illi Eğitim Bakanlığına bağlı Tek ııik Okullıııxlu 

İşlemi 

Komisyondadır. 

2 ' , XTI , 1944 tarihinde Bütçe Ko
nıbJ'onruıa 

:; ın . 194:\ tnı·ihinde 4702 sııyılr 

kanun olarak kabul edilmişt i r. 

25 . Xl l . 1944 tarihinde 4690 sayılı 
kanuıı olarak kabul edilmiııtir. 

yetiştirilecek askeri mülıendi~ler hııkkında 2 . \'Il . t945 tarihinde 4779 ııayılı 

1/366 Cumhtırbuşkıııılığı Filfırıııoııik Orkeııtraı:;ı kuruluşu 

ve Orkeııtm nıensııplamıın yükselme ve cezalandırıl 

malan hakkındaki 3045 sayı lı kanunun bazı ınııddc-

kaıııııı olurak kabul edilmiştir. 

lı>rinin değiştirilmesine dair i'i . 111 . 1!l45 tarihinde 4701 sayılı 
karımı olnrnk kabul edilmiştir . 

1/384 Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş ve görevleri bııkkm-
dııki 22~7 ayıh kanuna ek kanun tııııarısı 14 . V . 1945 tarihinde 4737 Myılı 

kııııun olarak kabul edilmiştir. 

[•] Oldiiğü, :!3. III .1945 tcwilıiıı<le Kcmıııtay11 owdilnıiftir. 
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Sayı ~ti 1şlemi 

1/ 420 Kinıyn.gerlik ve kimya mühendisliği hakkında 17 . V . 19-!5 tarihinde Sağlık ve Sos-. 
~-:ıl Y:ırdmı Konıis~·onırtın. 

1/ 453 Devlet memuı·lan a.vlıklarınrı,ı tcvbit ve teadiil_ii hak
kındaki ·kanuna ek 46~4 sayılı. kanWJa bağli 3 sayılı 
cetvelde c!eğişik lik yapılmasına dııir 

TEZKERB 

!1 \'1 1 . 1fl4G tarihiııtle 4787 sayılı 

kıınun ol<ınık kabul edilnıi~tir . 

3J l92 Yedekımbay ve Yedek Askeri Memurl~r Knnnmıııuıı 
1927 şıı.yılr kiiJıWJla değişen 3 ncü nıad fk•iniu yo-
rumlaJW).l1.~ına llı:tir Bıl.§hakuııhk tczker~~i ı· oııı i~·ondııdır, 

MİLI.I SA. V'{]NI,ırl. ~Olı'IİSY:ONU 

Bolv. 
Bnrsa 
B·nrsa 
('mıku·ı 
Çorum 
Diyarbakw 
Erzurum 
J!Jrznrıım 
Rrızianteb 
O iinı-ii.şane 
Hatay 

Başkan : Sin.ob 
Sözcü Ağn. 
K.a Konya 

Kor.r;l. A. Alptoğam 
m. A. Atı,. 

m. N. Tı.naz 
Vr. A. A ·rh:an 
E. S. A.lrgöl 
m. K. SPııülrtekı: n 
A. Ak1JÜrek 
m. Z. Soydernir 

·Or. M. ('a.nbolat 
.S. Erdo.iian 
01. E. Dnrulran 

O. K. Jncnlayı 
ll. T·ugaç 
V. Bı:ıg·in 

lspm·ta 
I stanbul 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
.1lm·din 
.lfuğla 
Siird 
Tekirdad 
Tokad 

('. Tii zr men 
s. A Ogel 
(i/. ll. Dw'IU!oğan 
N. Tokeı· 
Koryl. K. Do,ija?ı 
m . .M. Bakti. 
Dr. A. Uras 
S. Güney [*] 
B. Tii1·krıy 

R. Aı~ak 
S . ('Pli~· kol 

Komisyon, 32 (2'3 tasar1, 5 teklif, 2 1czkere, 2 öm·ı·ıce ) i~iıı (27 ) sini sonııı: lııııdırıuı ~ ,·ı· ı!•·ı ·i,,·c k ıt 

lan (5) işi ~teleeek toplantıya hırnkmıştır 

'1' AS.A.RIL.A.R 

1/ 122 l"ruşınazlrk ~fııhkeme~i kurulmasına dail' 

1/ 200 Konsolosluk K.aınmn tasarısı 

!l . VII _ Ul4ii taıı-ihindu 4i:-l8 sn ~· Ji ı 

kıı ıııııı olarak k:ı.lml edilmiştir . 

ıo . r\' . ııı.ı :ı tııı · ihiıırl'ı · Ti~:trl't 1\ ı · 

nıisyoııuna. 

( •] Olcliiğii, !:9 . n . 1945 ıoril~'ll<t(. Kcıtıı141(ı~ f'l'l~<lilm 'dir. 
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1/ 266 Aslı:eı•lik K<ı.ııuııunun bazı maddeleriniıı değiştirilmesi 

hakkında 13 . Xll . ıu.ı.ı tuı·ilıinde Aualet. .Ko
ıumyonu:oıı. 

11 :1-ı.ı .Jandarma Kıınununuu 10 ııcu ınadde8iniu değiştiril-

mesiııe .dair · . ı . 19% la~ihi~lc 4693 sayılı 
loııııın obı ı·uk kabul edilıııiştir. 

1/ l!l:! Milli ı:;uvuıııııa lllükellefiycti Kanununun ll ve l!J 
ııcu nı•u:kltılerinin deği~tirilmesiue dair 

1/ 356 

1/ 361 

Kanunlarda geçen Başkunıandau, H~ınutan, Bıış

lmğ tilbideı·i yerine k.aim olaeak uııvaıı lı.akkında 
Yedtıkımbay ve yedek askeri ın<'ınttdaı· hakkındıı.i<i 

1076 sıı.yılı kaııunıııı 3923 sııyılı kanunla değiştirilen 
::ı nncü ıııadde:ıiııe bir fıkm ilavesine dair 

1/ 3&! ı\lilli .b:ğit.iıu Hakarılığıııu uağlı Teknik OkuUarııida 
yet.işt.irilecek ıı~keri mülıendisler hakkında 

1j :J68 Askcı·i A.vıııyııt. hı•saplıırı nıahk~ıııc~i hakkındıı 

37:( Askeri l '\•zıı 1\ ıııııııı\ııı:ı ı·k kanuıı lııııurısı 

::ın !Jp,•l,•t Deıııiryollıll'l ,.c · Linıaıılaı·iylc Devlet Deniz

,vollııı·ı "" Devlet Linıanlarındn yapılacak askeri nak
liyattan ulınıı<'ak ücretler hakkındaki 4004 aayılı ka
ıı\lııuıı birin<' i nıııddesiııiıı değiştirilmesine dair 

l j -!0'2 Tahkinıat işlerinde çulıştmlacak eı·ltıre veı·ilecek gün-

4- . I\' . 19/ıa 1aı1ih~nae 41710 sayılı 

kaııuıı oluL·ak kabul cdilmi,tir. 

Koıııi.•;voudadır. 

~5 . Xll . l!l*t ıaı'ih.itıdc 4()'90 HO~'Ilı 

kııu11ıı olarak ltııbul tnıiıltir . 

~ . \' J 1 . 1ll45 tuilıinde 477!! sa)·ılı 

luuııın olamk kabul eililuıiı:ıtir. 

ıo . 1 . l!t4 ;ı tııı · ihin<;l\· Acialet Ko
nıis.vonunu .. 

10 . I . 194fi ttuihinde Hükütııl'l tııra

frudan !(l • ı·i ıılınmıştu· . 

~ . ı . Hl-l-5 uıı·ihiıl(h· l'lıı~tıı·nııı l\o
ıni~yoHt1ıuı. 

delil< hakkında 13 . n . ııı.ı:ı laı·ihinde 4754 >lll~ · ılt 

karııııı olurak kabul e<.lilıniştir . 

1; 409 Askeri Memurlar Kanununun 4 ncü madde&ııin de· 
ğiştirilmesi ho.k.kı.ndaki 3933 sayılı kanunun birinci 

maddesinin değiştirilmesine dalı· !l . 1\' . l!l43 ıaı ·ihiııde 4i12 sıı.nlı 
kıııı11ıı olımık kabul Nlilmiştir. 

1/ 411 Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Yardım Sıuıdığı hak· 
kmdaıki 3575 sayılı kanuna ek kımun tasarısı ll . ı\' . J94!'i tıırihinôc ~Iali _,. <' Ko

ıııis~· oııllna. 

1/ 413 Subaylar Heyetine ınahııus Terfi Kanununun 4554 
sayılı kanunla değişen ll nci marldesine bir fıkra ek-
lenmeaine dair 2:i . 1 \' . HJ4.S t.a!'ihiuılo .ı i ı !l sıı~· ılı 

kııııun olnrok knhul l'dilnıiştir. 
1/ 425 Şigago'da 7 Aralık 1944 tarihinde aki1 1·e imza cdil

ıniş olan Milletl~rarası Sivil Havacılık .Konvansiyonu 
ile Sivil Havacılık Geçilli Anloşınıı ı ve bunların ek-
lerinin ona.ıııııaBt halı:kmdıı :ı . \' [ . 1945 taı·ilıiııde 4-74!1 f<ll .\'11ı 

kanun olarak knbul ediln\iJıtiı· . 

1/ 432 efcrbcrlik Kanununun 3 ncü madd inin değiştiril- • ..J 
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mesine dair 

1/435 Subay ve askeri memurlann tekaütdü için rütbe ve 
smıflanna göre tayili olunan yaşlan bildiren 3079 
sayılı kanuna ek kanun tasarısı 

1/44ı" . ·Askeri" Şftranm kUruluş ve görevleri hakkmdaJü 636 
aayılı kanuna ek kanun taaarısı 

1/446 Orman korunın kuruluşunun 'kaldırılma8ma ve bu 
kuruluta ait görevlerin Devlet Orman İşletmel erine 

İşiemi 

H . VII . 1945 tarihinde 4790 sayılı 

kaınuı olaı·ak kabtti edilmiştir. 

25 . \ ' 1. 1945 tarihinde 4765 sayılı 

kauun olıu·ak kabul edilmiştir. 

25 . V I . 1945 tarih inde 4 764 sayılı 

l<iınun olııı·nk kabul O<lilmiştir. 

veril.meli:ıı.4ı dair 2::i . n . HJ4fı taı·ihinde 4764 sayili 
kanuıı ola ı ·ak kabul edilmiştir. 

1/457 Ordu lçhizmet Kanununun 3387 sayılı ·kanunla deği· 
ten ikinci maddeııinin değiştiril.ıneııine dair lO . V ll . 1945 taı·ilıinde 4i95 Ilayılı 

kıınuıı olarak kabul edilnıL'7tiı·. 

1/466 Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun ll nci 
maddesini değiştiren 4554 sayılr kanuna ek kanun 
ıtManlı 6 . vı Il . 1945 tarihinde -!798 ~·w ılı 

kanun oln ı ·ak lmhul l'<lilıııiştir. 

1/470 Denizaltı gemileriyle avcıbotlarında bulunanlara ve· 
. rilecıek hazır gıda hakkındaki 4480 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin deği~tirilnıeeine dair J\ omisyondndıı·. 

'l'EKLİL-'LBR 

2/6fı Kocaeli (Sedad Pek ) - .M.ayın imha ıniifı·~z!'i<>ı·ind~ 
çalışırekn şehit düşenler hakkında Komiı yondadır. 

2jfı7 Kocaeli (Sedat Pek) - Ma>'lll imha ıniifı:ezcl<'rindc 
çıılışıı·ken mal\ıl olanlıır hııkkmdıı l{ onıisyoııdarlıı-. 

2/ 11 Kocaeli (Sedııt Pek)- Milli ı:>avunmıı ihtiyıı<;laı·ı için 
yapılaca.k kamulaştımıa.lar bakkındaki 3837 sayılı 
kanunun 6 ncı ıuarle ·inin son fıkmsınııı deği~tiril 

mesine dair 

2/ 72 C+aziaııteh ( emil Snid Rarlas Ye iki arkndaşı ) - Su
baylar Heyetine ınahstı8 'l'(>rfi Kııııunuıın gec;iı~i hiı· 

:!3 . Y . 1!!45 tarihinde . \dıılet Ko-
ıııisyo~nına . 

madde f'klenmesine dair 1:\ . V!li . 1945 laı'İJıinde 4800 Rayılı 
kıınun olnı·ıık kolıul l'dilmiştir . 

2/ TJ l\Inlatyn (Mahmud Nediııı Zalw•ı vı- düı·t aı·kııtlaşı ) 
Asekri ve Miliki Teknüt Kıımımınun 16, 45 ,.~ 5R nci 
maddelerine birer fıkra eklenmesille d6ir Koınisyondadll'. 

TE7.KBH.ELER 

3/203 GedlkJi erbaşlımn ay!ıkla.ı·ııım tevhit ve teadülü 
bakkıııdaki 3779 nuoıaı·alı konunun 4601 sayılı kA
nunla muaddel 6 ncı maddı> inin yoruın.lannıasuın 



·-·-Sayı Özeti 

ılniı· Ha11bn.kanlık tl'zkl'ı-cııi 2!l . Xl . 1944 tarihinde Hüt~·· Ko-
, · • ~ nı isyonıına. 

:ı;ı:~:ı Asekı-i Muhakcıııl' l j ı;uli.i Knnuıııımııı 42!!0 sayılı k;. 
ınınin değiştirilen birinci ıııaclrll'~irıiıı ~·oı-ıuııl8ıuoıısı 

lı11 k kıııdıı Ba11bıı kan lı k tl' zkeı·esi 25 . ı V . 1945 tarihinde 24a sıı~·ıl.ı 
yo ı ·ıını olarıık kabul edilmiştir. 

~j;3(i Eı·zııı·ıını (HI. Z(•ki :-{oydcıııir ) - Axkeı·lik Kanununa 

ı.:ört• askerlik ınükellefiyetiııi yııptıktnn wnra yedek
sııhııy yetişmrk üzeı·o Yedeksubay Okuluna giden 
ı•ı·ll'ı·in ihtiyat sa.yılmnlaı·ııun yonıııı yolıı,vlıı h:ıllin r 

dair ... 16 . lV . 19-!5 tarih inde ?ıfaliyc Ko
misyonuna. 

4/ 4:1 lııt unh ııl ( Dı ·. Ol. iNynzi lsmet Uöz<'ii ) - Dilek~e Ku
ıııi.~yonunuııuıı 5 . lll . 1945 tarihli Haftalık Karar 

ı·t• lv elindrki 1661 sayılı karıırın Kaıınıta,vdıı görü

~iilmesine duiı· Bu hıısnstnki rapor 20 . IV . 19-15 ta
rihinde kııbul edilmişti!'. 

Ajyo1ı K. 
Bilecik 
B·ııı·dur 
Bıtrsa 
Denisli 
Denizli 
Edirne 
lstanbıtl 
Kastamonu 

SA<lLIK VE SOSYAL Y~RDIM KOMİSYONU 

Başkan V. : Kütahya 
8özcii ıı .:llaraş 
Kd,. : Ll rnasya 

Dı·. A.. H. Selgil 
Dı· . .ıl!. Sune1· 
Dr. A. R. Yeşilyurt 
Dr. hi. T. Simet• 
Dı·. H. Berkman 
Dr. B. Uz 
Dr. F. Memik 
Dr. G. Ataç 
R. altuğ 

Dt·. A. . S. Delilba~ı 
D1·. K . Bayizit 
Z. Tarhan 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Jfanisa 
01·du 
Seyhan 
, inob 

R. A!.:ça [* J 
JJr. F. Ş. Bü,rge 
Dr. S. Inııak [ **] 
D1·. O. Ş. Ul·ııdağ 
Dr. . E. K&tçılm· 
D1·. Z. M. Seze1· 
D1·. TC Satıt· 
Dı·. B. Kökdem i,-

Komisyona havale edilen (3) tnsıırı sonuçl:ıı.ndırılııı.ı_,tır. 

[•] l>l&ii#ti, 5 . lll . 1945 tarihi-nde Kam«tııya aı-zcd.ilnıiştt·r. 
t ••ı ('altşma ZJakmı11ğma tôyini dolııyısiyl Komi vondaıı aynlm~tır. 

' ' 



Sıı.yı Özeti 

T.ASARILAR 

1j .t20 Kimyagel'lik ve kimy:ı mühcndisüği hakimıda 

lji22 , o.ğlık vı- D!!yal Yardım Bakanlığı kuruluş ve me
muriıı kannnuınuı 84 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair 

1/ -H!I Sağlık ve osyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve me. 
ınııl'laı· kanununun bazı ınııddelel'inin değiştirilmesi 

hakkındaki 4258 sayılı kamııııı 't!ağlı 2 sayılı kadro 

ı:~ . \·r . 1 !1-Jfi tarilıiılfle Ekonomi Ko
nı iı<.von ll nu . 

~ . \"If . ı !J45 t ıuihiııJe -!776 sn.vılı 

kmıuıı n lal'lık k ııhnl edilmiştir . 

cetvelinde değişiklik yapılınasına dair ~ . nı . 1945 taı·ihiııdc -!781 ~u.nlı 

kılllllll o l nl'l ıl< kabul edilmiştir . 

JA.YIŞTAY KOMlSYONU 

F. Hoylu Başkan 
Söz cü 
Ka. 

Niğde 
Çanakkale 

: Kast.amıonıı 
R. Bıılayı·rlı 
N. Tmııaç 

Amasya 
Ankara 
Balıkesir 
B·itUs 
Bolu 
Bttrd·ıtr 
Gazianteb 
1{ a.ç/.a·m ımu 

A. K. Yiğitoğlıı 
H. N. J!ıhçıoğlıı 
n. K iiçiikler 
Jf. E1·tan 
('. Ozgağlat· 
l. N. Dilmen [ * ] 
0. A. Aksoy 
Z. 01·bwy 

Kocaeli 
Jfalatya 
Jfalatya 
.Jfami.sa 
Jlu.ğla 
Niğde 
, ivas 

~- Pek 
.!ll. Pektaş 
'1' . T emelli 
l . . E1·tenı 
r. Kamm nğht 
A. G. Bodrı.ımln 
A. Yardalıul 

Koıni~yoıı1 J8 (82 t.ıJ:ııırı, 16 t zkeı·<V işin (12) ni sonuçlaııdırnıış v ırcriye kaları (86) i ş gelecek 
toplnııtr,vo bıı.-akınış;tır . 

TA ARILAR. 

1/12 Ankara Beltıdiye!>i 1uı a r ~Iüdüı·lü~nüıı 1940 yılı ke-
sinheaabı hakkında 1\oıııi -<,nm rlıı dıı ·. 

1/13 .Devlet Limnuları İşletme Genel ~1üdiirliiğünün Hl-10 
yılı kesinhesabı hakkında ı · o ın i s~·onda ıl ıı ·. 

l / 14 Hudut ve alıiller Sağlık Ocnel :\Iüdiiı·lüğii HI.Jl y ıl ı 

kesiııbeaabt hakkmda Komisyondodı ı- . 

l•J Old1iğii, 21 . lll. 1945 tarihiııd Kontu~va arzedilmiftir. 
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1/21 Posta, Telgraf ve Telefon Genel Miidürliiğtlniin 1001 
yılı kcMinhcsa.bı hakkında , . Xll . 19# t.arilünd 4681 saytlı 

kıımm olaralt ka.bnl t>dilmiştir . 

1/ 2 Dcd~t Jia,•ayollıırr (;~nel ~lüdiirliiğii 1941 yılı kCMin-
lıesabı hakkında Korııi~.vondadiT. 

1/ 29 Orman f:~nol Müdürlüğü 1941 y ılı kesinhesabı hak-
kında Komiı;)•ondıı<l:rr. 

1/ 49 Vakıflaı· Genel ~lüdüdüğü 1941 yılı kesinhesabı 

]j6!) 

1/ 100 

hakkında Komisyondad.ır . 

l!Hl .vılı kesiııhesahı hakkında Knıııisyondadır . 

Tekel Ocnd Müdüdüğü 1940 yılı kesinhesabı hak-
kında S . \'lif . 194!) taı·i hiııde 4799 sayılı 

kııııuıı olııi'Rk kabul Nlilnıiştir . 

1/ 134 Orman f:cnrl Müdürlüğü l!l40 y ılı kesinhesabı hak
kında . XII . 1944 tııı-ihinde 4682 Hayılı 

kanun olorak kabul ediJınjştir. 

l / H6 Devlet l,inı aıılaı-ı !şletme Oeııcl Müdürlüğü 1941 
yılı kesinhesabı hakkında Komis)·nndndır. 

1/ 19!1 Hudut YP Sahiller Sağlık Oeııol Müdürlüğü 1942 

1/ 213 

1/228 

l / 27i 
1/ 21<0 

1/ ::1:.!!1 

ı ;:ı : m 

l / 3fi0 

lj:lifi 

1/ 4WI 

1/ 421-1 

1/4:!. 

1j4H9 

1/ -l:lO 

yılı ke~inhesabı halclunda Komis,Youdııdıı ·. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1941 yılı kesnıhesa.bı hak-
kında Koıııi ·:roudııdır. 
Drvlct Hıı n yolları Genel Mürliirlüğü 1 !142 yılı kesiıı-
hesıı bı hııkkında Komis~·ondadır. 

1!l.J.2 ~-ılı kC'sinheHabı hakkında Hiomi ~rondadır. 

l!l.JO ,vılı kt'sinhesabı hakkında l:'i . ~l ·. 194-J. taribinde 4676 sa),l ı 

knnnn olar·ıık kubul cdilıni~tir. 

Oı·man fiı·n~l 111iidiirlüğii 194-2 yılı kesiıthesahı hak
kında 

Devlet Deıniı·yollnl'l ,·e Linısınları 1 ~1etnı (~flıırl l\1ü
dürlüğii 1942 yılı kesiıılıesahı hakkında 

DC'vh•t l>!'nıiryu llnı ·ı I ' P Liıııaıtlıll'l llehııt> (}(•ııt'l 1\Jii 
diil'!iiğü 1941 yı lı kCKinh e~ıı.hı hakkr~tda 

Devlet neııiır.yollnrı lşletnı e O!'nrl ~fürliirlüğii 1941 
yı lı IH>siııheıuı.lıı lıakkıııd" 

Ptıs tıı . ·relgı·af ve 1'eleroıı fııle!Jıw Oeıırl Mi.idürlii 
i(üııiiıı l!l-n vılı k<'-~iııbesabı hııık.k.mda 

\'nkıflııı · lleııt•l Miidürlüğti 1942 yıb kesitılı alıı 

hııkkoıda 

lfurlııt vt> Hıılıillt'ı ' l::lıığlık fi!'nı>l ~türlür-Jüji-ii 194ll yılı 

kesinlıeııaln hakkında 

l)pvJt>t Hıı,·ıı,voHıırı flent:"l .Miir!ürliiğü 1943 yılı hesn
bı hıı k kıncia 

1114!) yılr k hılırsahı hakkıııda 

Posta. 'T'elgrnf n 'l'ele.fon lşlet.ın <:enel Miiılürlü~i 
1943 yılı keslııhesahı lrakkmda 
1\ı•dt>n 'I'eı·biy('l!i f:ı• ııel Müılürli~ii ll..W ,vılı lwııinlıt>

li<.lbı hakkıudu 

Koınis,I'Onclııtlı ı'. 

K o nı isyondtıd ıı ·. 

KmniMyondadıı·. 

K omis.,·oııdadır. 

Kuıııisyoııdadır. 

Koınis,vondodır. 

Konüsyondadır. 

l<onıi . ondııdır. 

K om i~·ondudı r. 
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1j45l Devlet Demiı·yo!Jan ve Limıı.nl&n Işletme Genel Mü. 
dürlüğü 1940 yılı kesinhesabı hakkında Koınisyondadır. 

l / 4!5R Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı kesinhesabı halt-
kmda Komisyondadır. 

J j 46a Vıı.kıfl a.r Genel Müdüı·lüğü 1943 yıl ı kesiııjıeı;ahı hıık-

kıııda Komi~')'ondadır. 

l / 46+ Del'let Denizyolları 1şlctıııe Genel Müdüı·lüğü 1942 
yılı k siııhesabı hakkuıda Koıııisyondadır. 

1/ 46G Oı·ııııın Uerıel Müdürlüğü 1943 yılı ke:siuhesabı halı-

londa J<oın isyondadır. 

3j 6i 

3j96 

3/ lli 

vı ss 

3/ 200 

3/206 

3/207 

'I'EZKERET~ER 

Raşbakaıılrk daiı·esiyle Devlet Bıtsonevi ve ıı.rşiv cl;ı

iı·csiııin ı 939 yılı demirbaş icmal cetvellerinin göıı

derildiği hııkkmda Başbakanlık tezkeresi 
BAyrndıı·lık RakaııJığı 1940 yılı ayıııyat kesinhcsıı 

hınılı gömleı·ildiği hakkında. Blı.şbakanlık tezkeı·esi 

C:üınriik ve Tekel Bakanlığt 1943 yılı ayıııyat. kesin
hesap cetvelinin gönderildiği hakkında Bıışbakaıılık 

tezkeresi 
1940 yılı k es iJliıesabmıı ait uygwıluk bildiriminin 
Hlınlllciuğıınn dair Sııyıştay Başkan.lığr tt>Y.ekl'<>si 

nayıııdıı· lık Bakanlığı 1941 yılı ayıuyat kesinh<>sa
bmın gönderildiği hakkında Başbakanlık tezk<'rf>si 
Orman Genel i\iüdürlüğüniiıı 1940 yılı kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
lAy Bnşka nlığı t.ellkeresi 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1940 
yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirinıinjn sunuldu
ğuna dair Say~y Başkanlığı tezker~i 

3/222 Başbakanlık 1940 ve 1941 yılları ıı.yniyat kesinhesa
bı cetvelinin göndcrildiği hakkında Başbakanlık teıı-

Komis:vond:ı.dır. 

Konıisyondadır. 

Komisyondadır. 

ı ;; . XI . 19·!4 tarihinde 4676 sayılı 

kruıunlıı hirleı;rtiril orek kabul edii 
ınişi ir. 

Koııı is~·onrlnd ır. 

,' . .\:'11 . l!l44 tarihinde 4682 sayılı 

kanunlıı birl eştirilerek kabul edil 
nıiştiı·. 

8 . XII . 1944 tarihinde 4681 sayılı 

kruıunln birleştirilerek kıılıul edil
miştir. 

keresi Ko nı is~·ondad n·. 
3,1228 1941 yılr Mill\ Korunma biliinnçosunun gönderildiği 

S/ 227 

hakkında Bnşbııkanhk tezkercsi 6 . YJ . 1945 tarihinde 4752 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

T kel Genel Müdürlüğü 1940 yılı bil&nçosnmm gön
derildiği hakkında Başbakanlık tezkere i 8 . vıu . l!l45 tıırilliııde 4799 sarılı 

kanunla birleştiıilerek kabıli lldil
ıniştir. 

S/22 Tekel Genel l\1.üdüdüğü 1941 yılı bilançosumın gön-
derildiği hakkında Bo.,baka.ıılık tedtcresi Konıi.~youdıu.h.r. 



Sayı 

3/2-14 

3/ 262 
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Özeti 

llEili Piyango İdaresinin 1944 y ılı biliinço,sunun gfuı~ 
derildiği hakkında Başbakanlık tezkevesi 

Tekel Genel Müdürlü~ü Hl40 yılı uygunluk bildirimi
nin sıııııılduğnna daiı· Rayışta~· Başke~ıüığı tezkeresi 

Bu husu~taki rapoı· 7 . Y . 1945 tıı

riliind ok.unmuştur. 

. V lll ~ 1945 tarijı.4ıdc 4 ıw ~:Yili 
kanunla birleşti,ı:ileı:ek. kabul edi!-
miştir. 

3/26S Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1940 yılı uygun
luk bildir.iminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan-
lığı tezkeresi Komisyon4adıı·. 

3/'264 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1940 yılı uygunluk bildiriminin sunulduğunil 
daiı· Sayıştay Başkanlığı tezkeresi Komi.syondadır. 

3/265 Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1942 yılına ait 
bi lii.nçouun b'Unnlduğuna dair Sayıştay B~anlığı 
tezkeresi 9 . \'11 . 1945 tarihinde 4793 sayılı 

kanun ola..ak kabul edilmiştir. 

TARIM KOMlSYONU 

Başkan !zmir R-. Köken 
Sözcü Manisa Y . Ozey 
Ka. .. Ça.nakkale 8. Batu 

Aydın N. Göktepe Kwşehi1· 1. Ttıran 
Bıırsa A. Duru Konya '. Ç•tımralı 
Çonım H. Akdoğan Manisa · K. Karaosman 
Çoı'Um N. Atal(1!1J Maraş A. Yaycıoğlu 
Denizli A. Ege Alardin ı. VlkWrrıeıı • 
Denizli E. A.. Tokad Niğde R. Dolunq.y 
Giı·esun li'. Y iizatlı S eyhan D. A r·ıkoğlu 

Hakkm A. R. Göl$sidan iird A . R. Esen 
Hatay A.Ş. Devr~m A . Esenbel 
Hat(1!1J A. Türkmen , ivas 1. M. Uğur 
Kırklareli Z. Akın Yozgad M. Allıoğlıı 

Komisyon, havalo edilen (6) tasarıyı sonuçlandırmıştır. 

1/ 167 

TASARILAR 

Hayvanlar vergi i kanununun 33 ncü maddooine bir 
f ıkra eklenmesi hıı.k!kı:nda 26 . _,·n . l944 t.a.rihindo Maliye Ko

ınisyQnuna. 



s~ 

1} 385 

lj427 

162 -
Özeti 

Hayvan ağlık Kolluğıı Kanumınun 58, 59 ncn mad
dillerinin değiştirHmein e, at vehasına ·tutulan hayvan
ların öldürülmesine ve bunların ödenmesine dııiı-

Orman Genel Müclüı·lüğü kı.wuluş kanunlnrmıı ek 
kanun tasarısı 

lşleııri 

1 ;3 . \' l . 1945 tarihinde 4 758 sayılı 
kanıııı olarak kahul l'di lmiştir. 

2 . Vll. 1!J4fi tarihinde -!777 ı<ayuı 

kuıııııı olu.nık kııhnl cclilıniştir. 

1/ -!38 Oıınan .Kanununun ı nci maddesinin değiştirilmesi-
ne ve bu kıı.rluııa bazı hükümler cklenınesine dair !J . Vll . l!l.J-5 tarihinde 47 fi sayılı 

kınnın olnı·ak kııhul edilıı . iıı1ir. 

l / 446 Orman Koruma kurouşuuun kaldıruinasına ve hıı 
kuruluşa ait görevlerin Devlet Oıına.ıı lşletnıelrrinl' 

1/454 

verilmesine dair 2fi . YT . 1!J4.'i tarihinde 4767 Rııyılı 
kaıııııı oluı-ak loı.hııl ~flilıııi~ti ı· . 

Tarım Bal; aıılı ğı '!'oprak lşlcri Ü!'nel Müdüı·lüğii 
görev ve kuruluşu hakkında 6 . \'ll . 1945 tarihinde 4784 sayılı 

knnıın olarak kabul cdilmiJıtir. 

.-lınasya 
Diyarba,k1r 
JiJ ·ı-zincan 
Kastannonu 
Kırklareli 
Kırşehir 
Konya 
Kii.tahya 
Kütahya 

T!OARET KOMİSYONU 

Başkan 
Sözcii 
Ka. 

E. Uras 

: B ilecik 
Mani.~a 
A nJ~m·a 

K. Şedele 
F . Krılfagil 
H. Çomk 
.:. Odül 
.~. Torgut 
N. H. Onat 
B. Atalay 
H. B enli 

K. (;Jülek 
H. Sarhan 
A . Çnbıt.k{'n 

1\ ütahya 
111 ıış 
Nil} de 
Ordu 
Si ir d 
'/'rabzon 
Yozgad 
Zonguldak 

S . K utrııa.n 
K. Kota11 
If. Ulnsoy 
JJf. Y a1· ırıı bıyık 
E. Kılıçcıo.iJiu 
L . Yavuz 
Z. Arka.nt 
A. Gii.1·el 

Koıırisyon, 9 (7 tasarı, 2 teklif) işin hepsini sonuçla.ndırınıştır. 

TASARILAR 

1}200 Konsolosluk Kanunu tasarısı 

1/340 Türlciye - .Amerika ticaret muahedesine bağılı ı nu
mar&lı listede 695 (D) ve (0) pozisyonlıınna giren 

maddelere müteallik gümrük ve resimleri hakkmdıı 

25 . 'T . 1945 tarihinde MaHye Ko
misyonuna. 



-usa-
::)ayı Özeti 

teati olunan mektupların onanmasına dair 

..... L-.._ ._. -

1/372 Türkiye - İsviçre Ticaret ve ödeme .Anlaşın:ı.sımn 3 ay 
uzatılınası hakkında 

1/379 Birleşik Kırallıkta mamul eşyanın Türkiye'ye ihra
cına müteallik garantilere daJr munzam .Anlruıınaııııı 
5 nci maddesine bir (F) fıkr:ı.sı ilavesi içi-n lngiltcrc 

25 . l\' . Hl4ii tarihinde 4722 sayılr 

kımuıı olanık kabul edilmiştir . 

H . 194fi tarihinde 4694 sayılı 

kı-ınuıı olarak kabul edilmiştir. 

Sefaretiyle teati edilen noktalann onanınası hakkındn 2!i . l\' . 1945 tıı.ı·ihinde 4720 sa~·ılı 
luınıın olaı·ıık kabul edilm.iştiı·. 

1/ 381 Türkiye - !sviçre Ticaret ve ödeme Anlruımasııuıı üç 
ay uzatılınası hakkında 2:1 . ı V . ı !l+5 hll'ihinde 4 721 sa. yıl~ 

kanun olııı-uk ka.bııl edi lmiştir·. 

1/ 416 Türkiye - !sviçre Ticaret ve Ödeme Anlaşmasının J 
Hazira:n 1945 tarihine kadar üç ay süre ile uzatılına-
BI ha.k)rnıda .ı . \ ' I . 1945 tarihinde 47 3 sayılı 

kanun olıırnk kabul edilmi\ıtir. 

1/ 433 Türk - tngiliz Ticaret, Ödeme ve Mali .Anlaşınaları· 
nın birer ay uzatilması hakkında !) . \'H . 194:1 tarihinde 47ı:l4 ~~~.,]ı 

kuıııın olarak kııbıtl edilmiştir. 

TF.KL1FJ,ER 

2/50 Zonguldak ( Ri fııi Yanla r ) - Bennaycsinin tamamı 

Dovlet tarafından verilm k suretilc kurulan Iktisadi 
Teşckküllcriıı teşkilatiyll' iduı·c l ' e iıı cdeııınelt•ri hak· 
kındaki a460 say ılı kanıunııı 5 nci madde iuin değiş
tirilmesine dair 

2;5:~ Manlin (Mn i b Ergin) Ticaret ve aaııayi odn laı · ı, 

Esnaf odalıırr, Ticaret borsalan Kanununun ı I 'C !l 

\ 

27 . XII . 1944 turisiudt• Maliye Ko
ınisyoınuıa. 

ıı<:u maddelerinin d ğiştirilmetıi hakkındıı 16 . lll . 1945 tarihinde sahibi tara
fındım geri alınnuştır. 



Aydın 
B u,rsa 
lJJd·irrıe 
Editı·ne 
JiJrzwrwm 
·l s tanbul 
. Jzmw 
lzmilr 
Kars 

- ·iiM
ULAŞTlRMA KOMİSYONU 

Kütahya 
Ç01·uh 

Başkan 
Sözcii 
Ka. ·: Ilatay 

Dı· . R . L event 
A . M. Erkan 
M. }1). A.ğaoğ'tilları 
F . Balkan 
8. A!.ltuğ 
V . Sarıdal 
8. Epikmen 
Dt·. K. Ors 
E. Demit·el 

.R. P eker 
A. R. Eı•ern 
H . llgaz 

Kars 
Kt>rşehiı· 

' K(Jcaeli 
' 'Ordu 

.Sivas 

Ş. Ka~·acan 
P . SeZer 
R. ' Fenmen 
/h.' V .· Vemi1· 
:1mi·ral H. GökrlaTGIIJ 
Tf . bılr. · Sivas 

'l.'t·abzon 
Tıınr,eli 

"M. 'Aydın 
H. tlçöz 

Komisyon, havale edilen (9) tasarının (8) ni sonuqlandınnış, (1) ni ıı:elecek toplantıya bırak

m ı şt ı r. 

Sayı Özet i 

'l'ASARILAR 

1/ 200 Konsolosluk Kanunu tasarısı 

1/326 Devlet Denizyolları ve Lunanları İşletme Umunı 
Müdürlüğü memurları Tckaüt Sandığı hakkındaki 

:ıı :H sa.Vllı kıınun.a lmzı bükünıleı· eklenıııesiıır ve lııı 

kaııunun 15 v~ 25 nci maddelerinin değiştirilmesine 

-Işlemi 

1 !l . I . 1!14:\ tarihinde :vmı~ Savunma 
Komisyonuna. 

dair :2 . XIl . '1!144 ta'rilıinde Maliye Ko

1/ 363 Deniz i • yetiştirme hakkında 

1/375 Posta Kanımunun 1145 sayılı kanunla değiştirilmiş 
olan 34 ve 35 nci mııddclerinin değiştirilmesi hak-

ıni><yomına . 
.::; . YJJ . 19-lfi t.ııı-ihindc Büt ~c Ko-
ıııisyonııııa. 

kında -l . IV . 194[ı tarihinde 4711 sııyılc 

kamm olaı·ak kabul eJilıniştir. 

1/377 

1}380 

Devlet Demiryolları ve Limaniariyle Devlet Denizyol
ları ve Devlet Limanlarında yapılacak askeri nakli
yattan alınncak ücretler hakkındaki 4004 sayılı kıı

nunun birinci maddesinin değiştirilmesiııc dair . 

Vangölü İşletmesi hakkındaki 3025 sayılı kanuniiıı 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

Şikago'da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edi!
ıniş olan .lltilletleral'a ı ivil Havııcılık Konvıınsiyonu 
ile ivil Havacılık Geçici Anlıı.şmasr ve bunların ek-

19 . I . l 945 tarihinde Bütçe Ko
misyonuna. 

25 . VI . 1!>45 tarihinde 4766 sayılı 

kauun ola rak kabul odilmiştir. 



-~-
~ayi Özeti 

lerinin onanınası hakkında :; . n . 194& tarihinde 4749 sayılı 

1/ 43± Devlet Denizyolları ve Limanları lşletme Genel -Mü
dürlüğü meınul'ları Tekllüt ıındığı hakkındaki 3'1.37 
sayılı kanunun 29 ncu mAddesinin değiştirilmesine 

kanun olar~ka:buLedilıniştir. 

dair 15 . VI . 1945 tarihinde Maliye Ko
ınisyonuıııı.. 

1/ 474 Posta Kanunu tasarısı K om is yondadır. 

--•••>•~eeaı---

2. Komisy?nlara üye olmıyan Milletvekilleri 

Kamutay üyesi olan 455 Milletvelı:iJ!tılıı 

hepsi değıiJ , 406 sı KoııUısyon.lara. seçilmiştir . 

duğıı ve niçin Komisyonla.ra. seçilınedil?eri 

a~ağı.da göste~: 
Geri kalan 49 Milletvek:ili.nln kimler ol-

Yerlcri . boş olan Milletv killikleri (3) 

lk Hü~amettin Kural 
.'\h ııwt ı.;seH 

l ·:~ııin lııtınkur 

lsııll'l lıı üıı ü Ankara 

Antalya 
Bilecik 
f ı:c l 

Ölü 
Ölü 
Ölü 

t ' uııılı urbaşkanr (1) 



~ühü 'aracoğlu 

Ali Rı1~ Türel 
Sın·ı Day 
tfasan Saka 
f'uad Sirmen 

uat Hayri Ürgüblü 
Hilmi Uran 
rurullah Esad Sumer 

Hasan Ali Yücel 
Gl. .Ali . Rıza .Artunkal 
Dr. Hulıl.si Alataş 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

CeJitl Sait Siren 
Gl. AJi Fnad Cebesoy 

-lee
Bakanlar Kurulu (14) 

l zınir 

Konya 
'l'ı·abzoıı 

Trabzon 
Rize 
Kayseri 
Seyhan 
Antalya 
lzmir 
Manisa 
.Aydın 

Manisa 
Bolu 
Konya 

Başhakan 

Adalet Bakanı 

Bayındırlık Bakanı 

Oışişl e ri Bııkanr 

Ekoııomi Bakanı 

Ctüınrük ve Tekel Bakanı 
Içişleri Bakanı 
Maliye Bakımı 

. Milli Eğitim Bakanı 
Milll Savunma Bakaııı 
Sağhk ve . Sosyal Yardım Bnkııııı 
Tarım Bakanı 

'!'icaret Bakaııı 
Ulaştırma Bakanı 

B. M. M. Başkanlık Divanı Üyeleri (13) 

Mustafa .Abdülhalik Renda Qaııkıı·r B"aşkan 

Dr. Mazhar Germen Aydın Başkan Vekili 
Rcfet Canıtez Buı-sa Başkan Vekili 
Şcmsettin Günaltay Sivas Başkım Vekili 
Halid Bayrak Ağ n ldareci Üye 
Muttalip Öker Malatya ldareci Üye 
İrfan Ferid Alpaya Mardin Idareci Üye 
Bchçet Kemal Çağlar Erzincan Kfit ip 
Kemal Turan tsparta Ka tip 
Vedit Uzgören Kütahya Katip 
Nasuhi Baydar Malatya Kfitip 
Naşit Fırat , amsun Kat ip 
Necmeddin Snhir Sılan Tunceli Kiltip 



Gl. Kazım Özalp 
Payık Öztrak 
Ali Rana Tarhan 

Memduh Şevket Esendal 

'rel'fik Fikret Sılay 

- 187 -
Grup Başkan Vekilieri (3) 

Balıkesir 

Tekirdağ 

htanbul 

Bilecik 

Konya 

C. H. P . Mecliıı Grupu Başkan Vekili 
C. H. P. Meclis Grupu Başkan Vekili 
C. H. P. MüRtııkil Grup Başkan Vekili 

C. H. P . Genel Sekreteri (1) 

İstanbu l C. H. P. Başkanı (1) 

Hasta wya özürlü oldukları i(Jiıı Kunıisyonlara girmiYenleT (13) 

Memed Demir Balıkesir Hasta 
Behiç Erkin Çankırı Hasta 
Münir Çatı! Çorum Hasta 
Yusııf Başkaya Denizli Hasta 
Şükrü K<X}ak Erzurum Türk Hava Kurumu Başkanı 
Ferid Celal Güven İçel Ankara Halkevi Başkanı 
Salalı Cimcoz tstanbul Hasta 
Nunıan Menemencioğlu Jstanbul Sefirliğe tAyin eclilmek üzere olduğu içiıı 
Cevat Dursunoğlu Kars C. H. P . Umumi İdare Heyetindeki IDe<$· 

guliyetinden dolayı 
1\ af i Atuf K ansu Kırklareli '.H. P. Genel Sekreteri yardımcısı 
Hakkı Kılıcoğlu Muş Hasta 
Hazım Tepeyran Niğde Hasta 
Saliıhattin Çam ~eyhan Hasta 



3: ~a.rma Komisyonlar ve Geçicr ·Komisyonlar 

[Ad.a.let, Bütçe ve Ma.liye KomisyonlııtPından kurulmu.ş Karrr.a Komisyon] 

J oıııisyon, lıavaJe edi len tntinı·ıyı sonuçlıımıştır. 

Sayı 

1/ 7!1 

Öieti 

TASARI 

)l iihndele ,.c tdfiz işlerinin kati Uısfiycs i w intacı 

h ı ıklrndnki I 771 t;ıı;vılı kanWla ek kanun tıısıırrsı 10 . VII . 1945 tarihinde 4796 sa~rılı 

kanun olarak kabul edilmiştir, 

(Ada.let. ve lgişleri Komisyonlarmdan kurulmuıı Karma. K.ıınPayım] 

J"uıni~.l"!ın. hamlo L'<lilPıı ( :.! ! tezkerenin (1 ) ni sonuçla.ını.ş, (1) ni gelecek toplantıya bırakmıştır. 

TEZKERELER 

3/12 1tal.ra uynıkluğuna girdiğinden dolayı Konya İstik
liLI .Mahkemesi karuı·iylc i\!illi hudut dışına çıkaıılan 
Suııd Reınzi 'nin Tüı·k vatanda.şlığma kabulünün mu
vııfık olup olıınıyacağma dair lJir karnr veri lmesi 
hul<kında Başbakanlık tezkeresi Konıisyondadır. 

3/ 26!) Druıı;;tay 'dıı açık bulunan üyelik için eçim yapılnııı-

MilH daiı· Başbakruılık tezkoresi !) . \ ' (J . I!H~ı tarihinde 1-1:77 sayılı 
kai"ILr olaı·ıı.k kııhnl edilmiştir. 



-189-
[Anayıı.aa. ve Adalet Komiayonlarmdlı.n Kurulm~ Karına Komisyon] 

Konıisyona havulc edilen ( 10) tc~kereuin (S) i somıçlnudıı:ılıuış, (2) si gelecek toplantıya bırakıl
nuştır. 

Sıı..vı 

3/182 

Özeti 

TEZKERELER 

~~~~rtl in )fillt•tvekili TJtit fi Ülkümen 'in 1\Iilletvekilliği 
tlokunul rnnzlığının lmldı rılıııası hakkında. Bnşhıı.krııı

tczkcresi 

3/1H9 Tuııt•l'l i .\lillctvckili H~~aıı Ü~öz'iiıı 1\lilletnıkilliği 

dolnuıulmıır.lığııun kıılrlırıhııııRI lıııkkıııda Başbakanık 

lslemi 

5 . ı . 1945 tnrihind 1448 
lmmr olanık kabul dilnıiştir. 

ı;nyılı 

lezkercsi 5 . I . HH5 tal'ih.inde 1449 sayılı 

karar olaı·ak kabul edilınişt.ir. 
3j t!M Malııtya ".\iillctvekili Dr. Cafer Öçelçi 'nin Millet ve

killi ği dcıkıınuhıı.azlığıııııı kalc!Jrılmnr lıAkkıııtlıL Hıı~-' 
bakanlık tczkeresi 5 . I . 1945 tarilıinde 1447 sa~· ılı 

karar olaı·ıı.k kabul edilmiştir. 

3/2l0 

3/219 

3/220 

3/250 

3/251 

Buı'llıt Milletvekili ::\Iuhittiıı Balıa Purs 'uı 1\Iilletvc
killiği dokuııulmazlığuuıı kaldıı·ıJma!fl hakkında Baş

bakanlık tezkeı<csi 

Mnlatya Milletvekili Kemal Sayın 'ın i\IilletvekiJJiği 

dokıuıııJmazlığıııın kaldrrılmıısı hakkında Başbakan

lık te?.keresi 

Sinob :\!illetvekili Dr. Bnhatt.in Kökdemir'in Millet
vekilliği dokunulmazlığının kııldmlm:ısı hııkkındn 

Bn.c,ıbakanlık tczkercsi 

Antalya 1\Iillevekili Mesut Çankaya'nın Millctvekil
lığı dokunııJmazlı~ının kaldirılması hakkında B~ba
kanlık tcv.keresi 

Denizli Milletvekili Na.ili Küçüka 'mn Milletvekilliği 
dokunulma.zb~ının kaldrnimııaı hakkında Başbakan

ı ık tezkaresi 

3/277 Anta.J!ya. Milletvekili Mesut Çankaya'nın Milleh·e
k.illiği dokunulmazlı~ının kaldrnlma.~ı hakkında Bıı.~-

5 . I . 1945 tarihinde 14-16 sa.yılr 

karar olarak kabııJ cdibııişt.iı ·. 

5 . UJ . 1!!45 taı-ih.iııde 1453 sayılı 
lıarııı· olarak kabul dilmiştir. 

5 . Il [ . 1945 tal'ihinde 1454 sayılı 
karar olaı·ak kabul ~dilnıiştir. 

9 . V ır . 1945 tarihinde 1475 sayılı 
karaı· olarak kabul edilmiştir. 
-,. ... • t 

9 . VII . l!l45 tarihinde 1476 ııııyılı 
karaı· olarak kabul ediJıniştir . 

bakanlık tezkereı:ıi Konıisyondadrr. 

S/278 Malatya 1\filletvekili Dr. Cafer Özelçi 'nin Milletve
killiği dokunulmnzlığınm kaldrrılınna.ı bakkındiL Ba.~-

baltanbk tekeresi Komisyondadrr. 



- 1'70 -
[Bütçe,~ t~ri ·-ve· U'l~a Koıniayonlarmd&n kunılm~ Ka.rıriıı. Komisyon] 

Kbmi yon, havııl edilen ta11arryı sonnçlandırıııanuştu·. 

Sayı Ozeti 

'!'ASAR I 

l /25H Dedi'te ait bazı liman ve i · kelt•lcı·in Devlet Drıııir . 

yollan va Lüııan l arr tşlctme Genel )füdürlüğiine 

rlcv ı ·i \ '<1 mezkfıı · (hmel Mü<liiı·lükçe işle,i:ı .. .:si hıık -

kındn (4 ncli VC diğcı· mııcldel er) 1\ onıis,\'01\dfıdır . 

(Bütçe, Maliye ve Sa.yışta.y Komisyonla.rından kurulmuş Kanna Komisyon] 

Komisyon, lıiıvale edilen (5) tezekrcnin (4) ııü soııuçlııııdınnı~ ,.c ( 1) ni gel«ee k tuplnııtı)·ıı lıı

mknuştn·. 

n;zKEHELER 

3/ 209 Saıştayda. açık b\tluıuın Dördüncü Dnite Başkıııılr
ğrna seçim ynpılnıaı:ıına uni ı· Sayıştay Başkıııılığı 

3/ 22 1 

3/239 

3/ 24.3 

3/ 256 

tozekı-cııi 22 . XII . 19-14 tuı·ilıindc 1444 sayılı 
l;ııı ·Rr olıı ı ·ak kabtti edilmiştir. 

Say.ı~tay(lıı. ıı~ıık lıulunan üyelik için s çin ı yııpılnıa

sı n a dair' ayıtıl~ıy Bıışnknlığı tezkercsi 

• ııyıştııyda açık bulunan Dördüncü Daire BaŞkanlı

ğı için se~im ~'arıılmnsınn tlııir 'a)·ışta.y Haşaknlığı 

teııkere.~i 

Hny.ıştuyda açık 'hulunaıı üyelik iQin SI'Çilll ynpılmıı
suııı {bir 'nyıştny Uaşkaıılığı · took«ı· si 

Saj·ı.şta.ydıı. ıı~'lk bulunan üy'-'Uk için se~;iııı ynpılnın

stıııl dttiı· Sıı.yuıtııy Baııknıılığı tezekrem 

, J\ ' . 1945 tıuihintl•· H60 sayılı 
lmı·ar olarak l<ııhul l'dilmişt.ir . 

30 . rn . 1945 tar·ilti.ndc 1455 sa,vrlı 

karaı· olaı·a k knhlıl edilıııiı;ıtiı·. 

20 . 1\' . l!l·Hi .tı,ı.rihin~c H61 AA.); ıh 

kıırı.n· olaı-ak !tabul edilnıiştir. 

Koıııi ·.vondııdtr. 



- i7i-;-
tBlitçe, Ticaret ve Ulaştırma Komisyonla.rın~ıı. · kurulm~ K.a.rm.a. Komisyonj 

Kouıisyoıı , havale edilen t.asal'Tyı sonuçlaııdrruııştır. 

S;ı,yı Özet.i t.ıom i 

T.ASAJH 

1/ Jii!) ~iı· kı> t ilııı.y ı ·iyc:ııiıı sııtmalmnıas ı ııa dair sözlcşııH'niıı 
oıwnınası h:ıkkıııdıı lG . 1 . 1945 tarihinde 4697 ija~·rlı 

. . .. -.. . kanun o~arak kabul edilm~ştir . 

. [~ci Komisyon] 

(Adalet, Aııayıtsa , Biit~l', Ekonoıııi , l çi.şle ı ·i, :\J:ı l iyl', 'l'ıı.rım vo 'ricııret Komisronlarmdıuı seçilen 4 er 
iiycdcn kurulmuştni·} . · 

.'lnka1·a 

.1ydın 
Bilecik 
Bıırdur 
Çankırı 
Diyarbakır 
EUizığ 
Eskişehir 

· Giimiişane 
. (+iitniişane 
!çel 
!çel 
J,qtanbul 
Istanbul 
Kastamonu 

Ba~kan 
Sözcü 
Katip 

,1. Ç·u. bııkcıı 
N . Uöktepe 
K. Gülele 
Ş. Enyineri 
A . lnan 
Ş. Ulıığ 

. Sağwoğlıı 
l'J. Sazak 
H. F . Ataç 
R. Güreli 

I zmi1· 
Aydın 
Çanakkale 

T. C. Berilre1· 
8. 'l'ıtgay 
• L. Bayındw 
D·r. H. Dike,
H. Çoruk 

R. K öken 
.:1. M endeı·es 
S. Batıı 

Kayseri 
KayBeri 
K ıı·kla.rel·i 
Konya 
Koııya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Niğde 
Rize 
Urfa 
Yezgad 

ö. 1'aşçıoğlıı 
n. Tüzel 
DI'. F . Uma;y 
S. Çwnıı-alı 
Ş. Ergıın 
H . K aragirlle 
ıli. E1·kmen 
F. Uslu 
R. ~Kapla1ı 
R. Erten 
H. Ulıısoy 
T. B. B alta 
K. Berke1· 
A. Sııngıı.r 

ıtomisyona havale edUen t1188.rl sonu~andırılını.ştır. 

T.AS.Alıi 

1/S 6 ~~ iftçiye 'roprak dağıtrl.ııııı ı ve çiftçi ocoklal'l kurul. 11 . VI . 1945 tarihiuJc 47;l3 sayılı 
ması halrlanda kanun olaı·ıık kabul ed'ilmiştir. 



'--- ıt.ı-
[Geçici Ko.nıi&yon] 

(Adalot, Bnyııırlırlık, Hütço, İçişloı ·i, ılilll Savunma, Sağlık ve 8osyal Yourdım ve '!'arını Komis
yonlaı·ından seçilen 5 er üyeden kı.u'tılmnştnr) . 

Afyon K . 
Ankara 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bolu · 
Bolu 
B ·ursa 
Bursa 
Bıırsa 
('rtllakl.'!ıle 
Çankın 
Çorum 
Denizli 
Denisli 
Eı·zurum 
JiJs1cişehir 

Başkan K ütahya 
Sözcü : ıllaraş 
Katip : Gazianteb 

Dr. A. H. Selgil 
R. Börekçi 
S .. O·rgeevt·en 
F. Tititoğhı 
H .$. iidal 
Dı·. Z. tJlgen 
ii. iilcgiiç 
A. Duru 
Dı·. M. T. Simer 
8. T. Arsal 
D·r. A. Aı·kan 
Dı-. c. Kazmıcwğln 
A. Eğe 
N. Küçi.ika 
N. Elgün 
LAmkan 

Dr. A. S. Delilbaşı 
Dt·. K. Bayizit 
Dı·. M. Canbolat 

Gazianteb Dı·. A. Melek 
Hatay B. S . Kunt 
!stanbul Dt·. K. C. B erkSO!f 
Istanbul F. Oynıen 
1 zmir Jl. Onaran 
Kars Gl. H. Durııdoğmı 
Ka·rs Dt·. E. Olctay 
Malatya Dt·. C. Ozelçi 
.ll anisa F. Kurdoğlıı 
M ara.1 A. Y aycıoğlu 
ıl[ ardin D 1·. A . Uras 
JJm·din L. Ollr.iimen 
Ordu fl t· . Z. M. Sezeı· 

. Siiı·d A. R. Esen 
'J'okad S. Çelikkol 
Z ongnldak Dt·. R . Barkınn 

Komisyona havale edilen tasarı sonuçlandırılmıştır. 

Sayı Özeti 

1/401 Sıtma ile olağanüstü savat hakkında 

TASARI 

İşiemi 

26 . lll . 1945 tarihinde 4707 sayılı 

kanun olnrtı.k kabul edilmiştir. 



(Adalet, Ba.vmdırlık, }.;konomi Gümrük ve Tekel, İçişkıri, Milli' avunnuı, Sağlık ve Sosyal Yurdım 
ve lTin.~tırma Komisyonlııl'ıııdıın se~ilen 3 er üyeden kurulmuştur). 

Ankara 
Antalya 
Bingöl 
B1ırsa 
f:ankın 
Çorum 
FJ-rz.urıım 
Eı·zwrwm 
Erzurum 
Gasianteb 
f1 ata;y 

Başkan 
Sözci4 
Kdtip 

R. Böt·ekçi 
N. Aksoy 

Kocaeli 
Rize 
T1ınceli 

F. F. Diişiinsel 
Dı· . M· T. Simer 
D1·. A . Arkan 
Dı·. C. Kazancwğl11 
.1. ~ı kyiirek 
S .. Ht1ığ 
N. Elgiin 
O. S. Barlas 
Gl. E. D·ıımkan 

S. Yargı 
K. Kmnfi. 
H. Uçöz 

I çel 
lspm·ta 
Istanbul 
lstanb1ıl 
! zmir 
Ka;yseri 
Konya 
Kiitahya 
Ordu 
Urfa 

Komisyonn hnvalc edilen tosan sonuçlıı.ndırılmışt ır. 

S. yı 

TASABI 

1/316 

Dr. M. Berk~t· 
K. Aydar 
A. H. Denizınen 
F. Hamal 
H. Onaratı 
A. H . Kal~ 
Dr. S. Jrmtik 
Dr. A . S . Delılbaşı 
Dı·. V. Dem.ir 
A . K. Tecer 

İş kazalariyle meııleki ha.ııtalıklar ve an.aWı: ııigortalan 
hakkmdıı ~7 . VI . 1945 tari.hinde 47:12: •rw 

ko.n un ola rolı: kabul edilmiştir. 

[Geti<ıi Komiaytn] 

(Adalet, Bütçe, F:koııomi, İçişleri, Maliye, Tal'ım ve Ticaret Komisyonlal'!Jldan seçilm ll er -~·eden 
ku rulmu.,tur). 

Komisyon kurulmadılı için önerge ııonuçlandırıl~tır. 

~BGE 

4/18 Yoqad (Sırrı İçös) . Toprak Jılahsulleıi Ver,Uıi Ka· 
nununun 2 nci maddesinin yorumliUlJIUIIJl hakkmda Konı.isyondudıı·. 

.. . 
;. 



...... . ıt•
t~,.,ICoııı.ii.J011~ 

( ..-\. ıl al ~>t. .Biitce. };koııppti ve., ~lık, . . osy&l ~'aı·dım Komis.vonlanndı)n llC(lHen ,_ Ş er üyeden lrıuııl

ınuştur) 

.-lnka1:a . 
"-ı. ntalya . 
B aZıkesir 
Bitlis 
Bolu. 
Rıwsa .. · 
Det~i~J[; 

. ·. E.f#.v:ıu. ·. 
Eski.şeh;it; 

. Başkan 
Sözcii 
Kattip 

: 'l'okad 11. . .A. Seve~~gil 
.: Konya Fl. Karagülle 
: --Kiastmnonıı Dr. F. Ecevit 

.· Jl. Et·iş 
. N . .Aks01J 

M_ .Li k pına;r 
B. Osma 
Dr .. z. Vlgen 
l)r. M. T. Sm.ı~~·.-. 
N. Kiiçüka , . 
Dr. F. Mam.ik 

· Y:. ·A.badan ,·_, 

l zmir B. Annıan 
Kocaeli JJr. F. Ş . ..Biiı·ge 
K OJ~ya K. O kay 
K iitahya Dr. A. S. Delilbaşı 
Jlanisa Dr. S. E. Kaatçılor 
Rize JJr. s . .A. Dilemre 
Urfa R. T ekeli · 
Zonguldak · Ş. Tonsan 

Komisyon, havalo edilen tasarıyı somıçlandırmıştıı-. 

Sayı 

1/ 461 

O.ııeti 

'rASARI 

İşçi Sigortaları İdaresi kuruluşuna ~~t7- · /•S 

!,ı emi 

!l . n ı . t 9.ı5 lıuilıinde 4792 sayılı 

kaıınn olaı·ak kııbnl ~di lmişti ı· . 



( Uakaııhkl<ıı·lıı kıwşıbklı Komisyonl~rdım ~çi len 3 cr iiyeden1 :Jcurullnulftlır)'. · 

• 1 11ka11a 
Antalya 
Balıkesit· · : · 
Rilf'.Oik 
Bolıı 
Bolıı 
gçlrişehir 

liibınüşOM6' 
r.~paı·ta 
f.çtanbnl 
fznıir 
f?ınir 
K rı.~ ta mo ıuı 
K a}fseı"i 
Kırşek,il· 
K ırş6lıi,1' 
Kocarli 
Konya 

Başkan 
Başkwı •V.: 
Sözcu · 
Kaüp' ·· ' · : 

SeyJUJJn 
Dem:zu 
Ankara 
Rinob 

A. Baytı·n 
ll. T. Dağlıo!Jlu 
Y. S. Uzay 
'Dı· . .1{. S·ııner 
IT. /?. ildu.l \. 
H. R. Oynıen .. 
r. rr. Aylı'u1't 
('. Selek 
K . Aydar 
O. B. Gölceı· 
1Jr. K. Ors 
8. Adalan 
Dr. Ji'. Ecet'it 
('. Tüzel 
F. Çobaııo,ijl11 
V 88leı-
m. lif. Ba./,· fi 
8. Ç'ummlı 

' ~.: ,.._. •' . ':' ~ 

Gl. N. Eldeniz 
iL Ede . '· 

·· Z. Yö•·ük 
· D~. B. Kökı:te'rlti'r 

KowJia A. 11. Di'kmen 
Kütahya '8. 'Kııtmcuı· ·. 
Kütahya H. ' Benlı: 
Malatya,- 'H. 'Sağı-roğlu 
Jlaı·din · ·o. Tmıeı· 
Jf01rd'in ' Dr. A. Uı·a. 
Muğla: .. .. Güney 
Ordu· · Dt·. Z. :M. Sezeı· 
Siiı·d A. R. Esen 
• inob !. Jl. Scviik 
, ivas !. H. Başak 
Si1Jas K. Işık 
Tekirdağ E. Ataç 
Telcü·dağ E. Pckel 
1'okad · a. P ekel 
.Pı·fa K. Bm·keı· 
V ozrıad z. A ı-kant 

; . • • ~ . : ı . ... . . ı ... . 

Komisyon, 2 (1 tn.sa.n, 1 tcklii) işi sonu<:lnndırnıaıruşt.ır. 

Sa.yJ Özeti 

TASARI 

1/222 Askeı·l ve Mülk1 Tekaüt Kantlllunun 3360 ııayılı ka
ntlllla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra eklen-

r,ıemi 

mesille dair Koıniı;yondndrı·. 

TEKLfF 

2/49 Mardin (F..dib Ji/rgin ve Erzincan Şükrü Sökmensö-
er) - M61llurlar hakimıda Komi~~·ondadır. 



-176-
[Chglci ıtomı.y~] 

(Biitço, ?.üUi Eğitim, Milli Savunma ve SağW{ ve Sosyal Yardım Komisyonlarmdan se~ilen 5 cı· 

üyeden kurulmuştur). 

Afyon K. 
· Ankara 

Bitlis 
Bolu 
Bol11, 
Bursa 
Çankırı 
Edirne 
H1·zıt1·ıı1n 

Ba-şkan /stanbul 
Söscü Urfa 
Katip Konya 

JJr. ;1. H. S el.11il 
B. Bay~·an 
JJ. Osma 
H. R . (}_ymen 
]) r. Z. Ulgen 
Dr. Jl. T. Sinıer 
JJr. A. Arkan 
D1·. F. Jf emi k 
.A. A kyiirek 

Dı·. G. Ataç 
s. K. Yetkin 
M. A. Binaı 

.E1·zıu·urıı 
Gazimıteb 
Giresun 
Kastamonu 
Manisa 
Manisa 
Mm·din 
Rize 

Gl. z. Soydemir 
D1·. M. Canbolat 
A. Saym· 
T. Taşk11·an 
Dr. S. E. Kadtçılaı· 
li'. K ut·doğhı 
Dr. A. Uras 
T. B. Balt(t 

KomiByon, havale edilen tasarıyı BOlluçlandırm.ıştır. 

Sayı özeti 

TASARI 

1/«7 Ankara Trp Fııkiiltesinin kurulması hakkında ~O . VI . 1945 tarihinde 4761 sayılı 

karııuı olarak knbul cdilnıi~t i ı·. 



Amasya 
Ankara 
rlnkat·a 
Ankara 
Ankara 
Çorum 
Edirne 
Erzu.rum 
Erzu1·um 
Erzurum 
!çel 
!çel 
!stanbul 
lznıir 

.. 
177 -

[Tuta.na.kıa.n: Inceleme Komisyonu] 

(Kmnutayın adçekme ile . ayırdığı 30 üyeden kurulmuştur) 

B al ı leesir 
Tokad 

Başl~an 
Sözcü 
hati11 ; llfamş 

E. Uras 
F. R. Atay 
A. Baytın 
R. Börek&i 
H. N. Mıkçwğlu 
D1-. C. Kazancw.g"lu 
Jlf. 1C. A ğaoğulla1·ı 
A .. . .'Akyü1·ek 
Gl. P. Demirhan 
'·. Koçak 
R. Koraltan 
Ş. Tuğay 
F. Oy1nen 
, . B"'pilGmen 

Gl. K. Ozalp 
N. Poroy [ * J 
Dr. K. Bat~Jizit [* ] 

lfMI'I,ir R . Köken 
1 zm·i.r H. Onaran 
Kars Ş. Karacan. 
Kastamonu T. Coşlwn 
Kastamonu z. Orbay 
Kayseri M. Taner 
Kırklareli N. A. Kansu 
Kı1·klareli Dr. F. Umay 
Mardin D1· . . tL U m-s 
Ot·du . S. Tarcan 

inob Dr. B. Kökdenıir 
TelGirdağ E: P ek el 
Tokad H. N. Keşmi1· 

Komisyona havale edilen {2) tezkere sonuçlandırrlmıştır. 

Sn yı 

3/267 

3/268 

Özeti 

TEZKERELER 

Burdur Milletvekilliğine seçilen Mehmet Sanh 'ya 
ait sO<}im tutanağının gönderildiğine dair Başbakan
lık tezkoresi 

!stanbul Milletvekilliğin-e seçilen Muhittin Üstiin
dağ'a ait seçim tutanağının gönderildiğine dair Baş

bakanlık. tezireresi 

ltıemi 

Bu husustaki ı·apor 6 . VIII . 1945 
tnrilıindc kabul edilm~lr. 

Bu husustnki rapor tl . VII . 1 9ıı5 
t~hindc kııbul edilntiştir. 

[
0

] 26. VI .1915 tıırihli Korıti8yon toplatttısında Jıazır bıdtılltluyaıı. Sö;ıcü N. P<Jmy yeriıı · Dr . . L 
Uras Jfarıü}l., K6tip Dr. K . .Bayizit yel'tne de M. Ttıııer J(a!JSe ı-i eçllmi§le.rdir. 

--•-~»->•<•---- .. 
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4. Komjsyonlapn toplantı sayısını gösterir .cetvel 

Koınisyoular 

'l'oplantr 
sayısı Komisyonlar 

Sürel komisyonlıı.r 

Adal t Koııusyonu 51 
Anayasa » 8 
Uayındırlık » 7 
Bütçe > 76 
Drşişleı·i > 9 
Dilekçe , 48 
Ekonomi » 13 
Oümıi.ik ve •rekel » 8 
İçişleri > 39 
Maliye » 25 

Karına Komisyonlıı.r 

Adal.et, Bütçe ve Maliye Komisyonla
nndan kurulmuş Kanna Komisyon 
Adalet ve İçişleı·i Komisyonlarından 
kuruJınnŞ Kımnıı Komisyon 

Anayasa ve Adalet Komisyoıılarm

daıı ktınılmuş 1:0ırma Komisyon 

Büt~e, k'Şleri ve Ulaştırma Komis
yonlarmdan konılıntış Karıııa Komis
yon 

Hütç(•, Mııliye l'e ~ııyıştııy Komisyon
lanndıın kui'Ulmuş Kanıııı Komisyon 

Riitçe, Ticaı·et ve Ulaştıı·ıııa Komis
yonlai'J1tdıı.!t knı·ulmuş Kıırnııı Ko
misyon 

O çici Komisyon (Adnlet. Anayasa, 
Bütçe, gkonoıni , İçişleri , ~faHye, 
Tarım ve Ticaret Konıisyoıılarından 

seçilen 4 er üy deıı kurulmuştur) 

Geçici Komisyon (Achıl t, Bayındrr
lık, Bütçe, İçişleri, Milli avunma 
ağlık ve . osyal Yardım ve Tarını 

Komisyonlarından ·eçilen 5 er üye
den kunılm.ııştur) 

3 

2 

o 

3 

33 

ll 

Mct·lis 11. Jncel cıne Kojllisyonu 
Mecli~ Kitaplığt ,. 
Milli Eğitib » 
Milli avunma , 
Sağlık ve Sosyal Yaı·clım » 
ayı ş lay ,. 

Tarnn » 
Ticaret ,. 
Ulııştıı·ma » 

~~ 

ve Geçici Komi.syonlıı.r 

C:eı:ioci Komisyon (Adalet, llııyındrr

lık. Ekonomi, Gümrük ve Tekel. lı:
işleı·i, Milli ' avıuınıa , 'ağlık Ye Sos
yal Yaı·dnn ve !aştırma Komisyon
laı·ından seç:ilen 3 n üyeelen knnıl
nıuştur ) 

Cl-eçici Komisyonlar (Adalet. Hiit~e. 
Ekonomi. lçişl ı·i, Maliye. 'l'ımııı ve 
ve 1'icaret Koıııit;yonlarındaıı HeQileıı 
!l eı· üyeden kurulmuştur) 

Oe~ici Komisyon (Adalet, Bütçe, 
Ekonomi. SağiLk ve Soııyul Ynı·dnıı 

Komisyonlarıııtlım seçilen 5 eı· iiyt>ılt>n 
k nı·ulı ıı uştur) 
Geçici Komisyon ( Bakaulıklal'ln knı·

şrlıklı . komisyonlardan seçilen 3 er 
üyeden kıırulmnştnı·) 

Oı>~ici Komisyon (Bütçe, .Milli Eği
tim. Milli Savunma ve Sağlık ve 'os
Yardım Konıisyorılarından s ı:ilcıı 
5 er üyeden knnıhnuştur) 
'l'ııtaua.klarc tnceleıne Komisyonu 
(Kaıııutaym ıı.dı:ekme ile ayırdığı 30 
iiyedı.>n kunılnuıştur) 

'l'oplaniı 

sayısı 

11 
3 

16 
27 

6 
27 
12 
15 
14 

8 

o 

2 

6 

3 

2 



5. Komisyonların çıkardıklan işleri özet olarak gösteren cetvel 

~ ı.. ... ... -a.!! ... .... 

"* 
"' .;, o "' .. 

~ 
-.; :;ı ~ ı>.. cı 

1 ... .ı. :;ı "' 
llj) 

~-;; ·~r~ ~ ~ c. ı:s ...... 
Komisyonlar 

., 
"' ı:: : ı:s:: o g § o cı 

E-< E-< E-< o E-<.oıı E-< r:nı:: ~'O 

Siirel rkoın.isy?nlar : 

Adalet Komisyonu 26 4 15 2 o 47 37 10 
Anayasa » o 7 o o o 7 4 3 

•Bayındırlrk » 3 ı o o o 4 4 o 
Bütçe » 100 18 29 ı 156 ı o ı 55 
Dışişleri :. 17 o 1 o o ıs 12 6 
Dilekçe » o o o 6 1 7 1 6 
Ekonomi :. 4 2 o o o 6 3 3 
Gümrük ve Tekel » 2 1 o o o 3 3 o 
İçişleri » 32 ı3 3 ı o 49 32 ı7 
Maliye » 24 4 ı 2 o 3ı 13 18 
Mrrlis Ih·sap l ımııı lıı relcme » o o o o o o o o 
Mec-lis Kitaplığı » o o o o o o o o 
lll illt ~ğit i ın » !l o 1 o o lO 8 2 
Milli Havunınıı » 23 5 2 2 o 32 27 5 
ı;;ıığlık ve ~os~·ııl •,·ard ım » 3 o o o · o 3 3 • o 
Sayı~ta,\~ » 32 o 16 o o 48 ı2 36 
Ta nın » 6 o o o o 6 6 o 
Ticaret :. 7 2 o o o 9 9 o 
Ulııştı ı·ına » 9 o o o o 9 8 ı 

Ka.rma. Koın.isyonlar ve Geçici komisyonlar : 

Adalet, ~iit~c ve Ualiyc Komisyonlarından ku-
rulmuş 1 ıııına Komisyon o o o o 1 1 o 
Adalet ve Lçişlcri Komisyonlarından kurulmuş 
Karına Komisyon o o 2 o o 2 ı ı 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kunılın uş 
Karma Komisyon o o 10 o o lO 8 2 
Bütçe, tçişleri ve Ulaştmna Komisyonlııı·ındun 
kurulın1ış Karına Komisyon o o o o 1 o 1 
Büt<;<', Maliye ve •. ııyıştııy Komisyonlamıdıın ku-
rıılınuş Kııı·ma Komisyon o o 5 o o 5 4 1 
Bii1Çt', Ti<·ar()l ve 11laşiırma K omi~yon larından 
kıınılnnış K arma Komisyon 1 () o o o 1 1 o 
G<'~ici Komisyon ı ·O o o o 1 ı o 
Gc~iri Komiııyoıı ı o o o o ı ı o 
0t'çi<'i Komisyon ı o o o o 1 ı o 
ı; çiei Komisyon o o o 1 o 1 o ı 

C:e~iei Komisyon ı o o o o ı ı o 
Geçici Komisyon ı ı o o o 2 o 2 
<ir~:id Komisyon J o o o o ı ı o 
Tutarıaklnrı lnreleme Komisyonu o o 2 o o 2 2 o 

Toplam 306 58 87 22 2 475 305 170 
Cil >-.~51 -



D.· lnzfbat' Komisyonu 

!~inci Toplantı zıırlında Başkanvekili Refet Qanıtez 'in başkanlığı alında loa reci Üyeler ( Ağrı 
Hıılit B~~ııak, ·alaty.a ~uttalip Öker ve Mardin hfıııı F erid Alpaya) ile Ue ıı e l lGitip Vr~·se l 
(lcııyıı 'dan kı.ırulaıı hı~bat. Komisyoruınu ilgilendirecek bir olay çıkm~m~tır . 

• 1 

E.. Büyljk Millat Meclisine gelen kağ1tlar 

lkiıı tJi Toplantı içind Yiiksek Jleclüe : 

122 T l'S(ıı·ı 
3() 'JJeklif 
77 ,'J' ezke·r 
'26 Önerge 
10 Tiirlii Kiiğılar 

11 Çeşitl-i işlere ait kağıtlar 

1676 Dı'lekçeler 

2()(i9 Kôğtt gelmi.~ıir. Komisyonlar ve Kcı'emler bu toplanıın dışındadır. 

1. Tasanlar 

İkinci Toplantı içinde Yüksek Meclise 
(122) ta.sa.n gel~ olıw bunlardan (83) ü 
kendi başma veya. birleştirilerek ka.nun ola.rak 
kabuL edil~, (1) i Hükümet tarafından geri 
~ ve ~ri kala.n (38) tasa;rı ise gelecek 
'l'opla.ntıya. kalm:ışf\Ir. 

B,inci Topl.a$da.n göçerilen (68) tasa.. 

ndan (24) ü kanun olarak kabul edilmiş, 
(2) i Hiikümet tarafından geri al.mnıış ve 
geri k&J.a.n (32) tasan üçüncii t9p}Jııı.tıya 

lmlınıştır. 

Olağanüstü Toplantıdan göçeı;ilen (28) 
tasarıdan (6) ı ka.nun olarıı.k kabul edilmi$ 
(22) i Uçüncü Toplantıya kalnul}tır. 
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A. likinci Toplantı: içinde gelen taaaPıl&r 

Sayı Özeti İşiemi 

1/354 Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 
1941 yılı kesinhesabı hakkında Sayıştay Xomisyonu.n.dadıx. 

1/~55 Devlet Koruıer11atuvım hakkındaki 3829 sayılı kanu-

1/ 356 

1/357 

ııtın hnzı maclrleler~ııin dcğiştiı · ilınc~ine dair 

Kanu.nılarda geçen llaşkumaudan, Başkomutan ve Baş

huğ tabiırleri yerine kaim olacak unvan hakkında 
fl1:aliye Bakanlığı_ ·k;uı:ul~ ve görevlerine dair olan 
299B sı.ıyılı kıı.uunun 21 nci maddesinin ikinci fıkra
smttı değişt.ixilı:oesi hakk.mda 

1/35 Nakil vasıtaları hakkındaki 382.7 sayılı kanuna ek 
kanun tasarll!ı 

1/359 

1/360 

1/361 

1/362 

l /36~ 

lı/364 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme G uel MüdüJ:l.üğü 
19-M yı1ı .Bütçe J.<aııunun;ı. bağlı (A) işaretli cetvelde 
dejişik 1 ik yapılması hakkında 

Posta, Tclgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü
nün l941 yılı kesinhesabı hakkında 

Yedeksubay ve yedek askeri memuı;olar hllkk111daki 
1076 !llli}'ılı •kanunun 3923 sayılı kanunla değiştiril(ln 
3 ııcü maddesine bir fıkra ilavesine dair 

Alatürk Anıt - Kabri inşa ıııa dair 

Dcııiz<"i ,\'l'tiŞtiı·nw hakkında 

:\tilli Nğitiııı Bukıuılığıoı~ bağlı teknik okullarında 

yeti~Litilt:>cck askeri ıniihoııdislc.>r hakkında 

1)36(). ()rınıın <lt-ııol :\liidüı·li.iğii Hı.ı.ı yılı Büt çe ı aııuı.ı.unn 

5 . lll . 1945 tarihinde !1702 say.ılı 

kanun olnrnk kabul edilmiştir. 

~tilli Savunma .Komisyonundadrr. 

2 . VII . 1945 tarihinde 4775 sayılı 

kanun olarak kabul ()!lilmiştir. 

20 . XII . 1945 tarihinde 4689 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 : Xl . 1944 tm-.ihinde 4678 sayılı 

kantı.n olArak kabul edilın.iştir. 

.a,vıştay Koınisyompıdadı.ı:. 

25 . XII . 194.4 tarihinde '4690 sayılr 
kanun olarak kabul edilıni'1tir. 
22 . XI . 1944 ta~e 4677 seyylı 

kanun çlıı.rak kabul edil.mi.ştir. 

Bii.tçe Komjsyonundadır. 

2 . VII . 1945 tarihinde 4779 sayılı 

kanun ~larak kabul edilmiştir. 

hıığl ı (~\ ) Uıa ı·etli eetvcld d ğişiklik ynpılnııısınu dair 6 . XII . 1944 tarihinde 4680 sayılı 

kanVJ'l ola.nık kal>ul edi):mi,ştir. 
ljı!66 ('tnııluı.ı:bıı.şakHhğı. Filıi.nııoııik Orkestı·ıı>ıı ktu·ulu u 

"'' ork ı<lmmensuplarııuıı tlw(i n IN·ziy<'l •ri hakimı
dııki :30~5 s~.vılı kanunun hazı ııınddelcı·in:ıı dı·ğiıti-

tıilnıesiıl6 daiı· 5 . lll . 1 !145 ta.rilıitıde 4701 sayı h 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

lj:JG7 

1/3GS 
1j:369 

\·nkıfl,ıı· n ııl'l Müclül'lüğüıwe kullaııı.lneol< a\•ukat
lııı· hnkkııırlııki 12G:J sayıl ı kıınıınuıı hiı·irıoc i ıııarld si
lll' hiı· fık ra c•ldeııın~~ine claiı· 

ksckri ııynıynt hesaplan ııııdıhınesi lınklmıdıı 

• 'irk tihayl'iy~ni11 satımılımıın~ına dnil' ıııukıı\'l'iıınin 

onanınası hakkında 

1/370 1944 yılı Riit~t:> K:ınwıun~ hnğh Vl' J) i~Jretli cet-

i\ l ı.ıliy Kw.ııiııyonu;odıı.dır. 

Adıılet Kol)'lisyolltUldadır. 

15 . I . 1945 taribinde 4697 wP.ı 
k.ıınun olaı:ıı.k kabul eıij.lmift.i.r. 
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Sayı Özeti loleıni 

,·cllt>rdc değişiklik yapılınası hakkında 3 . I . 19-15 tarihi.nde -1692 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Jj;J7l '!'unceli ilinin idoresi hakkınılııki 2 4 sayılı .kanun 

büküııılcı·iııin biı· yıl daha uzatrinınsına dni'r 18 . X lL . 19+! tarihinde 46 7 sayılr 
kırnun olıırllk kabtıl edilm iştiı·. 

1/:172 'J'ürkyc - lsvi~re TiC!'J'Ct ve Ödeme :Aıılaşmn~ırun üç 
uy ıızutılmnsı hakkında . I . 19.45 tarihinde 4694 sayılı 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 
1/373 Askeri Ceza Kantınuna ek kanun Uısaı·ısı 10 . I . 1945 tarİlıinde Hükümet ta

rafından geri alııunıştu'. 

1/374 Bcrimisileı·iıı affı hakkıııda ı . VIII . 1945 taı-ilıindc 4797 sayılr 
kanun olarak kabu) edilmiştir. 

1/375 Posta Kanununun 1145 sııyıb kanwıla değiştiı·iJmiş 

olan 34 ve 35 nei madelerinin neğiştiı·iJmesi hak
kmda 

J/376 Yakıflıır C:cMI Müdürlüğü l!l42 yılı kcsinhoısabı hak-

4 . IV . 19-15 tarihinde 4711 sayılr 

kııntın plıı.rıık kabul edilıniııtir. 

landa Sayıştay Komisyonundıı.dıı·. 

1/377 l) vlct dcmiryollu.rı ve linuuıJari,vle Devlet deııizyol
lal't ve Devlet Jimanlamıda yapıl.acnk askeri nakli
yattan alınacak ücretleı· hakkııııiaki 4004 sayılı ka-
nıınuıı birinci mııcldesiniıı değiştil'ilıiı sine daiı· Bütçe Komis.voııunrladır. 

l/378 Hiikinıleı· J\anununun 3501 sayılı kanunla değişPıı 

74 n.cü ınadrlesiniıı değiştirilmesi hakkınon 9 . Vll . 1945 tarihinde 4791 ~yılı 

kanunla birleştirilerek kabul cdilmi~
tir. 

1/379 Birleşik Kıı·allıkta mamul eşyanın Türkiye'ye ihra
cına mütaallik garnııtileı·e dair ınmızaın anlaşmaıwı 
5 nci ml!desine bir (F) fıhası ilıivesi için İngil·tere 

1/3 o 

ııefaı·etiyle teati edilı>n notularm oııaııınnsı hakkında 25 . lV . 1945 tarihinde 4720 sayılı 

kanun olarak kııbııl edilmiştir. 

Vnn gölii işletmesi h)l.kluııdaki 3025 sayılı kanuınııı 
birinci nıneldesinin değiı;ıtirilınesiııe dair 25 . VI . 1945 tarihinde 4766 sayılr 

kamın olıı ı·nk kalıııl edilmiştir. 

l/3 l 'I'üı·kiy -İsviçre Ticıı.ı·et \ ' O Ödeme AııJaşııınsmın üç 
ny ıt7.atıJmnın hakkında 25 . TV . 1945 tarihinde 4721 sayılı 

kanun olarak kabul «;ıdilnıi~tir. 

l/3 2 Tekl'l Genel }!üdürlüğü 1944 yılı Büt~e Kanunıma 

bağlı A işaı·etl el•t\'eld değişiklik yn-pılınasnıa <iniı· 19 . III . Hl45 Laribinde 4703 sayılr 
kıınun olarlik kabul edilmiştir . 

1/3 3 D vl t memurlan aybklarının birleştirilmesi ve 
dcnklcştirilme i Jıuklondııki kanuna ek 4644 sıı.y.ı:lı 
kanuna bıığlı 3 sayılı cetvelin Tarım Bakanlığı kıs-

mıncin değişiklik yapılınasına dair 9 . I\' . 1945 tarihinde 4713 s..ı.yılı 

kımtın olarak kabul edilın.iştir. 

1/38-t Milli Eğitim BilkaDlığı m rkez kuruluş ve gör vleri 
hııkkmda 22 7 sayılı kanunıı ek kanım tasarısı J.! . Y . 1945 tıırilıinde 4i37 sayılı 

kumın oluı·nk kabul edilmiştir. 
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l/3R5 Hayvan Sağlık Koliuğu Kanununun 5 ve 59 neıı 

maddeleıinin değiştirilmesine ve at vcbasına tutulan 
hayvanların öldürülnıeııin(• ve bmılıınn ödenmesine 

İşiemi 

dair H . VI . 1945 tarihinde 475 sıı.yılı 

kaıııın olarak kabul cdilmi11tir. 
1/3 6 

1/ 387 

1/ 38 

1/ 389 

Çiftçiy toprak dağıtılması ve ~iftçi ocakları kurul: 
ınası hakkında 

Tekel Genel J\llüdiirlüğii l!J44 yılı Biit~e Knnunuun 
bağlı retvcllcı·dc değişiklik ~·apılması hakkında 

ll . VI . 1945 tarimnde 4753 sayılı 

kanun olarak kabiıl edilmiştir. 

19 . ın . 1945 tarihinde 4704 sayılı 
kanun olarak kabul edilnıi~1:ir. 
2!1 . Y . 1945 tarihide 4741 sayılı 1945 ~·ılı yedi a~•hk ~ütçe Kı~ııunu tasarısı 

,., kıınun olu rak kabul dilnuı;.'tir. 

Beden Tcrbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi-a);
lık Bütçe Kanunu tasarısı 30 . V . 1945 tarihinde 4742 sıı.yıJı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 390 I>e\"let Denıiryo~ap ve Limanları İşletme Genel Mü-
dürlüğü HJi5 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı 30 . V . 1945 iarihinde 4743 sayılr 

kanun· olarak kabul edilmiştir. 
l / 391 Devlet Ul'niz.vollıı.rı ve J,inııı.ıılan lşlc.tme Uenel Mıi-

diiL·lüğü Hli5 yılı yerli aylık Bütçe Kanunu tasarısı 30 . Y . 1945 tarihinde 4744 sayıJı 
kanun olarak kabul edilıruştir. 

1/3!13 

Devlet Havayolları Genel Müdüdüğü 1945 yılı yetl i 
a.vlık Hütçr Kanunu tasarıst 

· ·.-.ı 

Hudut ve Sahiller ağlrk Genel :tıfiidürlüğü 1945 yılı 
.'·edi - aylık Biit~e Kanunu tasarıRı 

1/ 394 Tekel Gen l Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık büt~ 
;kanunu tasarısı 

l/395 Oıııınn Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık bütç:c 
kımunu tasarısı 

1/ 396 Posta, Telgraf ve telefon 1şl tme Genel il!üdürlüğü 

ao . y . 1945 taribinde 4744 sayılı 

kanun olarak kabul cdilıniştir. 

4 . V . 1945 tarihinde -!731 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi.ştir. 

30 . V . 1945 tarihinde 4HS sayılı 

kımıın olaı·ak kabul edil~niştir. 

30 . Y . 1945 tarihinde 4746 sayılı 

kıınun olarıık kablll edilmiştir. 

1945 ~'llı yedi aylık Büt~e Kanunu tasarısı 30 . V . 1945 tarihind 4747 sayılı 

kıınnn olarak kabul edilmiştiı·. 
1/397 Vakıflar Gen 1 Miidiiı1iiğii 1945. ·'· ılı yedi aylık 

Biitç:.e Kanunu tasarısı 2 . V . 1945 tarilıind 4730 sayılı 

kıımın olarak kabul edilmiştir. 
1/39 Belediye Kanununun 54, 119, 120 Yc 12 ııri modelc-

l/399 

lerinin değiştiıilmeı!ıi lıakkındıı. 26 . III . 1945 taı;hindr 4705 sayılı 

İstanbul Havagszı ve Elektrik v teşebbüsatı ma
iye Türk Anonim Şirk tini satı.nalma iiÖzl meııi
nin onarunasına ve İstanbul Elektrik Tı'llmva\' v 
TünQl !şletmcleı·i ldıı.reııine den·ine dair . 

kanun olarıık kabul edilmiştiı·. 

20 . V I . 1945 tarihinde 4762 
k&nun olarak kabul edil.miştir. 

yılı 



Sayı 

1/400 

1/401 

-184-
Özeti 

Noter Kanununun 71, 84 ve 85 nci maddelerinin 
değiştirilmesi ve olağauüstü hıillerin d vanu süresin
ce noter ücretleriyle yol L<ıııninııtmm arttrtılması . 

hııkirmda 

Sıtına ile Olağani1stü savaş J.ıakkmda 

lşlemi 

.J. Vll . J!)-!G tarihin-d• 47 2 sayı lı 

kanun ol n mk kabul edilıniştir. 
26 . Llli . 1945 tarihin'de 4707 Kıtyılı 

lnınun olarak k.a;bu,i e'dümi tir. 
l / ':!02 Tabkim at İJilerind · çıı.l ı şl\ırılııcak crlere verilecek 

gündelik hakkında 13 . V:T 19+5 taı'.ilıind 4754 sııyıiı 

lmmın olnı·al; kabıtl eclihuiııtir. 

1/403 Hudut vo. Sahiller ağ:lık Genel Müdürlüğü 1943 
y,lı 'kıı'iriıı .besttbı hak!lbnda Sayı., tay Konıisyonnııda.dır. 

IV,4Q.! tdıırei t:munıiyci Vilfıyat Kanunumin Ü7. 1. idıır~-

l;.t05 

1/ 406 

lcl'C ııit kısmııra gc<,;ici bir nıadde ekcnme~ine dııir 26 . Hi . 1945 tarihind 4706 sayılı 
~anun. alarak kabul edilmiştir. 

Bütç-e yrlrum · değiştirilmesi üzerine bazı vergi w 
ı·c~ iml ·re ı.ıit lmııuııl;ı rda değişiklJk yap.ılınasına dair 

Uoııel Nühıs sayuru hıı.kkındn 

6 . VI . l!l45 t.ar.ihind 4750 &\Yllı 
k8JıUn olariık kabul edilmi~ti ı·. 
2 . V . 1945 tarihinde 4729 sayılr 

kanım olıı.rak luıbul edilmiştir. 

1/ 407 ~[ı\tbuat Kanutıu~lllıi . ba?a ına.ddeieri:nin d ği~tirilmc- · 

Sine dair 1çi~lel'i Konıisyonun<ladır. 

1/40 Şose ve Köprüler Kanunu ile bu ·lkanunuıı baıı mad• 
delcrin.in değiştililmesi lıııkkmdalri 1882 sayılı kanun-
da değ~ik yapılmasına dair 6 . VI . 1945 tarihinde 4751 ~a~'1 1ı 

kımtın olıu-ak knbul edilmiştir. 
1/ 4.{)9 ..Askeri 1\IemU:rlar Kanununun 4 ı:ı,cü maddesinin de

ğiştirilmesi hakkındaki 3933 sayılı kanunun birinci 
maddesinin değiştirilJl\csinc dair !1 • lV • l9-l5 ta.rihindo 4712 AA,vılı 

-··-c-- .... 

1/410 Devlet memurlan aylık:lıırırun tevhlt ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek 4644 sıı:yılı kanunda 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

değişiklik yapılması hakkında 2 . VII 1.946 tarihinde 4774 sa~'ılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 411 

1/ 412 

1/ 413 

1/414 

Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muaven L Sand~ı hak- · 
kındaki 3575 ·ayılı kan\llla ek kanıın ta.sarısı 
Gazete ve me<.'ID.ualarda çıkaca/k ilu:ulaf111 Basın Bir
liği eliyle yayımı hakkında 

nba.yla.r H yetinc mnbısus Terfi Kanununilli 4554 
· sayılı kanunla dcği~en ll nci maddesine bir fıikra ek

lenmesine dırir 

G~:ncl büt~:eden ve ~enel bütçeye giren daireleı-e bağ
lı müesse ·e ve kuıııllardan aylık ve ödenek alanlara 
birer aylık hakedişlmniiı tutarı nispetinde yaı;nl~k 
yardnn hakkında 

~lııJiyıı Kcıni yoıuındadır. 

l<;işl ri KomiNyonuııdadıı·. 

2:i . IV . 1945 tarihinde 4 719 sayılı 

kınıurı ·olarak kabıli odilmi~?tir. 

9 . 1 V . 1,!)45 t.ari.hiııde 4 716 sayılı 

kanun olarılk ktı.l ııl ~lnı.iştir. 



- 185 -
Sayı Özeti 

1/415 Devlet Demiryollan vo Linumları İşletme Genel Mü· 
dürlüğü 1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılmasma 

İşlem i 

dair ' ll . V . 19J5 tarihinde 4734 sa~· ılı 

karımı olaı·ak kabuJ e1.Hlıııiştir. 

1/416 Türkiye - İIJViçre Ticaret ve Ödeme Anlaşmasrom 
Haziran 1945 tarihine kadar üç ay süre ile uzatılına-
ın hakkında 4 . Vll . 1945 tarihinci 47 3 sayılı 

kaılllll olurak kabul •dilıniştir. 

1/417 Devlet Deniıolları ve Li imanları İşletme Genel Mü
rlüı·li.iğii 1944 yılı bütçesinde değişiklik yapılma ına 

1/418 

1/419 

1/420 
1/ 421 

1/ 423 

1/424 

1/ 425 

l j 42C 

1/ 427 

l/ 42 

1/429 

da..il' · 21 . IV . 1945 tarilrinde 4723 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyollan ve Limıınları lşletnıe Oc:>nel Mü
rlürlüğü 1944 yılı biiiçesinde değişiklik yapılması 
hakkında 27 . IV . 1945 tarihinde 4724 saytlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Vakıflar O nel Müdürlüğü 194J yılı bütçe.~iııdc deği
f?iklik yııpılnıusmıı dair 

Kiıııy.ııgcl'lik ve kimya mühoıırlisliği hakkında 
Hudut ve Halıiller 'ıhbnt Cenel Müdürlüğü 1944 yılı 
büt~e~iııdo l ğişiklik yapılması haklnııda 

::>ağlık ve 'osyal Ym·dım Bakanlığı Kunıluş \' Me
ıııurin Kanununun 4 ncü ınadesiııin 'değiştiı·ilıııesitıe 
dair 

1944 yılı Genel Bütçe Kıuımmıııı bağlı A eel ,·clinc1e 
değişiklik apılması hakkmc1ıı · 

Posta, 'l'elgl'lı f ve Telefon ~letıue Genel Müdürlüğü 
1944 yılı büt~cı;inde değişiklik yapılmaııuıa dair 

Şikago'da 7 Aralık 1944 tal'ibinde akit I' C iıuza dil
miş olan !1 ilietleara ı . ivil Havacılık Kouv.aı:ısiycııı.ı 
ile ShriJ llavacılık Oc ·ici Anlaşması ve bunlaı·nı ek-

lerinin onunınası hakkında .,. 
19-H yılı Cleııel Bütı;c Kanununa lıağlı A tı•tveliııde 

dt•ğişiklik yapılıııa · ı hakkında 

Orman Genel Müdürlüğü kuruluş kıınıın!arına ek ka
ının tasarısı 

. - ._ ' J'..ı 
Devl t Havayolları Genel Müdürlüğü 19~3 yılı Ju>. 
sinhesabı hakkında 

Orman 01'n 1 1\füdiirlüğü 1944 yılı Bütçe Kıınwıunıı. 

27 . IV . lll45 tarihinde 4725 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ekonomi 1 omi~'Yonundııdır. 

30 . I\T . 1945 tarilıinde ·H2 sayılı 

kanllll olarak kııbul edilmiştir. 

2 . VII . 1945 tarihinde 4776 sayılı 
kaıııııı. olıırak kabul edilmiştir. 

9 . V . 1945 tarihinde 4733 sayılı 

kanun· olartık kabul edilıni~tir. 

U . V . lfJ45 tariirinde 4740 sayılı 

kanun olurak kabul edilmi~tir. 

5 . YI . 1945 tarihinde 4749 sayılı 
kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

7 . v· : 1945 tarihinde 4 732 sayılı 

kamm olarak kabul ed.ilroi,tir. 

2 . Yil . 1945 tıırilı.inde 4777 ar·dı 

kanun olarak kabul eclilıniştir. 

şta~· K ıni yonuııdadır. 



Sayı 

W430 

l/4.31 
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Özeti 

bağlı A cetvelinde değiııikJik y~pılnıltl!ı hakkında 

rrruııı .enel Müdürlüğü 1944 yılı Bütı;c Kantınuna 
hağlı A cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 

Devlet Havayollım Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe 
Kanmnıııa bağlı A cetvelinde deği~.iklik ya1)llma~ııı~ 
dair · 

İşiemi 
----------·-----··- -
14 . ,V . 1945 tarihinde 4739 sayılı 
kanun olarak kahul edilmiştir. 

14 . V . 1945 taı·ilıinde 4739 sayılı 
kıuıun olarak kabul edilmiştir. 

14 . V . 19-1-5 tarihinde 4738 sayılı 

kanun olarak kalml edilmiştir. 

l/-l32 ::ı ferberlik Kamuıunun 3 ncü matldesinin değiştiı·il

mesino dair 9 . \'IT . 1945 tarihinıle 4790 :ıayılı 
kanun olarak ka.l;ıul edilmiştjr. 

1/433 

l/434 

Tüı·k - 1nglliz Ticaret ve Ödeme veı Mali Anlaşnıala-
rınm birPor ay daha uzatılması hakkınila 

Devlet Dcııizyo!Ja ı:ı ve Limanlan lşlet-ıne 0Pncl Mii
clüı·lüğü Meıııuı·ları 'rekaüt an dığı li akkındaki 31 :w 
sayılı J<anunuıı 29 nrıı ınaddcsiııjn <lcğiştiı-ilme~iıı~ 

9 . VII . J!l45 tarihinde 4794 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

dail' Maliye Konıj~yonuııdadır. 

t/435 Subay ve askeri 111l'ınurlarııı tckaüdü için rütl.ıe ve 
ıruıırıarına ~öre t-ayin olunun yaşlaı·ı bildiren 307!1 

l / 436 
l / 437 

l / 438 

1/439 

1/-HO 
1j-!-1,1 

1/H2 

1/ 4-1-4 

1/-!45 

· ayılı kaııuna ek kanun tasarısı 2i\ . \ ' 1 . 1!),!;- tıırilıimle 4765 ·ıı.yılı 

luınuıı olaı-uk lm)ınl eclilıııiştir. 

Hl43 yılı kcsinlıe:ıabı hakkında 'a~• ıştıı~· Koıllis,voııundadı r. 
Belediyeler ve bunlar-a bağlı kurumlar ve Belediy<>-
1 r Bankası memurları tekaüt sandığı teşkiline duiı· 

olan 40 • ı;ayılı kanuna ek kanun tasarı ·r -r.Iali.l' l! Konıisyonuıi.dadır. 
Orman Kıııııınunun birinci mnddcsinin değiştirilme-
sine ve hu kanıınti bazı hükümler eklenmesin e dair H . VII . .1!!45 tarihinde 478fi su~· ılt 

lmnün olarak kıtbul edilmiştir. 

Po tıı, 'l'dgruf ve Telefon lşl tıne C1cnel M\ldürlüğü 
1942 yılı kcsiııh<>sahr hakkında Sa.nşlay Koınisyonundadır. 

Şchlıeııdnlik Re ·iuılcri Kıuıumıııu ek kanıın tasarısı . M:ıtli:v<> Konıisyonuııdn hr. 
Askeri Şfiraııın ku ıııluş v görevleri hal~ıııdııki 631i 
sa.v!lı knnuııa ('k kaıııın tasarısı :!!i . YI . 1945 1ıuihinde 4764 sayılı 

l l fart 1941 kanl}ııttnda derpiş edill' 11 yardıma 

ilişkin csa !ara dair Tüı·ki~-<' unıhuri~·eli Hü~me

tiyle merika Birleşik D vletlcı·i Hükümeti ara ın
da 23 • ubat 1N5 tarihinde iıııznlıman Anlaşmanın 

onannıası hııklondıı 

Yeniden doku?. ilce kurulmasına dair 

Türkiye - Fiıılii.ııdiya Ticııret ve Ödem Anlaşınasr
nın altı ay uzatılınıısı hakkında 
;alışma Bukanhğı kurluş ,.e ~ör vleri hakkında 

kanun olııı·ak kabul oclilıniştir. 

2 . Yll . 1945 tarihind 47 O sa~r ılı 

kıınun olııı·ak kabul edilmiştir . 

25 . VJ . 1945 tul'ihindc 4769 8_{ı~,lr 

kanun olarıı.k kubul ·edilıııiştir. 

Drşişlo.ıri Komisyoııundadır. 

22 . n . J 945 t al'ihinde 4763 llll~'llı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



Sayı 

1/446 

1/ 4_.1.7 

- 187 - . 

Özeti 

Orman Koruma lmrulu~uıllln · kaldırılmıısına ve bu ~u
rulrışa ait görevi rin Devlet Orman lşletmeleriııe ve
rilmı>siııe dni ı · 

Ankara '!'ıp Fakültesinin kurıılması hakkında 

!şlemi 

25 . Vl . 1!!45 ta ı· ihinde 4767 sayılı 

kanun olarak kabul edilmişFr. 
20 . V 1 . 1945 tarihinde 4761 sa)-ılı 

kanun olarak kabul edilıniştir. 
1/448 ~'li~k- 1ngiliz Ticaret ve Ödcnw. Aıılaşmasınrn onaıı-

ını:ısı hakkında Duıişleı·i Konıisyonnndadır. 

1/449 ağlık ve Sosyal Yardun Bakanlığı kuruluşu ve mc
ınnrlıırı kanununun lıazı nıııddeleriniıı değiştirilmesi 

hakkındaki -12!18 sa~·ılı kannııa bağlı iki sayılı kadı·o 

1/ -150 

• 
1/ 4!ll 

1/ 452 

r\•h ·rlinik ılı•ğişiklik .nıprlıııusına daiı· 2 . \'ll . Hl45 tarihinde 47 1 sayılı 

kaıııın olarak kıı.lJUI odilıniştir. 
BrdPn TPrlıi.vesi Urnel Müdürlüğü 1940 yllr kesinhe-
sa bı haklanda ~a.rışt ııy Koıni~yonundadll' . 

])evlet Dcıııiı·yollan ve Tıinıaıılıırr tşletıne Genel Mii-
dürlüğii ]'!l-10 yılı kesinhesabı hakkında Sa:vıştıı~· Koınisyoııuııdadıı·. 

Beden Terhiye~i fl~ııe) Mü lürlüğü 19-1-5 ,1• ılı bül~esi-

ne .ıoo 000 lir·alık ödenek verilme. i hakkında 27 . VJ . J94!l tarihinde 4773 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

1/ 4fi3 Dcvlr t Mı>mnrlıı.rı ıı.ylıklaı·ırun tevhil ve teadiilü hak
kmdaki kanuna ok 4644 sayılı kanuna bağlı 3 ımy ılı 

cetvelde değişiklik yııpılynıasına dair 9 . V IT . 1945 tarihinde 4787 sayıl ı 

kmııın olarak kabul edilmiştir. 

1/ 4.fi .J: 'l'ıırun Bıı.kanlığı Toptak lşl<'ri Genel Müdürlüğü gö-
~l!V ve kuruluşu hakkrndn 6 . VII . 1945 tarihiııde 4784 sayılı 

kanun olarak kabul edilıniştiı·. 
1/ 45!) Devlet Memurları .aylıklarmııı tovlıit ve tcadülU lııık· 

l{lnda 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Em
niyet Genel l\Iiidürlüğii ltısımnda değişiklik yıı.pılına· 
sına dair 9 . \'IT . 19-1-5 tarihinde 4789 say-ılı 

l,;ı.nun oluı•ııl.. kabn' t'dilıniştiı·. 

1/ 456 lstiklfıl har bi ınfı.lilllcriııe veril cek ııııı·ıı ıııiikufa.t ı 
hakkında 

1/ 457 Ordu l~hizmet ]< anununun 3387 sayılı kanwıla {1\--
Bütc:e Komisyoııundadır. 

ğişen ikinci ma lde ·inin değiştirilmesine dair 10 . Yil . 1945 laı~hinde 4795 sayılı 
kanun olruak kııhul edilmiştiı· . . 

1/ 45 

l / 495 

1/ 460 

1/ 461 

T kcl Genel l\iiidürliiğü 1942 yıh kesiııh •ahı hak
kında 

Tiirk ·- 1ngili7. 1'ic.'iret ve Ödeme V\' )Jııli. Aııla.5nınla
rmın 20 gün uzatılınıısı bakkmdn 
Basrn ve Yayın O ne! :lfiiilürlüğü Kurulu . görev ve 
memurları hakkındaki kanunun hazı rıınddelcı·inin dr
ğiştirilmc.<ıinc ve bu kanuna baY.ı maddeler eklenmı>~iıı 

dair . 
İşçi ·igor1.a1arı İdaresi kuruluştma dair 

Dışişleri Koıııisyonıınoadır. 

1c;işlori Komisyouundadrr. 
!l , YU . l!l45 taribinde 47n sayılı 
knııuıı olarak kabul edilmiştir. 
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1/462 Türkiye ilc Ticaret ve Seyrise:fain .Anlaşması ve Mö· 
düs vivendi nkdctmiş Devletler mallarından bazrları 
iC}in giri~ genel turuesindeki resinı hadlerinde indir-

·------~ 

meler yapılması hak!krndıi llı~işh• ri Koınis.1·onundııdır. 

1/ 463 V alnflar Genel Müdürlüğü 1943 yılı kesinhesabı hak-
kında Sıı.vı~ta.'· Konıisyoınıııdııdıı·. 

1/ 464 Devlet Denizyolları !şletme Genel Müdüriiiği-i 1942 
yıh ko i:nhesabı hakkında · !:ıııyı~ta~· 1\ oıni~.,·oııundad ır . 

1/ 465 Orman Genel Müdürlüğü 1943 yılı kesin hesabı hak· 
ıkında Sa.v ı ştn~· 1 \omi~.vonunrlarlır . 

1/466 ::)ubayliu· Heyetine malısus Twfi Kanununun ll nci 
maddesini değiştiren 4554 sayılı kamına ek kanun 

- ta sa t'JSSt 

1/467 Türkiye . !sviçre Ticaret ve Ödeme Aıılaşmasıruıı 
1 .Eyliil 1945 tarihine kadar üç ay w:atrlmıısı hak· 

6 . \' Ili . 19-l!l t.Milıinde 479 sa)·ılı 

kmıun olarak kabul cd ilmiştiı ·. 

,kı.nda · · l}ı şi .. leri Komis)·onunrladır. 

1/46 Türkiye ile Yunanistan arasmda 1 Baziran 1945 
taı'i~nde 1mzalanan Ticaret ve Ödl'nıe A'lllaşmaınm 
onanınası halcianda 

1/469 Urdu meıısuplaıiyle Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Günu·iik Muhafaza ve ;vruıımcle sınıfı kad ı·olnrınd~ 

ı;al ışanlara bireı· ·er Uıyını veril ın esi hakkındaki 4367 

Dı~i~leı·i Konıisronıındat.lıı·. 

sayılı kınıllna ek kanun tasarısı !) . nr . 1945 tıırihindc 4786 sa.l· ılı 

1/470 

1/471 

·1/H2 
lj-!73 

l /47+ 

1/ -!75 

Dcnialh 1\"<'mileriyle avccı botlarında bnlunanlarıı. 

verilee k hazır gıda hakkındaki 44 O sayılı kanunun 
birinci madd sinin değiştirilmesine dair 
Ka7.anç Vergisi Kanununun 3 ncü mııddc~iniıı 15 
nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

Den.izdc c.a.n ve mal koruma hakk·mda 
Jskun Kanuııunıın 29 ncu maddesine bir fıkra eklı>iı
mcsine dair 
Po~ta Kıı.nunu tasarısı 

Snıı Fransi ·ko 'da 26 Hazirıın ı94:i tarihinde ıı.kit 

ve im1.ıı. edilen Birleşmiş )lilletlcr Anaya asi~r](' Mil
l tlerıırası Daimi Adalet. Divanı tatiisünün onun
ınıısı hakkında 

kıınuıı olara!> kabul edilmiştir. 

Milli ~a1·unnıa Koınisyonıındudır. 

~ra 1 i.,·c Koıııis.ı·oıı undaclır. 

ll< lıı Ic ı Koınis_,·onııııdudı r . 

l~işll•ı·i Konıis~·o nurHladn·. 

nıışt n•nın ı omis~·oııııııdııdır. 

15 . VJli . 19-!:5 tarihinde 480 1 sayılı 
kııııun olarak kabul edilııüştiı·. 

B - Birinci " Toplantıdan göçerilen tosa.rıl.ıı.r 

1/ 151 GütmUk T.arife Kanununa bağlı giriş umumi tari
fesinin 702 nci ınımaı· nun (D) fıkrasınm değiş-
tiril\)le ·i hakkında Büt'e KonıL~yontındadn'. 
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l / Hi:3 Bina ve arazi vergileı·i dcği0tirme komisyonlarının 

icahcdcıı ycdı>rde muvazzaf olaı·ak kuntlması hak-
kında Biitc:e Koıtıisyormndııdır. 

l / 164 Devi >1 ıııeomrla.ı·r aylıklaı·ının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı t•etveliıı 

Adalet Bakanlığı kısmrn~a değişiklik yapılmasma 

da i ı• 
l / ll)[i 

1/ 167 

1/ HI-l 

ı la kiıııle ı · Kanunu ilc bu lıanunun hir kı:.ıııı ıııadde

lcı·ini tadil eden 3501, 3693 ve 3885 sayılı kaııunlaı·ın 
. bazı: maddelerinin değiştirilmesi hakionda 

llayvnnlaı· Vcı-gis Kanunuının 33 neü maddesine bir 
fıkı-a eklenmesi hakkında 
Ym·gıtay teşkilfttına rlair 1221 sayılı kanunun ikinei 
ınadesiııin değişüı·ilınesi hakkıııda 

Devlet Ekonomi Kuruilaı-ı Memu ı·laı·ı Emekli San
dığı hakkınuaki 4-222 sayı l ı kanunu'n 15 nci madde
sinin deği~til'ilmcsioc dair 

] j l8i nclcdiyeleı· üankaş ı hakluııuaki 2301 sayılı kanunun 
5 nci nıadı.lcsioin A :Crkr.asmın dcğişt iı·i.lmcsiııe ve bu 

Adalııt . B!o ıni~-yonnndadır. 

!l . • \ II . 1945 tavibinde !4791 ~~ayı lı 

kanun olarak kabul ooılnıiştir. 

Maliye Komisyonündadır. 

Adalot Komisyomınd'adır. 

2 . VII . 1945 tarihind'e 4778 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanuna geçici lı i ı· ınadde eklenmesi ne dair . 13 . VI . 1945 tarihinde 4759. sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 199 

ı;~oo 

1J21:3 

1/ 216 

1/ 222 

1/ 228 

1/ 237 

1 [udut. ve Sahilleı· Sağlık Gıonel l\Iiidiil'lüğü 1-942 yılı 
kc. inhesalıı hakkında Sayıştay Koınilıyonundadır. 

Koıısolo~luk Kannun tasarısı Mali->ı:e Komisyonundadır. 

Tekel C: enel Müdürlüğü 194-1 yılı kesin,he. abı hak-
kında · Sayıştay KoınL~yonundadır. 
Menkul ~e gayrimenkul ~·akı.f mallar j[e bunların 
intifa haklarnun mektuınlıı.ı-ılli ve mahlfılleri haber 
veı·eıılere verilecek ikramiyelere dair Bütçe Komisyonundadrr. 
Aıskeri ve :t\Iülki Tekaüt Kanununun 336(} say ı lı ka-
nunla dcğiştiriloo i.içün~ü maddesine bir iılua, eklen-
mosino dair Geçici Komisyondadrr. 
Devlet ilavayolları Genel Müdürlüğü 1942 )\i lı ke-
sinhesabı hakkında ayıştay Koınisyonundadır. 
Arazi Vergisi Kanununun ikinci madd · in • bir iıkra 
oklcnnıesine dair 17 . I . 1945. taribinde 4699 sayılı 

kanun olarak kabul . edilmiştir. 

1/ 242 Askeri ve Uülk:i Tekaüt Kanununun 64 nt'Ü madde-
sinin değiştiı·ilmesi hakkında . Bütçe Koın.isyonundadır. 

1/ 243 Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 45 nci madde-
sinin dcğiştirilmeıiine dair . Maliye KoıııiHyouundadır. 

1/ 248 Nakil vasrtalım hakkındaki 3 27 sayılı knuııııa ok ka· 
nun tasarısı 

1/ 249 Tescil edilmeyen birleşı:nelerle bunlardan doğan ço
cukların tesciline ve gizll kaiiillŞ nüfus vııkalannm 

6 . VIII . 1945 tııl'ihinqe Hükümet ta
rafından geri alm.m.ıştır. 
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cezasız olarak kaY:dma dair 

1/256 .Askerlik Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmıı-

~emi 

30 . lY . 19!5 lııl'ihiııde 4727 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştiı·. 

si hakkında Büt<;t' 1\.oıııisyoııuııdııdır. 

1/258 Devlete nit bazr liman ve iskelcierin Devlet Deıni.ryol· 

1/262 

1/266 

1/273 

1/276 

1/277 

1/280 

ları ve Linıa.nları İşletme Genel Müdürlüğüne devri 
ve mezkftr Genel Müdürlükçe işletilmesi hakkında 

1943 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılm.asr hakkında 

Ordu mensuplariyle Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Gümrük Muhafaza ve Muamele ııırlı kadrolarmda 
çalışanlara birer er taymı verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilme ine 
dair 
Ulaştı.rnuı. Bakanlığı kuruluş . ve görevlerine dair · 

Olağanüstü vaziyet dolayısiyle arazi vergisine bir 
misli zam yapılması hakkında 
1942 yıh kesinhesabı hakkında 

1940 yılı Ke.qinhesabı hakkında 

1/2 6 Türk eza Kanununun 480 ve 4 2 uci maddelerinin 

3 ncü madde Bütçe Komisyonunda, 
~· ncü 1·e diğer maddeln Kaıma Ko
misyondadır. • 

Büt~<' K0mix.vonuııtladrı·. 

1::: . X [1 . 1945 taı·ib inde 46 4 ay ıl ı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
27 . VI . 1945 tarihinde 4770 ve 4771 
sayılr kanun olarak kabul edilmiştir. 

1çişleri Komi.syonundadır. 
Sayıştay Koınisyonundadır. 

15 . Xl . 1945 tarihinde 4676 sayılı 

kıınun olarak kabul edilmiştir. 

değiştiı·ilmesi hakkında ll . XII . 1945 tarihinde 46R3 sayılı 
kanun olarıık kabul edilmiştir. 

1/292 

1/293 

1/303 
· 1/305 
1/307 

1/30 

l/312 

Gedikli erba§ların aylıklarınrn tevh.it v~ teadülüne 
dair olan 3779 sayılr kanunun 9 ncu maddesinin dc
ğiştirilme i hakkında 

1 azım~ Vergisi Kanununun 3 ncü maddesinin l4 
ncü iıkı·asrnın değişth·ilmesine ve :Sina Vedgisi Ka
nununa bir geçici madde cklennıesine dair 

Olağnüstü hallerde Milli Sağlığı Koruma hakkında 
Kazanç Vergisi kanwıu tasan ı 

rtma Mücadele Kanunu tıısarısı 

ümerbank Kanununa ek komm tasarısı 
Ile. ap ınüt~hnssı!ilıırı heyeli kurulmasına ve Maliye 
Bakanlığı merkez ve viliiy tl<'r kadrolarıruin değişik
likler yapılmasma dair 

1/315 A kcri fabrikalarda, askeri atclye ve tamir miiesse
sclerirıde ~alışan mütelıassıs snbaylara verilecek ibtr-

29 . .XII . 1945 tarih inde 4691 sayılı 

kanun olarak kııhul edilmiştir. 

M.illi Eğitim Koın.isyonundadır. 

f~i~l ri Koıııis,,·ontındadır. 

Bkonomi Komisyonundadır. 

26. III . 1945 tariihnde Hükümet tn
mfından g ri nlınmıştı1'. 

Bütç Konıisyonundadıı·. 

2 . III . 1945 tarihinde 4709 sayılı 

kanun olm·ak kabul edilmiştir. 

sııs ycvmiyesl hakkında 20 . XJI . 1945 tarihinde 4688 sayılı 
kanun olarak kabul 'edilmi tir. 

1/316 lş kazaları ilc mesleki hııstalıklar ve analık sigorta· -
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ları hakkında 

1/320 ,Jaııdarınıı Erat Kanununun 3 ncü ve ::!0 nci madde
lerinin değiştirilmesin e ve bu kanuna bazı maddeler 

İ şlemi 

27 . VI . 1945 tarihinde 4772 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ilavesine dair 13 . VI . 1!!45 tarilıinde 4757 sıwılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 322 

1/ 325 

l / 326 

1/ 327 

1/ 32 

l/32fJ 

1/331 

1/ 33::! 

l/335 
1/337 

1/ 33!1 

1/ 3-10 

1/ 342 
l / 343 

1/ 3-H 

Orman Gt'ııel Müdürlüğü 1942 .vılı kcsinhesııbı hak
kında 

Askeı·i Ceza Kıınıııınnıüı bazı maddelerinin değişti . 

rilmesi hııkkındıı 

Devlet Denizyollan ve l~inıaııları İşletme Genel Mü
dürlüğü memurlan tekaüt sandığ'ı hakkındaki 3137 
sayılı kanuna hazı hükümler eklenmesine ve lıu kiı.

ııunun 15 ve 25 nri maddeleı·inin değiştirilmesine dair 

J~skişehi r Elektrik Tiiı·k Anonim Şirkçti iıııtiyazınm 

kaldırılmasına dair · 
Artırma, Eksiitme ve llıale Kıınumınıı geçiı:i madde 
eklenmesi hal<kında 
Devlet D miı·yolları vr Limanlım lşl etmo Genel Mii
diirlül>ii HJ-1-2 ,vılr krsinhesahı hakkında 

Mahalli idıırcler lrıııır Bankası hakkında 

Nüfus Kımunu tasarısı 

A kcrl okuUar öğretmenleri hakkmda 
uhaylur heyetine mahsus Terfi Kanununun ll nci 

maddesinin değiştirilmesine dair olan 4554 sayılı ka
nıına ek kamın tıı. arısı 

Ucl'let Demiryolları ve Liman l arı İşletme Gen('] Mü
lliirliiğü 1941 yılı k esiıı lıesahı hakk ında 

Tiiı·kiyc - Amerika Ticaret Mualıedesine bağlı (1) 
numaralı listede 695 n ve C pozisyon !arına gire'l 
maddelere ınütaallik I('Ümriik rt>simleri hakkınd:ı 

1eati olıınan mektupların onanmasına dair 

BHsın Birliği Kanunnna ek kanun tasarısı 
Bazı belediye vcrıri ve resimlerine zam yopılabilcce
ğine dair 
-Jandarma Kanununun 10 ııcu maddesinin değiştiril

ml'sine dair 

1/345 Valnflar Kanununa <'k kanun t11 arı~r 

1/349 B eden Terbiyesi C enel :llüdül'lüğü 1944 yılı BütçG 
Knnnnuna bağlı (. ) iş:ır·.ctli cetvcldr dt>ğişiklik ya
pılmasına dair 

Sayıştll? Koınisyonundadrr. 

30 . -nr -_- 1945 taı·ihiııcle 4726 sayılı 
knnun olarak kabul odilıniştiT. 

Bütçe Komisyonundadır. 

Adalet Komisyonııncladır. 

Büt~e Koııı i syoııundadır. 

Sayıştay Konıisy<mmidadır. 

13 . VI . 1945 tarihinde 4759 sayılı 

kantın olarale kabul edilm iştir. 

İçişleri Komisyonunclacl'ır. 

Büt<;e Kom.isyontmdadn·. 

15 . XII . 1945 tarihinde 4685 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ayıştay Koınisyonmıdadrr. 

25 lV . 1945 tarihinde 4722 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 ~işleri Komi ·yontındaclrr. 

J Çişleri Koınisyonundadır. 

. I . 1~45 tarihinde 4693 sayılı 

kanun olııı·ak kabul edilmiştir. 
13 . VI . 1945 taı-ihlnd 4755 sayılı 

kantnı olarak kabul edilmiştir. 

l . Xıt . 19-i5 tarilıind 4679 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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Sayı Özeti !şlemi 

1/350 Hudut ve ahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 19-14 yılı 
Büt~e Kıınnnana bağlı (A) işaretli cetvelde değişik-
lik yapılması hakkında 15 . XII . 1945 tarihinde 46 6 sıı_vılı 

kanun olarak kabul edilmiştiı·. 
1/352 Milli Savunma Mükellefi~·c ti Kununumuı ll ve 19 

n~u maddelerinin dcğ~ştirilmesine dair 14 . t \' . 1945 taı·ilıinJe 4710 .sayılı 
kanun olııı·ak kııbııl edilm iş! ir. 

1/353 Tütün ve. müski.rattan alıı\acak savunma vergisi hak-

1/ 1:& 

l / 13 

' 1/ 14 

1/ 15. 

1/ 21 

kındaki 460 suyılı kanımtın değiştirilmesine dair ~6 .lll . 1945 taı·ilıinde 470 ~a.yılı . 

kninın olarak lmhııl edi lmiştir. 

C' · ,..,, "-<J.nüs-tü Toplantıda,ıı göçerilen tasanlar 

Aııkara Bd •diyo.si lnıar .\Iüdü.düğüııü.n,l940 yılı kc
·iıılıcsabı hakkındaa 

Devlet Linıanlıırı l<;ıletıne Genel Müdürlüğünün 1940 
yı~ kesiııhc.snbı haklruıda 

Hudut ve alti ller Sııağl.ık Genel Müqfu·ltiğii 1941 
Kesinhl'sabı lıa)danda 

Kuvvt•tli tayru Kanuııunnıı 3 ncü mııd;lrsine bir fıkra 
t•klcnın ·i hakkında 

' 
Postıı, 'l'clgral v • Trldo11 Gcnell\Iücliirlüğüniin 1940 
yı h kcııiuJı sa bı lıakk:mda 

Sayıştay Konıi ·yonuncladır. 

Sa.rı~tay l"oıııisyomındadır. 

ıı.;vışta.,v Korni~yonundadır. 

Biitı;c Komisyon undadı ı· .' 

. Xll . 19~3 toı·ilıinde -! ı sayılı 

kanun olıı1'8k kabul edilmiştir. 

1/28 Devlet 1Ia1·ııyoltarı Genel Müdürlüğü 1941 yılı kt'· 
süıho.su.bı hakkında 8a~~ıştııy Koıııis.vonuudıulıı·. 

1/ 29 Orman Gen 1 :Müdürlüğü 1941 yılı k siuJıesıılıı hak-
kmda ~ayıştııy Konıisyoııundııdır. 

1/ 32 Vakıflur Gent>l l\liidürlüğünfuı ticari ve mali ku
rullara kııtılınasmıı ve buııla.ı1ı ınüessm olarak kuı·a-

1/ 49 

1/ 52 

:i C 
1/ 57 
l / 60 

l t ti!'i 
ı '7ll 

lıilmesiııe dair 

Vakı[lııı· Genel Müdürlüğü 1941 ytlı kcşinheı-ıabı hak
kında' 

Bazı madcn h ur :!ala rının dışarı ~ıkarılına. mın yu
sak edrlmc i ve ııatın ~l=nsı hakkndaki 32c4 sayılı 
kanunun dcğiştirilmc ine dair 
ı ıula tro Kanunu tasarısı 
Tnpulmua Kanunu . tasarı ı 

Yakü memba su lııı·iylc orman ve zeytiııliklerin işlc

tılnı~ . i lıııkkmdnki 3!H3 ~u~·ı lı kanuna t'k ku nun ta

surısı 

1!)41 ~· ılı kcsiphe>'abı hakkında 

)!ül :- Ir! ·• 1'1' t~f f'~ i ~ ',·riııin hıti ta Ii~·usi n intarı 

lıııkkındıtki 1771 ~ııyılr knnunn ~k kırnun uısurrsı 

Bütı;e Koıııisyoııundauıı·. 

'ayıştay Koıni ~·onlllldadır. 

Büt~l' Komi yonundadır. 
i\fnliyc Koınis,,·oııundadır. 

Büt~ Konıi yonundadır. 

!) . I\' . 1945 tarihind 4714 sayılı 

kanun olıu·uk kabuJ edilmiŞtir. 

ayıştay Komi yoııundadıı·. 

10 . Vll . 19-!5 tıı.rihind -ii 6 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



Sa. :rı 

lj92 

l / 95 
l / 96 
l/97 

l/98 

1/100 

l/101 . 

ljlO!ı 

1/JO. 
J; ı::ız 

1/ 134 
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Daııı~tay Kanununun lıazı maddelerinin değiştini
ınesi ve bu kanuna hazı fıkra YC maddeler cldeıı 

ınc~i hakkında 

Kümriik kanunu tasarısı 
Gümrük taı·ifesi kanunu ta sarıs ı 

Güınrüklcrc cnıanet<'n yatırıhın paralıuıııı .uıınan

aşıını Jmlclu';Jc;la 
Günıl'ilk iaı · if·· kıın ununa bağlı gi niş -G Clıcl tııı•ifesi

nin 370 nci numarasının değ:işticilnıeı,inc ·dair 
'rekel Genel M\idiirlüğü 1940 )'1lı lu~ııinhı>ııabı hıık 

kındıı 

::ı .. ..ı , iııılılııı·ı ve kil i nılı·riylc 'ııu~ulinin ( C'l'bcSt -ına

lıııi ) rejimine tubi tutulması lıakkıııda 

Denizlcı·rlck i lıaltk l uı~ıı kı~·ılımı vuı·tm ı;ııhip :iz c~~-ıı 

lıak:Junda 

Hıısatlııın c kıımwu tasıırısı 

l .'· u~ınazlık 'Mahk<•mesi kunılııı.ıı;.1nıı <lniı: 

Orman U«ıtL• I )lüdüı~ .iiğü 1940 yı lı kesinhesobı 

lıııkkıuda 

ı;.ı ; •7 Vııkrf :ooyliulikler ,. oı·mıuı lıır fen ve muhafaza nıc-

Aclıılet Koınisyofıundadır. 

li'Lııliye Komisyonuruladır . 

Jlf~liye K01nisyonundarur. 

Ua.li,ve Komisyommdadrr. 

Bi'ıtçe Komisyonnndndır. 

· . 1 II:I . 1945 tarihitıde ;!799 sııy ıl ı 

kamın ol ıı ral): kabul edilmiştir . 

Maliye Konıiı;yonundatlır. 

Büt~c K'6n:ıisyonundndır. 

Bü~e Komisyomuıdadn·. 

-ıı . VII . 1946 taı;hinde 17 8 s.ıyilı 

kuuuıı oltı.Talt'kahol dilnı~ir. 

. Xll . 1945 tıı.rihinde 4682 ,;ııyıl ı 

kııuun olll.llllk kııhul-edilmiştir. 

nıurlann ıı lıııyvaıı ~·<'m bedeli verilmesi hak~ıııdıı Bül~c Kunıisyoııundadır. 

J /14ı; Dc,·lct Liınınılııı · ı İ şl etme {}on 1 J\llüdü rlüğüniin 
J!}Jt yıl ı ı~ -inlırsııb t hakkında Sayıştay Kiomisyomındadıı-. 

2. ~eklifler 

tkinci Toplantı içinde verilen ~30) tek
liften (13) ö Jı:endiba.şma ~ya birleştirilerek 
kanun, (2) i tüzük teklifi olarak kabal edilı:ıfi.ş, 
(1) i salıibi tarafmdan geri alınnıış"" getika
lan (14) teklif gelece~ Toplant1ya ~· 

Birinci 'l'opla.ıı.tula.n göçerilım '{8) tek
liften (1) i kanun olarak ka,bul edilmiş, (7) i 
iiçiiılcü Toplımtıya ~· 

Qlağılnüstü Topla.ııtıdaıı göçerilen ( 4) 
teklif üçüncü Toplantıya k&lmıştır. 



194 
A - İkinci Toplantı içinde verilım tekl~er 

Sayı Özeti 

2/50 Zonguldak (Rifat Yaı-dar) - Seııııay sinin taınan ır 

Devlet tarafından verilmek suretiyle kıll"lılun tktisa
di 'TcşckküJlcriu kurııln~u i]() idare ve dcnctlcnırıcsi 

hnkkındaki 3460 sayılı kannııun 5 nci maddesinin de-

2/51 

2/ 52 

2/ 53 

2/54 

2/55 

ğiştirilmesine dair 
1 ııyseri (lVIııb ittiıı Taıı eı·) - Belediyelere lıağlı cleıı:

tı·ik işletmolerinin kııv..ıınç vergisiyle Muhıısebci Umu-
miye ve Artıı·ma ve Eksiitme ve thalc Kanunlanıı
dan muaf tutulınasrııa dair 

Niğde ( HiisPyin U lusoy) - Belediyeler ve lıunlaı·J 

bıığlı miipsıcsl;'ler ve Beled iyel er Bankası memmlıırı 
tı'kaüt sandığı tcşkili hnkkrııdaki 4085 sayılı kantl
nun 39 ncn nıneldesinin dt•ğiştirilıncsinr rlııi ı · 

J\!I;ırdin (Bdih Brgin ) - 'l'i cıı ı·et ve anayi Odaları, 

1'lsnııf Odıılaı·ı ve 'I'icıırrt Borsaları Kanuıınmın 1 ve 
J!l ucu maddt>leı'iniıı değiştirilmesi hakkında 

tdıı.rcci O,ı•P lt•r Kunıln - Bü,viik Millet 'M<'rlisi l!JH 
y ılı lıütı:csindc değişiklik ~·aııılınıısı hakkında 

Erzincan (Bchçet Kcınııl Çağlar) - Bazı ay ııdlarınm 
değiı;;tirilıncsi lıııkkındıı 

2/56 hınir ( Şükrü Saı·ııcoğln ve 222 aı·kadaşı ) - ~nayasa 

İşiemi 

26 . VI . l9.J5 tarihinde 4i68 ı;nyılı 
"ııııu ıı olamk kabul edilm iştir .. 

l ı;i-ı l eri l~oınis.ı·(mıındnrlır. 

16 . III . 1945 Larihindı• sahibi tııı·a

fındıın gel'i alrııını~tır. 

; . ] , 1 !J-!!) ıııı·ilıimlı • -!6!J2 SU,I'tiı 

kıınmıla birleştirilerek kabul ı'<lilıni~

tir. 

JO . I . 1945 taribinde 4696 ı<ayılı 

kanun rılaı ·al< lmhnl edilmiştir. 

teklifi 10 . I . 1945 tal'ihiıırlc 469fi >ın yılı 

kanun ola,rak kabul edilmiştir. 
2/ 57 Bingöl ( Fcriduıı Fikı·i ])ii~üns 1) - Mulıasebe i Unıu

mi~-e Kanıımınun 5 nei mııdde~inin dcğiştirilmc~i 
lıaklmıda 17 . I . 1945 turibinde 469 sa yılı 

karnın olarıık knhul edilıni~tir. 

2/5 Biııgöl (Fcı·idnn Fikri Düşiinscl) -· ermayesinin t.a
mıımı Devlet ta ra rrııdıın Ycrilınek suret.iyle kuruJim 
1ktisadi Teşek)rüllerin kıınılnşu ile idare ve denetlen
mesi hııklundııki :3460 sııyılı kantıntın lınzı roaddel ri-
nin d<'ğiştirilıne ine dair Ekouonıi Koınlli.vonuııdaJıı·. 

2/59 Bin~öl (Feridun Fikri· Düşünsel v • Kocaeli edat 
P ek) - l~ld tnP\'Cnt resmi w ba ılı kağıtlarm tüke
nineeye kudıı r kuJianılınıı ıııa flevum olmınıas ı lutk-
kında ' 'Biit ~r Komis,\'Omındııdır. 

2/ 60 ldareci Üyelel' Kurulu - Devlet memurları aylıkları
nın tevh.it v teadülüne daiı· 3656 sayılı kanuna Jııı.ğ. 
h eetv lin Cumhurbaşkanlığı kısımnda değişiklik ya
pılması hakkındaki 4006 sayıli kaıınnun değiştiril-



Sayı 

2/61 

2/ 62 

2/63 

2/64 

-lM-
Özeti 

mesine dair 

İdareci Üyeler Kurulu - Sa;y::,şto.y Başkanlığı 1944 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasma dair 

İda.reei Üydl:er Kurulu - Cumhurbaşkanlığı 1944 
yılı bütçesinde değişiklik yapılınıısı hakkiında 

Bingöl (Feridun Fikri Düşiinsel) - !çtüzüğün dcğifi· 

tirilmesine dair 

ldaı·eei Üyeler Kurulu - Büyük :Millııt Meclisi 1944 · 
yılı bütçesinden Milli Savunma biitça.'ine münakalc 
yapılması hakkında 

2/ 65 Kocaeli (İbrahim Tolon) - Çarşı ve ma.hallfıt bekçi
leri ho.lclondaki 23 nisan 1930 tarihli kanunun deği5-

lşlciui 

J6 .IV . 1945 tarillinde ..ı-71 8 sayılı 

kanun olam it kııhul edilmiştir. 

B . \' • 1!14~ taıiluııd~ 47:~ı sayılı 

kunuııla hiı·lc . tiı·ilHck kabul ocl11nıiş
tir. 

~ı . \" . 1945 tarihinde 473;~ sayılı 

lwmııılu hil'loştirilcı·ck kabul edilnıi~
liı·. 

Bu hustL~iaki Tüzük teklifi ll . IV . 
1!14:1 tuı·ihiııdo kabul dilnıi~tiı·. 

9 . V . 1945 taı·ibinde H33 sayılı 

knııuıılıı. hidcııtirilerck kabul edil-
ıniştiı·. 

tirilmesiuo dair l <;i.~lcd KonıiHyoııuııdadıı·. 

2/66 Kocaeli (Scdat Pek) - lıfayııı iıııha müfrezelerinde 
çalışırken şehit düşenler hakkında -'fiili Snvwııııa Koıııisyonuııdııdıı· . 

2/67 Kocaeli (Sedıı.t Pek) - Mayın imha müfrezcleriııd 
çalışırken mil.lill olanlar hakkında ~lilll Suvııııınıı Kmııisyoııuııdadıı·. 

2/68 ldareci üyeler Kurulu - Büyük Millet Meclisi 194-! ~~~ •· !_' 1 • • 

2/69 

2/70 

2/71 

2;7~~ 

2/ i-l 

yılı bütçesinde değ~iklik yapılması bakinnda 9 . 1\' . l9.ı5 larihiııtl 4717 sayılı 

ldıı.reci Üytlcr Kuııılu - Büyük Millet )1ecliıri 194-1 
yılı bütçesinde değişiklik yapılınasma dair 

Mardin (Edib Ergin) - lı;tüzüğün Z2 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair 

Kocaeli (Sedat Pek) - Milli Savunma ihtiyaçlan için 
yapılacak ka.ınulaştırma.J.a.r luıkkmdaki 3837 sayılı ka
ntınun 6 ncı nıaddesmin son :fık.rasının değiştirilme
sine dair 
Uııziııuto.ıh ( Ct·nıil Sa il Bıı.rlııs Vt:! iki aı·kudıı.ı~ı) • i)u
l,.ıylar il l'yo.lin(' malısus Terfi Kanununa gc~:ici bir 
madde 4'klenmesine dair 

1-:ı·r.unuıı (Aziz Akyüı-ek ) • Avukatlık Knıııuıuıııuı 

~1 nııei ıııııddc ine bir t'ıkrn uklt•nlıll'sin dair 
Ankıım (E' '\' ti llaldal ) . l>t•,·l,• t ıııe~ııııl'i:ırı nylıkları · 
ııııı t~\'lıit ve lt•ııdüliiııe duiı· olun 3656 sayılı kanunun 
lııızı nıncldc·ll•riııiıı değiştirilm si ve Inı kanuna lıazı 
ntaddclor ekirumesi hakkındaki kanuntın 6 ncı ınad-

kanun olurak kohul edilınişti•. 

9 . V . 1945 Uı.rilıind 4 733 sayılı 
kanıınin hidcştirilcı·ek kııbul edilmiş

tir. 

.\ıı:ıyııs.1 Komisyonundııclır. 

Aılıılt't Koınisyonundııtlıı·. 

15 . vnı . 1!)45 tnrihinde 4800 sayıh 
kanun olarnk kabul ooilıniştir. 

,\ lıılı•t Konıi~yıııtımdadır. 
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Sayı Özeti İflttni 

desinin (.\..) bendinin değişt~rilmesiııc dair Riitçe Koınis~roııurrdad M-: 

2/75 l\falııtya (Mahmu.t edim Zabcı ve 4 arkadaşı) - As
kel'l ,.e 1\lülki Tekaüt Knnunuuun 16, 45 vo 58 nci 
maddelerine biı-eı· fıkra ekll•nn ı esi ıı e duir Milli' Rı:wuıımıı Koıııi~'}-oınındadır. 

t."/ 76 J<;r~incaıı (Şükı·ii Siiknıeıısüer ,.c ~ arkadaşı) - Top-
rak bayramı hakkında 15 . VI . 1945 tarih inde 4760 sa.Yl lr 

kamm olaı·nk lmbıH <'<filroiştir. 

2/ 77 hmiı· (Cel fıl Bn~·aı:) - Muthuat Kauunuuıuı 17 noi 
madd.cRine bir .fıkra eklcıımesine vo 50 ııri ınndd<'si-

nin değiştirilme in dair I çişl er i Komis,,·onu ndndır. 

2/ 78 Ankara (Bclkis Baykan ve l\lclmrrc A.ksoloy) - ını,. 

ı;akçılığın mcıı ve takibi hakkındaki kannnnn 377i 
sayılı kanunla d~şt,irilmiş olan 24 ncü maddesin in 
değiştirilınesine . dair Bütçe- K.-ıın isyollllnılııdn-. 

2/ 7!! İspaı·ta (Mükerrem Kaı-aağa~) - tçtüziik'üu 23· ncii 
maddesinin değiştirilml'Si hakkıuda Bu lıustıstaki Tüzül~tcklifi 1:.5. VIII, 

l .. 1!)45 tarihinde kabul edilmiştir. 

B - Birinci Toplantıdan göçerilen teklifler 

2/ 25 Tekirdağ (Rahmi Apak ve iki arkadaşı ) - « İni\na ___ _ 
Armağanı:. başlıklı kanun tl'klifi Bütç J(<ımis.~·onundadıı•, 

2/36 
2/ 37 

Yozgad ( Sırr-ı İ <ıöz) - Bekıirlık vergisi hakkında. l!}i~orj Konıisyomındadıı~ 
Kırklareli (Dr. l<'ııad Pınıı~·) - 'ocuk ,·ergisi ilıdası ' 
hakkında t ~iı;;l -ri K om i.~~·onunclaı:lıı·. 

2/ 38 Bing~l· (.F'eridun Fikri Oüşiiıı s<' l ,. Kü tahya linmit 
Pckran} - Banknlar YC De,·IE't müesse eleı-i mellllırlıı

rı ııyh.klm·ının tcvhit ve tendiilü hııkkındaki 3659 • 
:ıayılı kanunun 13 ncü ıııııddrsinin (B) fıkrıısmın 

değiştiı·ilrnesine dııir Uiit~e 1\om is,\·onuııdııdır. 

3/ 39 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsol ve Kütahya Hi\mi t 
Pekcan) - M.emurilı Kanununun bazı maddetel'ini de-
ğiştiren 3335 sayılt kanunun değL~~irilın,esi lıakluuch Bütçe Koııı is.nmuııdAdır. 

2/ 42 Malatya (Mahmud 1edinı Zabcı ve arkadaşlıu:J ) -
Olağanüstü vaziyl't dolayı~i~·lc bazı vergi ,·e r im
l e rı> zaın icra ma dair olon 3 2 ııumarıılı kanunıı 

ek 40-ıO sa~·ılı kamınn ıın 6 ncı nındel iııin değişti-

ı·ilme. ine dair 

2/ 48 hnıit (Hıılid narnn ) - BelediyelPr ve tınnlara hağ
lı miicsscsclcr ve Bel diyı>l l' t' Bruıluı . ı ın ınurlaı·r te
kaüt sand ığı kıırnlıışun:ı dııiı· olun 40 5 ııarılı kanu-

17 . 1 . 1945 laı:iltiııdı• 4700 ~yılı 

kaııuu olarak kabul edi lmiştir. 

nuıın ikinci ge<:ici mndclcsiııiıı değiştirilmesi hakkmda ~lııli~·<' Komis~·oıınndadıl' . 
2/ 49 :\t.ıırdin ( Edilı l~rgiıı ve Erzineıın Şilkrii ökmenııii-

cr) - Uemıı rlu ı: hakkında OC'() i<' i Koınisyondadır. 
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O Ol&ğanüstü Topla.ntıd an göçerilen teWifler 

Sayı Özeti Işlemi" 

2/ 7 Buı·sn ( Atı f Akgüı; ) - İ~tüziiğiiıı !j3 net\ mırdrlcsinin 
değiştirilmesi hakkında ,\nayasa lfomisy·t11lllnrlodıı-:-

2/ Ll Ordu ( Fiıımdi· Şin·lnn ) - lı.<tüzi.lkün 53, 54 ve 56 ncı 
ınıtdtl i&rinin dc~ştirilmesi hakkınrlu Aıınynsa Komis.vonııııdııd ı r. 

2/ 13 Koııyıı (Dr. Osman Şevki U ludağ) - (,:'oeuklırrın gö• 
rebilerekleı·i sinema ve t i~• ııtro piy lerinin t.ahdfrtl· 
Jrakkımie.ı J çi~lcti Koırıi!IIY'Onundnrltı·. · 

2/ 18 Gifmil~nııe (Rcea·i Güreli) - Köy Kaııuııunun bazr 
nınddelcrinin dcğiştiı;Jnwsinc \'C bn· kannnır- oiı-ınnd-

dc ilii\'('!<inc dniı· .\ daH'r ı oın~~nnud:ıdır. 

3. Tel:kereler 

İkinci Toplantı içinde Yüksek Meclise (TT). 
tezkere gelmiş olup bunlardan (6) ı kendfua.. 
şma veya birleştirilerek kanun, (1) i yorum; 
(19) u karar olarak, (7) i okunarak, (9) unıı 
bn.ğ·lı seçim tutanıı.ğı oya. konıı.ralv ka.bu11 
edilmiş, (1) i hakkındaki Sa.YJ11t&y Komis.yo; 
nu raponı ile (20.) i okunmuş ve geri kalan 
(14) tezkere &'~ Topla.ntıyw laı.lnııştır. 

Birinci Toplantıdan ·göçerllen (26.) teııke-

renin (1/ İ birleştirillırelt kn.nun, (12) i kendi
ba.şmıi veya birl&ştfrilerelrtlmrar C)fıı:rıdc kabul 
edilıniır ve geri kalan (1'3) tezkere üçüncü 
Toplantıya kalmıştır. 

Olağanüstü . Topla.nııdan göçerilen (15) 

tezkerAWn (3) ü- karar olarak. kabul edil

~ ve geri kala.n (12) tezkere üçüncü Top

la.ntıyQ kalmıı;ıır. 

A • İkinoi. Toplall.il i~ gelen tes' ı eler 

3/206 

3/ 207 

Ormıw Genel Müdücl.üğüniuı 1940 .vılı kesinhesabm n 
nit uygunluk bildiriııllnin s\muldutuna dai~ Stı:yi • 
tay Ba.,kanbğı te.zkeresi 

Postıı, Telgraf ve Telefon Genel M.ü iirlüiü J.~ yılı 
ıkeııinh•ebma: ait. uy.Q'llJll.ıık bildiriminin suıınhl 
dııirı S~a Bef!-nbiı t8lkeresi 

' . X ll . 1!14.41 U\J'ilıiııd 2 ııayı lı 

kıınnulıı biı-1eştirilel'l!k kabt11 edi lmiş

tir. 

. X ll . 1 9~4 tarih.iııd -i6 1 AAyılı 

kanunla birleştirilerek kabul cdil· 
nıittir. 
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Sayı Özeti lf1)enıi 

3/ 20 )'argıtayca kuı·ulan ozel daire kadı·osuuun onanma-
BIIla dair Başk.anlık tezkerEsi Rüı.; ı· Koıııisyonundadıı·. 

3/ 209 ayıştayda ~ık buluıımı dördüncü daü·c ba~kanlığı -

3/ 210 

na seçim yapılmasına daü· Sayı~tay B~anbği tczkc-

Buı'Sa }'!illetvekili .Muhittin Baha Paı'S'm, Milletve
killiği dokunulmazlığmm kaldırılması haklnnda Ba~

kanlık te:ıkeresi 

aJiil -Anıtaİya .Milİetvekili Dr. Hüsamettin Kural 'm, öldü
ğüne dair Bı:ı.şbalkıı:n-lık tezkercsi 

3/212 Bilecik Milletvekili .Ahmet Esen 'in öldüğüne dair 
Başbakanlık tezkereSi 

sj213 !çcl. Milletvekili E.nlln lnaukur 'un öldüğünc dair 
Başbakanlık teZiceresi 

3/ 2H Saym üyelerden bazılaıma izin verilmesi · hakkında 

Büyük Millet Meclisi Bı:ı.şkıuılığı tezireresi 

· 3/ 21 5 Altı tılc ilan edilmiş olan S ıkıyönctiıııiıı alLı ııy 

::!2 . X ll 1944 tarih.indc 1444 sayılı 
kanu· olarak kubul edilnıiştiı•. 

5 . I . 1944 tarihiı~Je 1-1-16 l)!l yi!ı 

lwı-ıır olaı-ıık kahul edilıııiştiı· . 

J 3 . XT . 1944 tarihinde okuııınlştur. 

ı::.ı . XI . 1!H-l larilıind\J okıınıııl~tur. 

1:3 . Xl . 19-14 tuı· ihindc okıınnıı.ıştur. 

:W . Xl . 1944 tuı-ihiııde knbul eclil-
ıııi~tiı·. 

daha uzatılınasma dair Ba.şbakanlık tezkere i 1 . Xll . 19-U larihiııdc H :J5 ı<ayılı 

karar ol a ı·ak ku bııl rd ilmiştiı· . 

3/ 216 Mardin 1\lillctvckili Edip Bı·gin ve Eı·ziııcı.ın l\lillct
vek:ili Şükıü · ök.ıneıısüer " iıı , mcmul'lar hakkwdııki 
kanun tcklifinin muvakkat bir komisyoııda ıı~üzakc-
rcs ine dair 1 işleıi Komisyonu Ba~kanhğ_ı tezkoresi 1 . Xl l . 19+4 tat"ilıiıııle kalı11l eılil

ıııi~ t ir. 

3/21 i Devl~t ıncmıırlıırı aylıklaımm tevlıit ve teadül üm• 
dair olan 3656 say.ılı kanunun l nci maddesinin 
~·orıımlannıııs ı hakkında Başbakanlık tezlteresi 

3/21 Askeri ve :\Iülk.i Tckuüf Kanwıununiın 4 nci ınad~ 
desini dl'ğiştiren 3337 ıı.yılı kanunun birinci mad-

10 . T . 19-Hi lıu·ibi mlc 1J50 · Rııyılı 
kımıı· olııı·ak kabul Pdil miştiı ·. 

desinin yorumlanmıısınu dair ,\[aliye Kımıisyoıı uıı ıl ııd ı r. 

3/219 :\[alatyıı l\liletvekili K emal ayın ·w i\lillctl·ckiUiği 

dokı.ınnlıualığının kııldırılması hılkkında Baııbııkan- · 
lık tezkoresi ;:; . 1 ll . J !J-l;) tarihinde 1-!!)3 sayıl ı 

kııı·ıır olm·ak kubııl edilmiştir. 

3/ 220 'inoh i\Iilletl'l'kili Dı· . BııJıatt.iıı Kökdemir'in i\lillçt-

3/221 

3/222 

vııkilliği dok:ıınulmazlığmm kııJdınlına.<; ı lıaklnııda 

Bıışbakanlık tezkeresi ii . lll . 19-!:i tnıilıindo 1454 say ılı 
karuı· o l arıık kabul edilmiştir . 

ayıştııyaıı. ~ık bulunmı liyelik iı,ıiıı s~iın yıı.pılmıı

ınna dair Snyışta.v Bnşkuıılığl teıkerosi 

Ba.şhaka.nlık 19i0 ve 1941 yılları ayııiyat k~iııhc

sab cetvelinin göuderildiği haklanda Başbakanlık 

1 / 20 . 1\' . 1945 tarihinde 1460 vo 
.J-l61 .sa.r'llı .kıırur olarak kabul' edil
miştir. 



Sayı Özeti !ııleıni 

tczkeresi Sayıştny Komisyonıındıı.dır. 

3/223 1941 ~· ılı :\1 i lll Kornruııa hililnçosuıııuı göııdeı:ildiği 

3/22~ 

3/225 

3/ 2:!(i 

3/2~7 

hakkında Bnşlı:ıkıııılık lezkcrcsi 6 . VI . 1945 tarihinele 4752 sn.ı-ılı 

kamm olıı,rak kabul edilmiştir. 
Bik<'ik ve htıınhııl )lill c!wk illikl erinE' seçilen Kemııl 
Rnn ve Dı· . (ll. .\'i,,·nzi lsııı ct. ÜÖ7.<'Ü 'ye ait seçim !Lt· 
tııııııklnnnın · gönuerildiğ inc dııiı· Dnşlıııkanhk tez. 
keı·esi' 

.\n!nl~·a 'Jlill~b-eki lliğin c . srç.ilen Mesut Çankaya'ya 
ait se~ iııı tııtanağınııı gönde rilcli ği ne dair Bıışhakan-
1 ı k tczkeı-esi 

. l c;ı·l ~lilh•!n'killiğiıw sı•(:i l <•n Tl n ıııdnllah Snphi Tan
ı·ıöYer'<> ait seı:inı tııta nağ ıııııı gönderilcliğine dair 
Başhnkaıı I ık tczkı•reşi 

1\•kı•l ı i eı ıı • l Jliiıliil'lüğü lfl~O yıl ı biliineosıııınn gön
ılrı·il<liği hıı'ckrnrln Bnşhakıınlık trzkcrcsi 

29 . XII . 194+ 1 ıHihinde ~ çim tutn
nııklnı·ı kabul edilmiştir. · 

5 . I . l944 tarihinde scçijıı tutanııı{r 

ka bul edilmiştir . 

8 . J . 1945 ta rihiııd seçim tut nunii;ı 
knlml edilmiştir. 

. Vllt . 1945 tarihinde 4799 say ılı 

kamınla birleştirilerek kıtbul edil
miştir. 

3/ 2:!14 'l'l'hl (lı•ııel Jriirliiı·lüğli HI-l-l yılı hilan<;osunun göıı-

<lPrild i ği hakkınrhı Rıışlııık~ıılık ter-kert'si . Sııyıştııy Komisyonnndadır . 

3/ 229 Y:ı!ııııdıı~lık Kanııııunıın JO ııeu maddesinin i-kinci 
fıkr:ısıııııı ~· onıııılıınırııısııı" ılııir Bı.ışlıakaulık tczkercsi 25 . IV . 194:5 taıiltinde 1-l-63 sa:n lı 

k:ıı·nr olıı.rak kabul edilmiştir. 
3/~~0 'A•krl'i (\·zll K:ınıınn:ı ek kanun ta~ansınm g ri ve-

ı·ilnıt~inr dııiı· Ha~hııknnlıU !ezhrcsi 10 . T . 1945 ı arihinde okunmuştur. 

3/2~ 1 Sıığlık w Sos~·a l Yardım Bakanlığından c.ckilen Ay
dm Uill l'!·vckili llr. Hnlı1si Alatm 'ın vt•riril' Bur·a 

' ' .. 
i\1 illC'tvr•kili Dı·. Sad i Kon nk 'un tfıyin edileliğine dair 
f'unıhııı:haşkuıılığı 1ez11Hl'Sİ HI . I . 1945 ıarilı.indc okıırumı~tur. 

3/ 232 ::-iıı.vııı ÜrelHrlcn hazılaı·ınıı izin verilmesi hakkında 
Biiyük ;\[illet Mçclisi Bıışkanlığı tezkore i 15 . I 1.94.5 tarihinde kabul ~c] jJ . 

miştir. 

3/ 233 . \ skı•ı·i ~ luh ahnw Usulii Kanuıınnnn 4280 sayılr ka
nnııln rlı·ğiştiı·ileıı hir-iııri maddesinin yo ı·umlaııma~r 

3/ 23-l-

3/235 

lıııkkıııdıı BaşlıAkıııılık ıczlll'resi 21l . lV . 1!)45 tıırilıindc 243 sayılı 
yoı'Um olarak kabııl cdilıııişt ir. 

Dışi~l~l'i Bııkıın1ığıııda kunılnıuş olan sipm·iı;; ınt'rkezi 

lıürosu kııclrcsunıın onanrnası hnkkmda Başbakanl rl1 

tP7.kere~i 

'T':ıkip w tahsiline inıkiiJı görillcnıiyen borçların si
liıınıcsinc ılnir Bıışhakaıılık tczkct·E'si' 

Biit~c Komisyonundadu·. 

. VI : 1945 tarihhıd 1469 sayılı 
karaı·Ja biri tirilerck kabul cdilmişt i ı·. 

3/23(i K otueli 111 ille! vı•kili Ragılı Akı;ıı 'mn öldüğiitı du ir 
Haşinıkanlık tczl1 t " i ii . ın . 1!)-l-ii t~ı·ihiııdc okunmuştıır. 
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Sayı özeti 

3/237 Si:~~ · Uilletvokili Lımail".Halclo Başak'ın öldiiğiine 
clair :Başlıakanlık tezkoresi 5 . lll . 1945 taeiilinde okuıınıu\lhtr. 

S/ 23 Z.Onguldak Milletıvekili Hillian Kıırııbarak'ın öldüğii-

ııe da"iT .Bıııtbıı.kanlık tezkCI'esi 5 . ı.rJ . 1945 taı·ihinde olnın.mıll!tuı·. 
3/ 230 , ayı~tayda a ık hıılunnn dördfuıcü ckıiı·c bıışknnlığı 

i~in se<;iın .vııpılnıil ınıı. dair aşıştny ~anlrl!ı tez-
keı·esi 30 . lll . 1945 tarihinde 1455 sayılı 

kuı·ııı· olıırnk kabul rdiln)..iştir. 

3/ :.!40 · , U.\·ııı lfilletvolcillc.iinden bazrlo.rııın izin verilmesine 

3/ 241 

3/242 

3j 24!i 

:J j 24() 

3/2~7 

dair Bü~·iik ~[illet M cc li i Bu~ııııl.ığı tcrJttı l!tlSi 16 . Jll . J.945 tarihinde kabul ~il 

mİ.\Itir. 

:Bu~-duı: .Mil le ekili lbrahi:ııı ı cemi Dilmen ' in öldü
jliiJın dair ~bako.iılrk ı r.1;cresi · 
Jstan lul Milletvekili Ali K~nıi Akyıü~',iin öldiiğUıl<' 
dnir B11şlıakıııılık t ezkeı·csi 

SıtJna Mii.ıı del K nun n t11snı·ısııuıı geri verilıııe ·i ııt• 
claiı· Başbakanlık t-ezkeı·esi · 

)lil\i Pi.vungo tdnresiııin 19-l-1 yılı bi18n(:<>ı:;tlllıuı ~ön

tleıi:l.diği lınkknı hı Buşbakruılık tczkercsi 

ayıştuyun n~ık bulunan iiyelilı: içiıı ·~im yııprlmnsuın 

<"kı i ı· "ayıştııy iBofikıınhğı te:r.kcre ·i 

··ıu.ıJr.ıuı i.sko kcmileı:~~ı:unııa giden J ışişlel"i Ua kanı 
Hasan Saka'yıı dönüşüne kadar, 'Maliye Bakanı Nu
nillalı J..:&ad umer'in Y6killik edcceğine dair Cuııı-

21 . JJJ . 1945 tarihinde okumuştur. 

.2;) . lli ·. 1945 tu.rihiıı<lc okuıının~t.ıır . 

26 . Ili. 1945 tarihinde oku1111nnııtıır . 

Bıı IUJııuııt.ılki 'ayJ~tay Komisyonu ı·a 

poı1ı 7 . V . 1945 taıihinde pkunmuş

tuı·. 

l , ııo . IV . J945 tari.h.inJe 14SO \' e 
1461 M,vılı kal·nr ola~ıık kıılıul ~il 

mWiı·. 

1\UI"başkanJığı tczkeresi G . ı V . 1945 taı·ihiııd okuıumu,ıtm . 

lskilip 'in Alılutcık köyünden akın'llinllıı.mıdııu u-
kiroğln Hilmi Çiftj:i 'nin ölüm OO?..asma ı:aı·pt ınlnı ıu; ı 

hıtkkJn•la &şbakınılık tcY.kN-csi 22 . VI . 1945 tarihinde 1473 sayılı 

karnı· olımık kabul edilmil)•ti"r. 

3fU ~ ayın :Jjllııtvekillerinden bazılaruıa izin Y riJıııcsiıı 

ılııir Rüyiik Millet i\1e lisi Hıışkaı;lığr tezk r ·i 13 . IV . 1945 tarihinde kııbul edil 
miştir. 

3/ 249 Dı~işl ri Bakanlığında kttrıılınu olıı.n · iı»ıriş. m ke.z.i 
1 ürostı kad.-o unda ynpılall değU,ikliğiıı o ıınııııiası 

lıakiruıd~ Ba.şb&k.anhk tukereııi RiHı:e Komi~·omıııdadıı·. 
3/..ivO Aııtulyıı. MiJletvekil.i Mesut Çıwkııy.a 'Dlll ~Hl.l: t\l.('k:il 

liği dokmıulnınzlığmııı knldmJması ha-kkında na ba-
kıuılık teı:ketı . i 9 . VII . 1945 tıı.rihjndc 475 sayı ! ı 

kıu-or olıı.rak kabul dilmiı;ıtir. 
3/ 251 l)Mıi%1i Millet · ·ili ı 'aiJi J üc;üka'ıun Mill tvek\.lliği 

dııkııı'llllınul:ığm.ın kaldıninrası h11kkrnd11 Bı.ıı; hakan-
I ık tP7.kı>wsi 9 mı . 19ı5 Uı.rihind 1476 snyı lı 

k ıı rıı ı · olarak kabu1 odilin:" ir. 
3/252 Ekonomi Bnkmılığınn bıığlıwan «Kii!rt ve ınııthıuı.yı 
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Sayı Özeti ~I emi 

düzenlcern:t biirosu kadrosunda yapılan değişikliğin 

onarunasına dair Başbakanlık tezkoresi Bütçe Komisyoııundadır. 

3/253 3 n ·ü Oı·du Muhabere Ala.yı Birinci Talıuı· Eı:lerin

clcn Alioğlu Meınet Erdoğan'ın ölüm cezasrna çarp-
t ml ınıısı hııklmıda Ba.~Lıakaıılık t~zkereşi 20 . VI . 1945 taı·ihind 1472 sayılı 

karar olarak kabul cdilmiştiı·. 

31/254 Hezıırgıratlı Alioğlu Mahmut Baştuğ v Düzce'n.iu 
l[amidiyc köyüııd en MuNtafaoğlu Adcnı Yılmaz'ın 

ölüm cezasına ça.rptO'l!maları hakkmda Başbakanlık 
tezkcresi 18 . VI . 1945 tarihinde 1471 sayılı 

karar olarak kabul cdilm.iştir. 
3j255 

3j2ii6 

3/257 

3/258 

M.a.Jatya 'nın Akçadağ ilcesin.iıı Doğıııışehir bueağma 
bağlı Eski köyünden Bekiı·oğlu Mustafa Oaffar Ha
tunun ölüm cezasına çarptmlınası hakkında Başba
kanlıktezkcresi 

Sayıştayda açık bulunan üyelik İ'\in seçim yapılmaı;ı. 
na rlaiı· Sayıştay B~kanlığı tezkeresi 

Ticaret Bakanlığından çekilen Bolu l\ililletvekili Cc
liil Sait Sireo 'in yerine Trabzon Milletvekili Rai f 
Karadeniz'in tayfn edildiğine dair Cumhurbaşkan

lığı tczkeresi 
Sayın Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesine 
dair Büyiik M.illet Meclisi Başkanlığı tezlteresi 

2/ 259 Altı ilde il8.n edilmi'? olan sıkıyönetimin altı ay daha 

29 . Vl . 19Mi taribinde 1474 sayılı 
karar olarak kabul dilm.iştir. 

Büt~'C, Maliye ve Sayıştay Karma 
Koın.isyonundadır. 

4 . VJ . 1945 tarihinde okmunuştur. 

1 . VI 1945 tarihinde kabul edil
miştir . 

nzatılmasıoa dair Başbakanlık tezkercsi 4 . Vl . 1945 tarihinde 1468 ·nyrlı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3j260 Çorum Milletvek.ili Nuri Kayaalp'ın öldüğüne dair 
Başbakanlık tezkeresi 6 . VI . 1945 tı.ı.rihinde okuı.ı:muş\uı·. 

3/261 Çalışma Bakanlığına Konya Milletvekili Dr. Sadi Ir-
mak 'ın tayin edildiğine dair Cumhur Başkanlığı tez
kcresi 

3/ 262 Tekel Genel Müdürlüğü 1940 yılı uygunluk bild.iri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı te.zke-
resi 

3/ 263 Beden 'l'erbiyesi Genel Müdürlüğü 1940 yılı uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan-

. VI . J 9~5 tı.ı.riJıinde okwıınuştur. 

8 . Vlll . 1945 tı.ı.rillinde 4799 sayılı 
kıannnla birl~t.ixilerek k4bul edi1-
ıni.~tir. 

lığı tezlı:ereai . ıı.yıştay Koıillsyonundadır, 

3/ 264 Devlet Dcıniryollan ve Limanları !şletme Genel Mü-
dürlüğü 1940 yılı uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkereai Ra~,ı~ta.'' KomisyonundJıdır. 

3/ 265 Ynlo,·a kaplıcalan işletme idaresinin 1942 yılına ait 
biliin~osunun sunulduğuruı dair a~·ıştay Başkanlığı 



• 
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tezkeresi 

3,1266 Çorum Milletvckilliğine seçilen Bilip Alpsar 'a ait 
seçim tutanağının gönderilcliğine dair Başbakanlık 

!şlemi 

9 . VII . 1945 tarihinde 4793 sayılı 

kanım olarak kabul edilmiştir. 

te?.keresi :.l5 . V J . J 945 tarihinde seçim tutanağı 
kııbul cdiLınişt ir. 

3/267 

3/268 

Burdur Millelvekiiliğine seçilen }Icnıcd Sımlı 'ya 
ait seçim tutanağının gönderilcliğine dair Başbakan
iık tezkeresi 

İstanbul 1ı11letvekıilliğine seçilen Muhlrttin Üstün
dağ'a a,it seçim tutanağının gönderilcliğine dair Bıı.cı

ba.kanlık tezkeresi 

3/269 Daruştayda açık bulunan üyeli!k için seçim yapılına-

G . VJJl . 19-!5 tarihinde seçim tntn
ııağıııın kabulü hıı.kkıudakl tutıuıak

ları lnce l enı e Komisyonu rapoı·u k11r 
lıul c9ilmiştir. 

4 . V Jl . 1!!4[) tarihinde seçim tuta
ıııığııun kabulü hakkındaki Tutanak

· ıaı·ı İnceleme Komisyonu raporu ka
bul edilmiştir . 

sına duir Başbakımlık tezkeresi !J \"1 1 . 19-!5 tarihinde 1477 sayılı 

kamr o laı·ak kabul c<lilnıiştir . 

3/270 

H/271 

3J27z 

3,1273 

3/274 

Avukatl ık Kanunwıun 3 ve 4 ncü maddeleriyle 18 
ııci madde ·inin yorumlanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi 

'J'a.pu Kammuımn 6 ncı ı:ıııarresiııin yorunılanıııası 

hakkı lll'li Haşbıı.k<IIJlJITk tezkeresi 
Muğla M..illeı;;,ekili Sadnilalı Güney 'in öldüğünc 
dair Başbakanlık tezkeresi 
Zonguldak Milletvekilliğine seçilen Ali Rıza lncea
leındaroğlu 'ya ait seçim tutanağının gönderilcliğine 

dair Başbakanlık tezlteresi 

Kocaeli Milletvekilliğine seçilen Dr. Nihat Erim 'e 
ait seçim tutanaa.ğmm gönderil.diğine dair Bal?kanlık 
tezkoresi 

3/275 Sivas Milletvekilliğine seçilen Gf Fikri Erbuğ 'a ait 
seçim tutanağının gönderilcliğine dair Başbakanlık 

Adalet Koınisyouund ııdıı·. 

f <:i~ l cı-i Koıııi~yomınduJır . 

:!D. \'1 . HJ-l;) hıı·ihindE' okunmıı.~tıı r . 

29 . \" [ . 1941) tarihind<' ııc~iın tutıı 

ııağı kabul t-'Clilmiştir. 

:! . V ll . ı 9,1,5 tarihinde se<;iın tutanağı 
kıılnıl edilm i ştir. 

tezkereııi 2 . \ ' Il . 19+5 taı-ihinde .·E><;im tutanağı 

J- ...,.._ . 

3,1276 Sayın Milletvekillerinden b~arına izin verilmesine 
dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkereısİ 

3,1277 - Antalya 1ıfilletvekili Mesut Çankaya'nın Milletvekil
liği dokuıiulmazlığmın kaldınlması hakkında Başba

kanlık tezkoresi 

kahııl !'dilmiştir. 

!) . nı . 194!) tarihinde kabul cdil
miştiı·. 

.\nayasa n• Adalet Kaıına 

nundııdır. 

KonıiRyo-



3/278 

3/279 

3/280 

2/281 

3/282 
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Malatya Milletvekili Dr. Cafer Ozelçi 'nin Milletve· 
killiği dokunulmazlığınm kaldırılması haldcrnda Baş
bakanlık tezkoresi 

Ba.,bakaİl Şükrü Saracoğlu 'nun izinden dönüşüne 

kadar Başbakanlık görevinin vekil olarak, İçişleri 
Bakanı Hilmi Uran tarafından yapılacağı hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

Denizli Milletvekili Yusuf Başimya'nın öldüğüne 

dair Başbakanlık te2lkeresi 
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna .ek ka
nun tasarısının geri verilmesine dair Ba.,bakanlık rtez
keresi 
Sayın Milletvekillerinden bazılarına izin verilmesine 
dair Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 

AnayiLSa ve .1\dalet Kamı.a Komitıyo· 

nundadır. 

ı . VTIJ . 1945 tarihinde okunmuştur. 

1 o vrn . 1945 tarihinde okunmuştur. 

6 . VfJ[ . 1945 tarihinde okunmuştur·. 

13 . V lll 1!>45 tarihinde okunmuş

tur·. 

B - Birinci Toplantıdan göçerilen tezkereler 

3/ 107 lçişlcı·i Hakanlığr ıneı·kcz kunıluşuna 2:!. I . 194~ ta
ı·ilı 1•e fi/19346 sayılı kanu·unıııe il e eklenen kadro-
nıııı kalılrrıldı~r hakkın rlu Hnşhakanlık tezkercsi Büt<;e Komiı:ıyonundadır. 

3/10!1 ı ·; Iwıı onıi Bakanlığı merkez kuruluş kadr·osun.a. yapı
lan lıazı eki Hi n oıııınnıa~ı hakkında Haşbakanlık tez-
kcresi Bütçe Komisyoııundadır. 

3/117 (li.iııırük ve 1'<'kcl Bakanlığı 194a yılı ayıııyat kesin
hPsap ccll·nlinin göndf'rildiği hakkında Başbakıınlık 

t czkeresi Sayıştay Koınisyonıındadır. 

3j J 2:1 .\~k ed C'<'zıı 1\ aııununıın ~ nci nındelesine tevfik an 
cczalandıt·ılan ıı~keı-1 §ll hı:~lara ait rınalıkfımiyetlerin 

'l'ekaüt Kanununun 5:'1 ncü Ye Askeı·i C!'za Knnunu
ıııın :ıo ncu ıııarldesindeki (Sn btekaı· lık ) tfibiı·inin 

ışünıulürte dahil olup t.ekaiit maaşı tahsis edilip cdil-
ıııiyeccğinin tefı>iı·i lıııkkıııdıı Bıışbakanlık tl':~~keresi 22 . XII . 1944 tarihinde 1442 sayılı 

karar olarak kııbul edilmiştir. 

3j l:l3 Pı•ypazaı·ı kazıısıııııı Gelçgm unlıiyesine bağlı Oyma
ağa~ köyünden V!'lioğln 131fi doğuııılu Mmıt..a.fa Ay
tekin'in ölüm cezıı.sııııı ı;aı·ptı ı·ı lıııası hakkında Baş-

lıakanlık tczkeresi 4 . JV 1945 tarihinde 1458 wıyılı 
kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 

3jUR Tiearet Haknnlığı nıeı·kez kunıluşuıtıı ckleııcn kaclro
ıluki d<'ğişikliğin onanınası hakkmdıı Bıışbakaıılı•c 

t ezkeı·esi Büt çe Komisyonund ndır. 

3/152 Adıılrt BnknnliŞI ını-rkez kuıı.ıluşııııa eklenen kadı-o· 

daki değişikliğin oıınnnııısına dair Başbnkıınlık t<'z-
kcresi Bütç Konı.isyonundadn. 



~-
Sayı Özeti İşiemi 

3/15il Askeı·i Ceza Kanununun 3914 sayılı kımunl:ı değişti
rilen 58 nci maddesinin yorıınılanmasıniı dair Başha-
karuık tezkel'esi 25. IV. }945 tarihinde 1462 sayılı 

karar olarak kabul' odilmiştir. 
3/1:>4 · Askeı·i ve Miüki Tekaüt Knnuıuma ek 3255 ve 446:{ 

sayı lı knııunların yorumlanınası hakkında Sayıışta·y 

] aşkanlığı tezkoresi H'iit<:e Komisyonundadn-. 
3/155 Bankala ı· ve DevJet müesseseleri memurları aylıkla

ı.·ıııııı tevhit ve teadülü hakkınditki 3659 sıı.yılı. kanu· 
ntlll 5 nci maddesinin ( II) fıkrasının yorumlanına-

sına dair Başbııkanlık tezke)'eı:ıi Biitçe Komüıyonumladır. 

3/ 157 M:mı Eğitim kuruluşuna dair 789 ~a,yılı kanunun :L:I 
ncii maddesinin yorumlanınası hakkında Baııbakan -

lık tezkoresi Bütc,-e Koınis.)"'lltında.dır. 

3/164 ']' icaret Bakanlığı merkez kuruluşuna olrlonen müfetti5 
kadrosundaki değişikliğin onanmasına dair Başbakan-
lık tezkoresi • Biit~.e Komisyonnndııdır. 

3/166 Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle kovuşturulmıı 

sına ve tahsiline imkan gürülemiyen borçların dii-
şülmesine dair Başbakanlık tezkere i R . Vl . 1945 tarihinde 146!! sayılı 

l<amr olnı·al< kabul edilmiştir. 
3/180 Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşuna eklenen kadro-

nun onanmasına dair Başbakanlık tezkeresi Bütçe Kornisyonundad ır. 

3/ 181 .Ankııı·a 'nm Bağltlm köyünden Mustafaoğlu Ahmet. 
Uygur ve Mahmudiye köyünden Salihoğlu Mustafıı 

Çetinkaya 'nın ölüm cezasına çarptırılnıa ları hakkın-

da Başlıakanlık tczl~eresi 4 . IV . 1945 tarihinde 14.fl7 sayılı 

3/ 182 Mardin Milletvekm Lutfi Ülkümen'in milletvekilliği 
dokunulmazlığnıın kaldırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi 

3/185 1940 yılı kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin Sll· 

nnlduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkoresi 

3/189 Tunceli .Milletvekili Ha an Üçöz'ün milletvekilliği 
dokunulmazlığınuı kaldırılması · hakkında Başbakan-

karar olaı·ak k:ıbnl edilmiştir. 

5 .. I . 1945 tarihinde 1448 ııa.yılı 

karur olarak kabul odilıniştir. 

15 . XI . 1944 tarihinde 4676 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edi l
miştir. 

lık tezkaresi 5 . I . 1945 tarihinde 1449 sayılı 
karar olarak kabul ed:ilıniştir. 

3/ 192' Yedeksubay ve Yedek Asker'i Memurlaı· Kanununun 
1972 ayılı kanunla değiştirilmiş olan 3 ncü madde-
sinin yorumlanmasına dair Başbakanhk tezker si :\filıt Eğititn Komisyonundn.dır. 

3/ 19-1 Malatya Milletveki'ıi Dr. afer Özelçi 'nin milletvekil· 
liği dokunulmazlrğtnrn kaldmıması lıakkında Başba· 

kanlık tezkeresi 5 . I . 1946 tarilrinde 1447 sıı.yılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



Sayı Özeti İşlemi 

3/ 19!1 Mücbir YC zınuri sphcpl l'ı' dolayısiyle kovuşturulmo

sınıı ve tabsiline imkan görülemiyen borçlann düşiii-

mesine dair Başhakanlık tezkeı·es i H . VI . 194!) turibinde 14.69 sayılı 

ka ı·arlu birleşt.il'ileı·ek kabul edilmiştir. 

3/ l!lö Nizip'in Fe,"kani nıahallesindcıı Bayramoğlu ReşiL 

Kııptıı ıı nam i y le ıniını f Reşit Ci r~·nn 'ın ölüm rezaRı-

na çaı·ptu·ılm ası hakkında Başbakanlık tezkeresi 13 . Xl I . 1944 tarihinde 143 sayılı 

k:ıı·ar olarak kabul oclilmiştir. 

3/ 19H Istanbul , Fatih - Şclıı·enıini ' c_,·dilıcy ınahnllcsindeı . 
Alioğlıı Hulfısi Sürenkök 'ün üliim cezasına çarptr-
rılınıısr hakkında Başbakanlık tezkercsi 13 . Xll . 1945 tarihinde 1439 sayılı 

kanıı· olarak kabul edilmiştir. 

3/ l!l!\ Şaı·köy kazası jnııdHrnıa uı·lcrindeıı MustafaoğlLı l s. 
mail J< arakaya'ıı ın öliiın c·eı.asırııı ça ı·ptırılıııası bak-
krrıda Başbııkunl ık 'tc71kCI'C'Si J !i . X I I . 1 !)44 tm-ihiııde 1440 sayTlı 

knı·ar olaı-ıık kabul ed ilmiştir. 

3/'200 Bayındırlık Bakanlığı 1!l41 )'llr ayııiyat kesinhcsııhı-

ıırıı göndcrildiği hakkında Başhakanlık tezkeı·esi n.)'lştay Komis~·onmıdadır. 

3/ 203 Oedikli erbaşlar aylıklaruıııı tevbit ve teadiilü hak
kındaki 377!1 mınıaralı kanunun 4601 ~ııyılı kanunla 
değiştiril e n 6 ıı cı maddesinin yorumlanınasma dair 
Başbakanlık tezkercsi Biit<:e Komisyonundıı.dır. 

C. Ola.ğa.nüstü Toplanıt.ıda.n göçerilen telkereler 

3/2 6!) ııcu tümen 9 Dağ. P. A. Kıta çavuşlıırından 

l\IcıııedoğiLı Talip Çelik ' in ölüm cezasına çarptırıl-

3/12 

3/14 

3}2!1 

·3}30 

ıııası bakh."lnda Başb81kanlık teııkeresi S . XII . 1944 tarihinde 1436 sayılı 
karar olarak kabul edilmi şti r . 

1talya uyrukluğmııı girdiğinden dolayı Konya lstik. 
liil Mahkemesi karariyle MiUi hudut d~1na çıkarı

lan Suat Remzi 'nin Türk vatandaşlığına kabulünün 
ıııuvafık olup olımyacağına dair bir karar verilmesi 
hakkırıda Başbakanlık te:dı:eresi 

Kelkit'in Şen köyünden Hasanoğlu Ahmed Allıay
rak ve Şi ran 'ın A.şağı Tersun köyünden lzzetoğlu 
Celil diğer adı Abdüleelil Vencdiklioğlu 'nun ölüm 
eczasına çarptırılması hakkında Başbakanlık t e7.keresi 

Belediyelere tevdi olunan görevlerin düzenlenmesi ve 
kovıışturulması için İçişleri Bakanlığında kurulmuş 
olan biiı-o kadrosunun onanınası hakkında Başbakan
lık tekeresi 
Britanya İmparatorluğu ile Amerika 'dan yapılacak 
ithalatı t ertip ve düzenlenmek için Dışişleri Bakan-

Adalet ve İçişleri Komis~·onlarındun 
kurulınu Kaıına Komisyondıı.dJl'. 

. XII . 1!144 tarihinde 1437 sayılı 
karar olıırak kabul edilmiştir. 

Biiıçe Komiıı~·oııundndır. 
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lığında kurulmuş olan komisyon emrine verilen iki 
daktilo kadrounu.ıi onaıunaşıııa dair Başbakanlık 
tezkoresi 

3/31 Devlet eliyle zirai işletmeler kunılınasını sağlamak 

için 'l'aı·ım Bakanlığına bağlı Zirai Korobinalarm 
meııkez ve taşra kuruluş kadrosumın onanınası hak-

t,lemi 

Bütçe Koıııis~·onundadır. 

lunda Başbakanlık tezkoresi Bütçe f5:omisyonundatlır. 
3/33 Dışişleri Bakanlığında kurulmuş olan (Ticari ve 

mali ıınlaşınıilar görüşme kunılu) kadroswıuıı onan-
ması hakkında Başbakanlık tc-ııkeresi l3iit~e Koıııis.,·oıııındııdır. 

3/34 Dışişleri Bakanlığında kunılmuş olan (Ticari ve 
mali anlaşmal<ır görüşme kurulu) kadrosunuJı onan-
ması hakkında Başbakanlık tezkoresi · Büt~~ Konıis., ·oııund~Jıı·. 

3/36 Milli konuıma davaların ı göı'ınekle görevlendirilen 
hususi ve asliye mahkemelerine verilen ödemekten 
yapılan ödemeleri incelemek üzere kurulan büro kad-
rosunun onanınası hakkında ·Başbakanlık tezkeresi Biit~:e Konıisyonundadır. 

3/47 1890, 1980, 2395 ve 2882 sayılı kanunlarm ita amiri 
ve saymanların sonııııluluğunu belirten maddeleri 
hüküıııleriııin yorumlanmasına dair Başbakanlık tez-
kcresi Büt<:e Kom.isyoııuııdııdır. 

3; 6:1 Askeri ve Mülki Tekaüt Kanununun 42 nci maddesi
nin (B ve C) fıkralarının yorumlanması hakkında Sn-
~·ı ştay BllfJkanlığı tezkoresi Biii()O Koınisyonundadır. 

3/67 B.n~baknnlık dairesiyle Devlet Rasnıwvi ' ' e At'Şiv 
dairesinin 1939 yılı demirbaş icınal cetverlcriniıı göıı-
deril<liği hakkında Başbakanlık t~ı.keı·esi Sıı,vıştay Koınisyoııundndır. 

3/84 Şose ve Köprüler Kanımunun 9 ııeu mtddesindı-ki 

(Silah altındaki ordu ve jandarma eratı ) tfihir·iııin 

. yorumlanınaşı h~kkın In Başbakanlık te1.keresi Biitço }Çomisyonuııdadır . 
3/8 Eyliıl : lkiııciteşri.n 1939 ayiarına ait uygunluk bil 

diriminin sunulduğuna dair Sayıştn.y Başkanlığı tez-
kcresi (3 ncü iık.ra) 2 . IV . 1945 tarihinele 1456 sayılı 

kurıu· olaı'fik kabul dilnıiştir. 

3/96 Bayındıı·lık Bakanlığı Hl40 yılı ayııiy.ııt kesinhesabı-

nın gönderildiği hakkında Başhakanlık tezkeı·esi Snyıştıı~- Koıııisyonıınd:ıdır. 



4. önergeler 

İikinci Toplantı iÇiinde (26) önerge veril
ıniıı olup bunla.rda.iı (2) si kanun, (10) u ka
rar ola.ra.k, (1) i haklandakıi Milli SaV'Uililla. 
Komisyonu raporu okuna.ra.k kabul edilmiş, 

(5) ~ okuıımU4, (1) i sambi ta.ra.fmdan geri 
a.lınnu.ş ve geri kalan (7) öünerge gelecek 
Toplantıya. ~ır. 

Birinci Toplantıdan göçerilen (4) öner
geden (1) i ka.rn:r Qla.raJı: kabul edilmiş, (1) i 
sahibi ta.rafmdan geri a~ ve geri lka1a.n 
(2) önerge Uçüncü ToplantıYa. k:ıı.llnıştır. 

Olağ1ı.nö.stü Topla.ntıdan göçerilen (3) 
önergeden ( 1) i kanı.r ola.ra.k laıibul' ecUlmiş, 
(2) si Uçüncü Toplantıya. ka.lmıştır. 

A - İkinci Toplantı içinde verilen önergeler 

Sayı Özeti İşiemi 

4/ 33 İstanbul (Numan Menemcncioğlu) - 1ı1illetvekilliğin-

den istifa ettiğine dair .ı . X ll . l!JH tarihinde okun'!nnştur. 
4/34 Yazgad (Sırrı lçöz) - Fevkalade hallerin devamı sü

resince memur ve hizmetiilere yapılacak yardım hak· 
kındaki 4599 sayılı kanunun 16 ncı maddesinin yo
rumlanmasına dair 

4/35 lzmir (Dr. Kamran Ors) - Ozel idarelerden aylık 
alan ilk okul öğretinenlerinin kadrolarına, •tcfri, tal
tif ve cezaland.ıırılmalarına ve bu öğretmenler i~iıı 

kuı-ulacak sağlık ve Sosyal yardım sandığı ilc yapı 
sandığına dair ola:n 4357 sayılı kanunun 12 nci ınad· 
desinin yorumlanması hakkındaki önergenin geri ve-

!l . I \ ' . l 945 tarihinde 4 715 ~a,Yilr 

kıumn olarak kabul edilmiştir. 

rilmesine dair 20 . .XII . 194-ı taıihinde okunmlştur . 
.J :ıı; Eı·zm·uın (0 1. Zeki So,vdııınir ) - A~crlik kanuııtına 

göre askerlik mü:kcllefiyetini yaptr.kta:n sonra yedek
subay ycti~'lllck üzere Yedeksubay Okuluna giden er
lerin ihtiyat addedilmelerinin yorum yoluyla haUinr. 
dair • :\ Tııli~·c Koıniııyonundadır. 

4/ 37 Bilecik (Memduh Şevket Esendal ve iki arkadaşı ) · 
Japonya ile siyasi ve iktisadi münascbetlerimizin ke-
silmesine dair 3 . I . 1945 tarihinde 1445 sayılı 

karar olarak kabul edllıniştir. 

4/ 3 Tokad ( azım Poroy) - Avukatlık Kanununun birin-
ci maddesinin D fıkraaınm yorumlanması hakkında 13 . VI . 1945 tarihinde 4756 sayılı 

4/ 39 

4f40 

Balıkesir (Gl. Kazuı:ı O.zalp ve iki arkada.~) - Meclis 
çalışmalarına 5 Mart 1945 tarihine kadar araveril
mesi hakkmda 

t o 

İstaDbul (Ali Rana T~h&n ye üç arkada~ı) - Al· 

kı111un ol.t~llk kabul edilmiştir. 

19 . ı . 1945 taı·ihinde 1451 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



Sayı 
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mıı.nya ve Japonya'ya harp ilAırma ve 1 Ocak 1942 
tarihli Birleşik Milletler beyannamesine Türkiye'nin 

lşlemi 

katılm.asma dair 23 . 1 I . 19-15 taribinde 1452 sııyılı 

kurn olu ı·uk kabul edilmiştir. 

4/41 (F. Fikri Dü~iin.scl) - Belediye istimlaık kımununun 
22 ve 23 ncü maddelerinin yoııımlanması hakkında Mııli~·c Koınisyoııu ııdııdır . 

4/42 Mardin (Edib .Ergin) - Ticaret ve sanayi odalan, es
naf odala:ı:ı, ve ticaret borsaları kanununun ı ve 19 
ncu maddelerinin deği.,ıirilmcsi hakkındaki kanun 
tekli.fiııin geri verilmesine dair 16 . nı . 1945 t:ırihindc okunmuştur. 

{/43 lstıınbul (Dr. Ul. Niyazi 1smet Oözcü) - Arzubui 
Komisyomımııı 5. III . 1945 t.ıırihli Haftalık karar 
cetvelindeki 1661 sayılı kaı·arııı Kaınutayda görüşül

mesine dair 

4/44 Erzurum (Nakiye ElBfuı ve Tokad Nii.zrm Poroy) -
Başkan Hosvclt 'in ölümü üzerine duyuloııı.. tcessürilll 
Amerika - Birl eşik Dcv l etleı·i Kongresine bildirilmesi 

Bu husustaki Milli Savwı.ına Komis
yonıı ı·aporu 20 . IV . 1945 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

hakkında 13 . I\' . 1945 tarihinde 1459 sayılı 
kıı~·ar olarak kabul edilmiştir. 

4/ 45 Ankara (Fevzi Daldal ) - Devlet moıımrları uylrklırrı· 

nııı tcvhit \ 'C teadülüne dııir olaıı 3656 say ılı kanu
nuun bıızı maddeleriuiıı değiştirilmesine ve bu kanu
na bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 

k<ınunun 6 ncı maddesinin A iLkrusının yornınJaruna-
srna da i ı· J4 . \~ . 1945 tarihinde salıibi tara

J'ıııtlı.ı:n g0ri ıtlmınıştır. 

4,'46 Bolu ( Koı·gl. Abdullah Alptoğan ve urkııdaşlıırı) ·.Av
ı-upa haı·biniu sona ermesi vcııilesiyle ızhaı· •dilen dl-
leklcre dair 11 . \ ' . 1945 tıı.riMrıd 1464 sayılı 

kurar olarak kabul edilmiştir. 

-1/ 47 B.:ılu ( Korgl. .ı;Uıdullalı Alptoğıın) - iyn ·etıımzın lsa
betli bir görüşle idare edi lmcsimlen dolııyr Cumhur
başkanı ftımet Inönü 'ye Türkiye Büyük J';!Iillet Mee· 
lisinin minnet ve şiikmnlıırıııın sunulmasına dair 

4/4 Ankara (Fevzi Daldal ) - D vlel meınıırlorı aylıkları
nııı te1•hit ve teadülüne dair olıı.n 3656 sayrlı kanu
nll11 bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı ıııaddell'r ckleume i hakkındaki -159 sııyılı ka
mıuun 6 ncı ınaclde~iniıı A fıkra ının yorumlanıııa-

ı ı . Y . 1945 tarihinde 1465 sayılı 

karor olarak kabul edilmiştir. 

sınn dair önerge inin geri verilmesi hakkında l4 . V . 1945 tarihinde okunmuştur. 
. 4:/4!1 Ağrı (H . Tuga.ç ve Diyarbakır GL 1 inzıın s~viikte-

kin) - Ordu~· n Büyük 1\lillct Merli inin ş(i.krntı v.ı 
olamlarrnrn hildirilmesine dair 22 . V . 1945 tarihinde 1466 sayılı 

karar olarıtk kabul edilmiştir, 

4/50 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) · Dil~ Komisyo-



Sayı Öı;eti 

mıntın 2fl. fY . 1!145 tarihli Hıı.ftnlık knı·ıır cetvelirı

d('ki 2024 sııyıl ı ·kRrıu·ıu Kı11nutıı~dıı görüşülıne~iııe 

dair Dil <'k~c Koıni s~·onundadır. 
4/ 51 Zonguldak (Rifat Vardar) - Dilek~e Kotnisyonu

nun 25 . IV . 1945 tarihli Haftalik karar cetvelindeki 
1890 sayılı knı·arııı Kanıutayda g'örü!}ülmcsiııe dair Dikk~,. Koıııisyuııumladır. 

4/42 Biııgöl (I<'. F. Düşürlsel ve Kastamonu Abidin Bith 
ikaya) - Devlet memurları aylıklarrııın tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanunun bazr maadelerinin değiŞti
rilmesine ve bu kanuna bazı rı1addeier eklcnmesine 
dair olan 4598 sayılı kanunun 6 ncı mıı.dacsilıiıı yo-
runılunınası hakkında Büt~t· 1\ omisyon ııııdndıı· . 

4/ 53 Konya (Hulki Karll{tülle) - Dilekçe Koınisyonunıın 
1 . VI . 1945 tarih ve 32 sayılı Haftalık karar cct
'elindeki 2025 sayılı karnı1n Kamutaydıı. görüşülm<.· 

sine dair Dilclu:e J\oıııis~·on un<ladır . · 
4/ 54 Erzincan (Behçet Kemal Çağlaar ve oniki arkadaşı) -

Çiftçiyi Topraklıwdırma Kanununun ka.buli.i müıııı 

sebctiyle Atatürk'ün yüoe adının anılması, Yüce Şc1 
fnönüye Meclisin saygılarının sunulması ve Şükrü 
Saracoğlu Hükümetinın kutlıuıına61 ve başarılar tc-
mennisi ha.kkında ll . \ "L . l!l45 tarihinde 14i0 sıı~·ılı 

kanıt· 'ularftk kabul <'dilmişti r. 
4/55 İspaı'ta (Kemal Turan) . Başkanlık Divanı katipli-

ğinden çekildiğine dair ı:3 . n . 19-!5 tarihinde okınınıu~tuı· . 

4/ 56 Bingöl (F. F. Düşünsel) - Dilekçe Komisyonunun 
1 . VI . 1945 tarihli Haftalık karar cetvel indeki 3036 
sayılı kararın Ka.ınutayda görüşülmesine dair llil ekc;e Kuıııis,,·o ıııındııdıı·. -

4/ 57 !stanbul (Ali Rana Tarhan ve üç arkadaşı) • Japon
ların kayıtsız şartsız teslim olmaları iizerim• savaşın 
sona. ermesi dolayısiyle verdikleri önerge ı:ı . V!Il . 19+5 l<lrilıindc 14i ıııı,vılı 

karıır olıır:ak kıtl)lıl edilmiştir . 

4/ 5 Tekirdağ (Faik Öztrak ve ü~ arktı.daşı) - Büyiik i\lil 
let Meclisinin çalışınalarına 1 Kasını 194- güniiııe ka
dar arn verilmesi hakkmda 15 . \'!II . 1945 tarilıiııde l4i9 sayılı 

karaı· olaı-ak kabul edilıni~tiı ·. 

~ - 'Birinci lfoplahtı.dan ~öçetifırtı ön~tgeler 

4/ 1.' Ymıcııd ( Sırrı 1 ~&-t. l - Tuprıık :\1ııhınılleri Vergisi K :ı -
nıınııııun 2 nci rııııdıleı:inin yorumlıınııuı sı Jıalrknıda lfü'l<;C! K"flm'i>iyoııtrnllruhr. 

4/ l!l l 1.miı· ( Dı· . IG\nıı·uıı Üı-;ı ) • liusıı~i idıı.rclcı•dı>n Hylık 
ıılıııı ilkokul iiğı·t'luıt· ul~ı·iniıı kııdrolılrınıı, tHfi, tııltii 
,.~ ı·ı·~ulıınuıı·ılıııa ltırııııı , . .., im iiğretıııcnll'r i~iıı kuru
l ıvuk l;;ıığlık ,.,. SO'iyul yııı·ılıııı sıırıdığı ih• Yapı sııııo.lı
ğııııı daiı· olun 4357 ~ııyılı kıınunuıı. 2 nci maddesinin 
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Sayı Özeti 

yorumlaımıası hakk:rnda 

4/24 Maraş (Dr. Kenıali Bayizit) - .Devlet Demiı·~·olları 

vel Limanları İşletme Genel :Müdüı·lüğü memur ve 
hizmetiilerinin licretlcrinc dair olan kaııuıııın hazı 

maddcl~l'iııi değiştiren 3173 sayılı kıınunuu 3 ncti 

İşiemi 

20 . X1I . 1944 tariliinde salıibi tara
fından geri alıııııuştır. 

maddesinin yonıınlaıını ıısı haklunda 18 . 2...1L . 1944 tul'ihimlc 1441 sayılı 

kaı·a ı· ulaı·ak kabul edi lııı i~ti ı ·. 

4/26 e,,· hnıı (Gl. Nııci F.ldeniz) - Dilekçe Komisyonunuıı 
17 . \'. 1944 tarihli Hnftaltk karar cctvclilıdcki llGG 
sayılı kararnı Kıınıutayda "'örüşülmcsinc uaiı· J)ill'lc~c J(oıııis,,•onundadır. 

C - Olağanüstü Toplantıdan göçerilen önergeler 

4/2 Hize (Puad Sir·men ) - Dilı>k~c Koınis,,·onunun 15.IV. 
1940 tar-ihli Ha ftalık karar cetvelindeki 1159 sayılı 

karar·ın Knmut ııydıı görüşülmesine da.iı· l ~i~l<'t'i 1\omisyoııundadıı ·. 
4/ -l: Trabzon (S ırr• ı Day) - Knrıınıiirsel Uiikimi Necycd

diiı 'andarlıoğlu'ııun tekaüt işlemi hakkında ayış

lrıy Başknıılığı düşüncesiyle Sayıştay Komi~')'OIIU m 
pornnun ikinci · fıkrasnıırı yeniden inccleımıcsi bak-
kında 2:l . Xl [ . UJ.JA taı-ihinde 14-!3 ayı lı 

knrar olımık knlıul edilmiştir. 

4/ 6 \" ozgııd (Sım l c;üz) - Wizlükçiilük bakkındaki 395. 
sayılı kımunun gcc;:ici ikinci madd sindeki (Bir tı-

carethane U\mak) iha ı·esiııin yorumlıınınıısına dair Büt~o Koıni~.vooıuıuuJır. 

5. Türlü kağıtlar 

Bu yıl (10) tane türlü kağıt ~
Bunlardan (2) i kanun olarak kabul edilmiş, 
(6) ı okunmuş ve (1) nin Hazine kesinhe
sabına katılınaJı: üzere Hükümete gönderllm&-

siJıe kara.r veri.lıııiş, (1) i de gelecek Toplan
tıya~. 

Olağanüstü Toplantıdan göçerilen (1) 
iş üçüncü Toplantıya kalmıfttır. 
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A - Biriııai Topla.ntı iginde gelen türlil ki.iJ:tia.r 

Ss yı 

!"i/ 23 

5/24.' 

5/25 

fi / 26 

· Özeti 

Büyiik Millet Meclisi 1944 yılı mart, nisan ve ma
~~ıs ayları hesabt hakkında Meclis Hesaplarını lnce
leııı c Komidyouu raporu 
Büyük lVIi llet Meclisi 1944 yılı h ı17J ı·ıın , temmuz ve 
ağustos ıı,vlıırı hesabı luıkkınd:ı i\l edi~ Il f'saplu nııı 

!ııcelcıııe Komisyonu raporu 
Büyük Millet Meclisi 1944 yılı eylül, ekim ve Kasım 

ayları hesabı hakkında ]\[eclis Hes::ı,plarmı Lıcclemt; 

Komisyonu rapont 
Biiyük Milll't. Meclisi, Cuınhudııışkıııılığı ve Sayış

tay 1943 y]lı kesinlıeı;apllırı hakkında Meclis Hc.'!llp
larını lncelomo Komisyonu raporl apıı 

':i/ 27 Büyük :M:i llel l\Ieclisi 1944 yılı a ı·alık ve 194(; y ılı 
ucak ııyları hesabı hakkında :.\fcclis Hesaplarını ln-

, !şlemi 

2~ . XJ . 19-U tarihinde oktınınuştur. 

.ı. . XII . HI-U tıı.l'ilıindc okunmuştur. 

J 2 . l . 1 !)45 tarihinde okunmuştur. 

H azine kcsi nhesabma lrntılnıak üıore 

· Hükümete gönderilmesine 6 • IW , 
1945 tarihinde karar verilmiftir. 

ecll>mc koıııisyoııu rapoı·u 7 . \ ' . 194:1 tnı·ilıinde okıınm uşlar . 

5j2H An.kam'nın Yt•nişClıiı· . 1\faltepc sokak 9 sayılı ev(le 
otuı·nıı i\fihdhıın Ü:r.soy 'un affına dııir Adnlct Ko-
ıııisyonu ı·aporu 

V~!l İııt>bolu'mm Aşıığıküde kii,vünd n Keleşreisoğulla
ı-nıdau Abdulln.hoğl ıı Ahmet Kalyoncu 'ıııuı hüküm
lü olduğn cczıının affmıı duir Adalet Komi~yonu 

raporu 

5j:{0 )\ nırt·ikıı Cuııılıuı·baı:;kıını Roosvelt 'in öliimü müna · • 
bcti~·h· Büyük Millet :.\fcclisinden ~ekilen wiyc t('l
grnfnıa Birleşik Am rikn Devletleıi Miim es.~iller • f<'C· 

H . \ ' 1!Hfi tarihinde 4735 .a~·ılı 

kıııınn olıırak knhul Nlihııiştir. 

14. . V . 1945 tıu·ilıinde 47a6 so:yılı 

kanım hlıu·:ık kabul cdilıııi.şti ı·. 

!isi Başkanlığından gelen cevap 16 . \ ' . 1941l tnı·ihinde okunmı1Jilıu·. 

!'ij:{J Bii)·iik Milct Mcelisi J!l4!'i yılı . şubat ve mart ·ııyları 

lwsııbı hakkındıı i\fc(•lis Hesaplarmı Jııceleme Ko-
misyonu raporu 6 . \'1 . 1!l45 1nı·ihindc okuuınu.~tur. 

5/32 19:l!l yılı N(wyork diitıyıı sergisi dola~'isi.vl ~> . nı:folu -

nun 40 000 lira hukkındıı. ayıştn.v Komisyonu 
raporu Bütı; Koınisyoııuııdadrr . 

.. . .. . ~ ' .. 
B - Ola.ğa.nüstü Toplantıdan göçerilen türlü k&iıtla.r 

:>; ı Hnsiııı Asım ilc i\ l urtaıa Knptıııı adlııı·ıııdald iki yuı·t· 
taşa ait olan motör lınklnmhı Aı·zıılıııl Hu ümcııi 
mazbntası Dil kı; Konıisyonuııdndır . 

• 



6. Çeşitli işleri ilg·ilendiren kağıtlar 

Yedinci Dönemin 2 nai. Toplantısı içinde 
çeşitli i:lfleıü ilgdılendiren (118) ta.ne kağıt gel
miş oLup bunlarda.n (35) i Ba.&ımievi Müdür
lüğüne, (65) i Idaıreci Uyeler Kuruluna, (2) si 

Kanımlar Müdürliiği4ı.e, (9) u IÇ~eri 
Müdürlitğüne, (·5) i Kıitap,lık Müdürlüğüne, 

(1) i S~yma.nlık Müdürli~jne, <ı) i Tuıtar 
nak Müdürlüğüne, bava.le edilmipr. 

Kayıt 

No. Nereden geldiği 

21fl Vakıflıu· Geııel Mücliirlüğü 

2 16 Bıı~~nıevi .Vtü Ç!ürlUği,i 

21i J ş Hııııkası 

21 Istatis tik Oeııel Miitliil'iiiğü 

219 Hasııııc,· i ~~üdüı·liiğü 

220 Milli Eğ-itiın naksınlığı 

221 Siyasal Bilgil r Okulu 

222 Jdaı-ooi Üyt>lc ı · Knı·u lıı 
223 ~1ıı l iye Usıkanlığı 

22-l Aı.lıılet Bakanlığı 

225 Basınıevi Miidüı·lüğü 

226 Bııım11evi Müılül'lüğii 

227 ~ iiıııeı·hıınk 

22 BasrmeYi Miiıliirlüğü 

229 l\Iilli Bğitiın Bıı.kıınlıgr 

:!30 Yak.ıflar Genel :i\Iüdiiı•liiğü 

231 Bnsıme\'i Müdürliiğii 

Özeti lşlemi 

1\ aııuııtaı· ııırtnıuıısı göııdeı·ilıııesiııt• Has ııot•\' i Jllüdürlüğüne 

dair 
Kl işelnc ait fah.U'a kııpsııııııı.ğıııııı l d:ıı ·ı•ı·i thele ı · K. 
ö<ll'ıınıcsi hnkk11ıda 

36 Üc ı ci lt kaılLuılıtr ıuec.muasıııdaıı Bıı ı ıneYi :illüdürlüğüne 

~· Pdi tııne göııderi lı ııcs in e dair 
ls tsı listik y ıllığındsın 2 tıme göııdı~ ı·il - Kilnplık ~ ı d·. 

diğ\ ~ııldmıda 

ll as ını evinrleki nı eYeut yed'ek ılizııw kı.Iun•d O:veler K. 
ııınkine.~i nin yeııil~nnıesi hakkıncin 

Resim heykel sergisiıulc t~r cı liJ . Jılıın•ei O:veler K 
nıektc o!an eııedeı·deu uygun görii-
ll•ı)lel'iıt !iii tııt alııuna.sı hakkında 

8 nci yıl döııümü dolayısiyle ~·aıır- Ki'ığıt i~ leri )ld. 
lıın t o plantıya MiUctv<>k1lleriııin dn-
\'tıt li o l duğıı hal;kında 

. 'PI'h si döviz lıakkrnıhı Kağıtişleıi Mcl . 
Knııuıılııı· nıeeııHuıs ı göııder ilnıesiııc Bo ını evi ~liidiil'liiğüne 

dııir 

Tur~·ıııı.k deı·gL~i göııdarilıııesin(• ılaiı· Bıı.~ııııe,· i l\liidiil'iüğüno 
Otomatik hasl.:r nıakin<»~ine nit hiı · ld ımı<>i Üyeler K 
dişlinin reııilennıcsi hakkında 

Basmıeviı,ıde m,eveudu ~ıyaıı işlet- ldıııl•Ci Üyeleı· r. 
ııı lrv nzımıııııı alınıııA$I hakkında 

Kaııuıılnı· ıııecmuası gönderilmesine BasınH·\·i :illiidiil'liiğiine 

ılniı• 

Basııne\'ind o (;alışıın iŞ<:ilerc elbise Idareci Üyeler K. 
v~ ı · ilııı <'sinc ılaiı· 

!!işik liııt<.'dc şrö.~tcrilcıı tutanak dcr- Basımevi Miidüdiiğüno 
gilcriuin göuıleı•ilıneei hokkındı~ 
26 neı cilt karıunlar mecmua.~mııı gön· ~nıııhıevi riidürlüğüno 
l erilmcsiıı c dnir 

l•:Jı•ktrik ve hııYııgıızı faturıı ının göıı- tdareci Üyeler K. 
derildiğ'iııe dalı· 

• 



Kayıt 

No. Nereden gelniği 

-- ~19 

Özeti t~leıni 

232 Emekli suhnylar Yardım Cemi- Tnk>-iııı nıı:ıhtıı·nlıı.rmın satıııalınınasr- Kıl~rti~lNi Md. 
yeti nıı d~ i ı· 

2~~ ('. R. Pa ı-l isi l nüniVııitn }l~~lisi a~ ış ııutukltı ı ·ınılaıı l\fığıt i ~ l,, ri 711<1 . 
)l'iiıııkı• ilcliğiııC' llıı i ı' 

235 Sağlık \ 'l' Sos,,·nl Yan! ını 
kaıılığı 

2~6 Ulnştımuı Bııi<Aiı lığr 

2~7 (,]ıır·er i Gxcler Kurulu 

23R J\aıııınlıır i\ld. 

24() Silm~ı·lııııık 

2-11 H:ısıııu·,·i J f iicliiı-lüğü 

242 Bnsııncvi l\lüdiidüğünr 

:!4~ Başbnkıı.nlık 

:!+!, Bnsıınt'\' i ınüdürlüğii 

2-!.i :\1illl Sııvııııına B . 

:u6 Dnsııne,·i ~füdürlüğii 

:!H Başbakanlık 

:.!-IJ' l!Tlaştırmtı B. 

249 Btıyıııdıı·lık Bakıı~ılığı 

250 :\Iali.'•o Baknıılığı 

251 Ank:ım Vnliliği · 

2:i2 Ba ıın vi Müdiirlüğü 

... ' 

Ba-

:W n<·ı c·iH kuııuıılıır mceınıııısnıdaıı Hıısııııe,· i i\lüdiiı·Hiğiiııe 

güml~rilıneRinc dair :,!QO taııı.ı 

~ol<sıııı olııı ı tutıınuk dergilcı·inin glin- B~ı~ını vi i\ llid(i ı-lüğiine 

doritnıo.~i hakimıda 

1941i yılı büt~esinı' ]\[eclis P. 'l'. ii ·r<>ti ltlareri Ü~·eler K . 
olatak konula ıılc öd ıwk hakkıııdn 
Ö·lü Kars Milletveki]j IIüsrev 'anıi l<iığıti~ l e ı ·i ~ I d . 
Kızıldoğan 'ııı ailesiııe verilen iknınıi -

ye lıakkrnda 

\ferlis Bnsıınevi motöreülüğüne Ne- l rl~ ı ·eei "Cyclc ı · K. 
(•ııti Soner'in tit,viııine dair 

Ko<·ıı.eli Mmetvekili Ragıb Ak~a 'ı1ın l duı'C~i Üyeler K. 
ülüınü hakkında 

:!6 neı eilt kanunlar me~nıııusından B(ı~ınıevi 1\l üuül'lüğiinc 

g-iinderilnıe. iııe · claiı· 

Basınıevi 'elekt ı·ik ve lıııvaguzı sarfi- Jdn ıwi Üyclcı · K. 
yatma uil faturalarm .,.önduri ldi~ine 

dair 

Bıı~ıınevi içnıesuyunıı ait faturanın (,Jııreei ü.vı•lcr· K. 
~öı1llel'ilcliğiııe dair 

Kantııılaı· ıneeınua r gönderilmesine Bası nıevi \lüdiil'liiğiine 
d:ıjı· 

Bnsrın vinde ~;alış:)n\ıır·a veril~cek iş- Jdarcci Üye! ı· K 
giimleği hakiundu 
Dilckçe Koll1h>yoınmnn Hnftalık karar Basımevi i\Lüdüdübriiııe 
ootv<ılindon ırön leı'ilınesj,ııe dair 

Basmıevinde nıcveudu kaln11you b~ı 1 l ııı •<'i Üyf'leı• K. 
nıadd!'loriu alınması baldonda 

Ucnııu· "'' nıüstııhdemiııe veril cek l. tluı•cc i Üyeler K. 
a .. vnı ~·ıırdıma daiı· 

Meclis vost.u ücretleı·i için bütseye J dı~r'(ıci yclN· K. 
konucak ödeııt!k hııkkmcla 

Bayındırlık D rgiijind~n 4 ·o uııı Kiiğıt i~ leri M_l. 
gönd<'ı·ildi~iuo dair 

26 ncı cilt KaııtmJar 1\[l•cıntıı.ısr veri!- Bıısıınevi Miidürlüğiıno 

nı siu6 dair 

1945 y1lr yol panısı tahakkuk Ct>tvel- Idareci Üycl<'r K 
l·ı'iıı.in gönderildiği. hakkındıı 

Ba ıuıevitıo ail ikl parça patronun idareci Üyeler K. 
göııdcrildiğine daiı· 



-M-4-
ttıtyıt 

·o. Nereden geldiği Ö~eti 

253 Sağlık ve Sosyal Yardım Ba- Sağlık Propaganda afişlerinin giinde- Kilğıtişleri l\1d. 
kanlığı rildiğine dair . 

2iH a~hk Ye ··o. yal Yar hın Ba- ıcak memleketleri n sağlığa zara ı· Ir Kfığıtişl<'r·i Md. 
k:ınlığı höcckleri adlı bir ser göııcl ı·ilcliği

ııo dair-

253 Adalet Bakanlığı 

256 C. H. P. 

257 Basınıevi ?ıfücliirlüğü 

25 BasımeVi l\Jii.dül'lüğü 

2!'i!l Başbakanlık 

260 Yüksek Zimat Enstitü ii 
261 Akııy Kitapavi 

262 Başbakanlık 

263 A-nkara 'l'icıı.ret Malıkemooi 

204 Basım vi i\füdii rli.iğü 

265 Ba ·ııne,· i :Müdürlüğü 

266 Basımevi müdiirlüğü 

267 Hıısıııı!'\' i ;i\1iiclürliiğü 

46-ıS sayılı kanun mucip !>l'bcplcı· tıı- Baııurıevi ~lüdül'lüğiine 

tanağından gönderilmesine dair 
Anayasa ve 26 ncı eilt kanunlar mec- Bıısınır,· i llfüdürlügiine 
ınuasr gönderilmesi hakkında 

Bıısımevinin elektrik ve havagazı sar- Idareci Üyeler K . 
f iyatını lıavi faturalarm gönderi ldiği-

ıJO dair 

Basrmevüıin elektrik ve lıavaguzı sar
fiyatını lıavi faturaların gönderildiği

no dair· 

Yıldız Sarayıımı bir kı~ırunın 1stnn- . 
bttl '!'eknik Okulun'lı verilmesine dair 

Tutnnıık de~isi göndm-ilm<'siııe dair 
Jnönüniin i rat buyurduğu . nutuklııı· 

h ııkkında 

Posta, t lgrai ücretleri hakluudıı 

Nuri Demir 'ağın Büyiik l\Iillet l\fce
lisi nıerıner iıışaatınıı ait şartnamc
nin mahkemeye gönderilmesi hakkın-
du 

idareci Üydcr K 

Idareci Üyeler K. 

nıısııno.wi :\Tiidül'liiğiine 

Kitaplık Md. 

lrlnreci Üyelcı· K 
1(11lt'('Ci Ü~'(\] ('t' K 

Basımevinin elektrik ve lıavagazı sar- ldnrrci Üyeler K. 
fiyatına ait fıi.tıır~ııın göndorild iğiuc 
dair 
Bıı~ınıcvinin içmesuyuna ııit fatura- ldıırcci Üyeler K. 
ııuı gön<lerildiğiue dair 
Basıınoviuin ihtivaeı olan malzemenin lrlaı·c<' i Ü~reler K. 
nhnmMmıı dair. -

Ba~ımevi biley makinesinin tnnıirin(' Jdıu·eci Üyeler K 
ait faLuı·anııı göııcl •rildiğine dair 

26 Ziı·ni Komhinalnr Daiı·('si Bıış- Kamuılnr mronmıısr gönrlerilmesi hak- Basımevi l\1üdürlüğüne 

knnlığı kıııdn 

269 Iuliyc llııknnlığı 

270 Oiiınrük \ ' e Tekel Daknnlığı 

Knys~ı·i Mill('tV('kili Cafer 'l'nyynr 'm ayınanlık Md. 
iiı·ı·~tt gl' ·eıı hizıııt>t. ııüresiııin fiili 
lıizııwtin ekleıunesiııc dair 

•rutannk deı·gisi göndeı·ilınesi hak- Ba.~ııncvi Müdildiiğüııe 

luıırlıı 

Raııııııeviııiıı bazı işçilel'iııc zam ya
pılma ma dair 

fdai'OOi Üyeler K. 



Kayıt 

No. Ncı·edcıı geldiği 

272 hnıir Aııuılıı!u g-nıctcsi 

27;} Knııuıılıtı• ll l üdürlüğü 

• 
274 ı\skı·rl Ynı-gıtıı,ır Bıı~kıııılığı 

27-'i Hıısııııcvi '.\lüdiil'iüı{ü 

276 l f;işleri Bııkmılığı 

'tTi Sııltıhııtt iıı Kösoğlu 

2/H fla~lıakaıılık 

279 nu~nıı rd .\1 üdül'iüğü 

:lt'O ı ııısııııcvi i\lüuül'iiiğü 

2HI ' l ' ııpu vt• Kudııstro Genel '.\1il
•lül'liiğü 

2H:! J ı·tık .M ccJisinc rt',·ap 

21-\:{ l '. ll. 1'. (: cıı •1 :::ll'krctcrliği 

2 4 Hıısııııı • ı· i Müuül'lüğii 

2 6 Hıısını<'vi '.\lüdiiı ·lüğii 

287 Uümriik n• 'rı·kel Bakıılılı~ı 
2 Zirant Bnnkası 

2 9 Ba ·1uıcvi ~Iütlüı·Jüğii 

-~llS-

O:r.t>ti !şlemi 

1945 yılııın ait gazete ödcneğinin Kitaplık Md. 
göııde ı·ilıncs i hakkında 

Hüyii k M illet Meclisi. 'u ııılmı·bıış- ! dıucei Üyeler K. 
kıııılığı ve Sayıştay Buşka.ıılığı lıüt~ 

~elcı·iııtle değişiklik ynp ıl nıası hak-
kında 

Kamuılar mccnıuusı gönucı-idmcsi hak- l dı~ ı 'c(·i Oycll'r K . 
.km ıla 
Busımcvi i~iu lü.z ıı ııı görülen knğıdın lclııı-c"i Üyclc ı· K. 
ıtlıııınıısı hakkında 

llleclis iıı~atındn çıı lışm"ktn olım Kıiğrtişlni '.\Id. 
ıniilwndis Aı·thur Wııldnpfel il<' ııyııı 

dtırumda olun koııtt·ol müJıendh,; .r u-
lius nLı~i[clcriuden a.vı1lıuıısmda nıah-
zu ı· olup olmadı ğıııa da.ir 

Tutanak d~ro-isi göndcri lın eısi hak- Jlıısınıcn Müdürlüğüne 

lwırlıı 

J116 sıı.1• ılr kanun ıııucibincc lıiit·c- ld:ll'l:ci Üy•lcr K. 
sinden aylık 1•e öclcııok alanlara biı· 

aylık lııta.rında yapılacak yanlınıa 

<lnir 
Bıısıuıcviuin içme suytuıa nit f~ılııı·a- lduıoeei Ü~·el ı· K. 
ııııı görıdcı·üı liğine da.ir . 

BasııneYi elektrik ı·e hnl'agaz ı snl'fi- ldııreci Üyclıır K. 
yntına ait faturımıu ırönderildiğine. 

ılıı i r 

Kııııuulaı· ın ecıııııası göıu.lel'ilıncııine Bıısııııevi llliidlil'lüğünr 

ıla i ı· 

l l'ak Mcclisiıw 2 !~tüzük göndPrilıııe- Basımevi MüJül'lüğiiuc 
si ne daiı .. 

l~tiizilk YI' Kanunlar .\Ieemuası giiu- Bııliımevi l\lüdürlilğiiııe 
clerilınesino dair 

Ahmet Çadıı·tr tooimeviııdcn abnaıı Jdıırc<:i Üy ler K. 
kordona uit iatuı ·num göııdel'ildiğinf' 

dair 
Basınıevi i ~ıııo su~· uıııı uit fııtueunııl Idnr~'c·i yclcı· TC. 
göndl•rildijti lıakkmda 

Bıi~ııııcviniıı cılektrik vo bıtvagıızı ı,ıar- ldıırt·ci CyE>lcr K . 
l'i,nıtııııı ııit fntur::ılııt·rn :röııdtorildiği -

ll(< dair 
'J'utanak U(ll'ıti• i ~iind •rilmesi ne da i ı · Bııı:ııııwvi i\lüdiiı·lüğiinc 

Knnunlar Meernua ı giiuderilmeııiııc Bırsını l'i .\flidürliiğiiJıo 

dair 

tlt' r· ıııesııisi Jıakkıuda l dııı·cci yelcr K. 



Kayıt 
No. Nereden· geldiği 

290 ::lAyıştıw Ba~kanlığı 

291 Basıotcd }lüd(iı·lüğü 

2H2 Aııkaıa pniversites! 

29a .Hali,re Bakanlığı 

2!4 'l'icııreL Ofişi 

295 Ankara B •ledi,rcsi 

2D6 Ba~bııknıılık 

2!17 A.dıılt·t Bıılmııığı 

298 'l'ııs1• iri Efkiır ga:~,(•tcsi 

299 Aııauoln g-ıızetesi 

300 Ba~bııkanlık 

301 Claştırıııa B;ıkanlığı 

30:! lluktık l~nkülte~i 

3():3 Halrk gar.ctesi 

304 Busnncl'i )liidlidüğü 

30ii Basırnel'i Müdürlüğü 

306 .Milli Eğitim Bakanlığı 

307 Basımevi Müdürlüğü 

30 A. avcr~:ğiı 

309 Bu ııu vi Müdürliiğii 

. 310 8ayıştay Ba~kanlığı 

3ll . iim-e.'rbank 

312 Cal ı~nıa Bakanlığı 

313 .H.P. 
314 Dışi~lcri Rakaııhğr 

218-

Özeti işlemi 

Baı~ı Tutıuuil· · D •rg ilc l'lnin gö~ıded l - Basımevi Müdürlüğtine 
ırıı"Sino dair 

Bnsını vinin t• lektı·ik vu lıııvııg;ızıııııt l<laı"ci Üyeler K. 

sııı- fiyu.t ı hnkkındalı i Jııt u ı·ıınııı giin-

deri ldi~ne dair 

Birinci ı.lönem albtiınünd~n bir tane Ba~ııııpvi :\liidlir tiğliııt• 

göntll'rihnesi hakkında 

Ycııi tatbik l'dilcn ~ııtr~ liHtes indcn lılareci Ü.vclt•r K. 
gönderildiği lıakl·;ınch 

Bıı.~kanlık enı i'İll ' I' CI'ikıı otoınolıil rıı- .l.daı·ec i Üyeler K. 
t uı·a~ınnı göndcrildi ği hak k ıııda 

Yııpılııınkta vlniı Jlcclis sıılıasında lılıwcci O.nler K 
w· ı-pkı·u tndilfıla daiı· 

• \.nu .1 ·aı-dınıa dair 

t<;tiixük göııdeı-ilme~ inr (hıir 

Tııtnıııık Dt• rgi~i · hııklmıd<ı 

Alıone lıcddintı dair 

A.vııı yarduna dnir 

, !.ecli s P . 'I' .. T. he ·a plıırıııa uit hcsıı-

. b,n lı ildidkli ğiııo dııir 

ldu ı·c~i Üyeler K. 

Bnsıııı e 1·i ~1iidürlliğüııo 

Uıı~ ııııevi Müdürlüğüne 

Idareci O'yelıır K. 

Idareci ü~'elcr K. 

J clıırcc i Ü~'eler K. 

Huzı tutıınak deı·gilerfııin ııöndcril - Ba~ıııHll' i Mi.icliidiiğüııe 

111/'A~ i lı n kkım1a 

Balık gazetesi koliksi~'onwıuu satın ldaı·cr i O~·l'ito r K. 

alınmasına dııiı-

Ba~ınwvinin i~;nw suynıııı. ait r>ıtunı · 

n ın A"iinılcrildiği hııkkıııdıı 

Elcktı:ik ve lıavııgnzına ait faturala

rın gönderilcliğine dııir 

'l'utanak dergisi gönderilme.;iııe dair 

Bar.r ına:kinalıırın ~'cı-ine yenilerinin 

alınınası lınkkında 

Nkıııek karnolcriııi.n tovzii ·hordrosu

ııııı gönderilmesine dair 

Basıınovinin k.ii.ğ'lt ihtiyacı hakkında 

'l'ııtanok dergisi gönderi lmesine dair 

llişik listede isiınlci·i ya;r.ılı (~ederin 
~öııderi lmesino dair 

'J'utıınıık <l ı·gisi gönd rilm~ ·i hakkm
da 

.AJhi.im gönderi lmesine tlair 

:\f ·lis ba ınıuııı Yuniln 1ılec·lis 1 itap 

).fiidlirliiğiine gönderilınesine dair 

l dıı rcci Ü~·cleı· 1\. . 

Bıısımrv i :\liidiirlüğiiıı(' 

Jd:ıı ·ee i Üyl'leı· K. 

1 clıı ı· ci Üyeler K. 

JclaT'l'ri Üyeler K 

Basunevi i\lüclüı-liiğün c 

Kitaplık ~Id . 

Bıısınwvi Müdlil'liiğüıı. • 

BasnnPI' i Müdüı·liii(üıw 

Kitııp1ık Md. 



Kayıt 

No. Nereden geldiği 

315 Milll Eğitim Bakanlığı 

316 Basımevi Müdürlüğü 

317 Türk Hava Kurumu 

3J Basımevi lüdürlüiü 

319 İstatistik Genel Ml:idürlüğü 

320 Basımevi Müdürlüğü 

:121 Başbakanlık 

322 Basımevi Müdürlüğü 

217 -

Özeti !şlemi 

Kamran Tüzgiray'a Beden terbiye- Tutannk )ld. 
sinde ek bir görev verilmesi'nde mah-
zur olup olın.adığı hakkında 

tcme suyuna ait faturanın gönderil- ldaı-eci Üyeler K. 
diğine dair 

Türk Hava Kurumunun bazı madde- K. 1\fd. 
lerini d ğiştiı'CI'I: Tüzükten g@ndeıildi-
ğine dırir 

Dizme makinasıınn tamiıoin .ait fa.tu- ldal'l"<li Üyeler K. 
ı-atını gönderildiği hakkmda 

1940 ~nel sııyım:ı hakkındaki eserden K. !ıid . 

göııdcrildiğino dair 

Elektrik ve havagazma ait fatı.ıranm lda:rooi Vyeler K. 
göndcrildiği haikkmda 

Milli Savunma ödevinin uygulanması 1tiıwooi Uyeler K. 
hakkındaki kara.m gönderildiğinc 

dair 

Basımevi İçme suyuna dair faturanın 1dıı:reci Uyeler K. 
gönderililiğine dair 

- --.... >.~-



7. Dilakçeler 

I - Dilekçe Komiııyonuna gönderilen Dilekçeler 

Yedinci Dönemin İkincl Toplantısında 
Meclis Başkanlığından Dilekçe Komisyonuna 
gönderilen dilekçelerin sa.yııaı (ı676) dır. 

Bu dıiılekçelerden(27) si varlık vergisin-
den şik8.yet ha.kkm~ olup bunlardan (ı7) si 

Bolu 1 
Bursa 1 
Çanakkale 1 
D~ 1 
Ga.ııia.nteb ı 

lla.ta.y 2 
lsta.nbul 8 
hmir 1 
K~~ 1 

Diğer (ı649) dilekçeden (488) i Bakan
bkla.ra., (3) ü Komisyonla.ra., (3) ü Va.kıflar 
Gene) Müdürlüğüne, (ı) i D~eri Ba.ıılm.n
lığma, (4) ü K~eri Müdürlüğüıie· gön
derilıni~ ve (ı2ı) i de ka.ra.ra bağlanmıştır. 

Kararlar 26 : 34 sa.yu:h Ha.fta.hk Kara.r 

K:ayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

lmı.rnra bağ-Ianınrı.ştrr. Diğer (ıO) u Komisyon
dadır. 

Varlık vergisinden şikayet eden bu d:iılek
çelerin vilayetler itibariyle sayısını gösteren 
bir cetveli aııağıya. konllllınwıtur. 

Kocaeli 1 
Konya. ı 
Malatya ı 

Sin o b ı 

Tekirdağ ı 

Tokad 2 
'.l1ra.bzon 2 
Urfa. 1 

cetvelindedir. 

Bu 26 : 34 sayılı H&ftalık karar cetve

lindeki kararların tutarı (942) dir. Bunlardan 

(ı09) u varlık vergisine ve (833) ü de diğer 

şilcil.yetlere aittir. 

Dilekçenin özeti !şlıııni. 

5746/ 587R Ankııra : Cebeci caddesi 
No. 95 llısım Canal. 

5747/ 5879 Pa inler- Erzurum: H er
te.v •köyünde Fahri Şahin. 

5748/ 5880 Antakya - Hatay : Ha
san Ali kö~·ü ihtiyar hey
etinden. 

Mnlfıl kaldığındau derece üzr~riııden Komisyondadır. 

emekli işleminin yapılmasma dair. 

!VIütega ilibeli k yapan Mustaia Dal '- lç iş l c ı·i Bal; rnlığına . 

dan şikayet.. 

Tahmin edilen hububat vergisinin Komisyondadır. 

fazlalığından şik!l.yet. 

5749/ 5 81 Büııyan . Kayseri : Ali- Tütün ikram iyesiııin verilmesi hak- Karara bağlanJTUştır. 

mettin köyünde Abdullah landa 
Gök çek. 

5750/ 5 2 Çruıakkale : Ziraat Ban- Vaı·hk vergisine dair. 
kası Müdürlüğünde emek-
li Halit Dardeniz ve .Ar. 

Komisyondadır. 



KaYJt 
No. 

5751/5883 

Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

Aksaray - Istanbul : Ha
seki .1:\akşi sokak Keyçi 
llatun canıli şerifi inuınıı 
Ahmet Mira.syedi. 

219 '---

Dilakçenin özeti !şleml 

\ ' arlık vergisine dair. Karara bağlanmıştrr. 

5752/588+ Uördes : Cezaevinde Şeın- C:eı·i kalan nııı.hki'uniyetinin hukuki Karara bağlanmıştır. 
settin Sakin. llt.!ticülcriıı c de şılınil olmak üzere özel 

ııf il kaldn·ılması dileğine dair. 

5753/ 5885 Aııkara : i çeebeci No. 15 
Şeı-ir Duınlu . 

Ziraat Bankası nizaınnıı.mesinin 53 :\nayasa J('omisyonunn. 
ıırii maddesinin kaldınlma.sı ve emek-
li mııaşı bağlanmasına dair. 

575-1/58 6 O~mirci : Kasım ft'akilı Oğlu Abdi ı~ rçelebi 'nin malıkilnüyct Koınisyondadır. 

malıallesinde Ahmet Er- ı·eznsının affına dair. 
~;elehi. 

5755/ 5H87 Kırşrhi r : ll mcktupçusu Açrkta kaldığı süreye ait maaşlarının Komisyondadır. 

Akif Rııhnıi Kocaman- vcı~lmesi hakkında. 

oğlu. 

fi756/ 58R!l Antakya : nazipıışa ead- 3. VlH. 19-!4 tarih ve 5476 numaralı Karara bağlanmıştır. 
desi I-laik ya.zıe , · i Aı·zu- dil ek~c~i ııc cktir. 
halci Kamil Keskin ve 
Ar. 

57ii7/ 5890 ~i~li - lstanbul : Düşkün· ı.ı. . \'1 r . 1944 tarih ve 5382 numaralı Adalet Bakanlığına. 
ler daire 7 de emekli .Ah . dil ckç!'sine ekti r. 
met Tevfik. 

5i5, / 5 91 Tortum - Brzuı-um : :Ui
kail Saroç. 

57ii9/ fi892 Oalııta - istanbul : Şiş
hano sokağı Kalo Fis. 

llceleri esnafnın dağıtrlmak üzere ge- Komisyoııdadır. 
tirilen eşyayı tüccariyeyi suiistimal 
cd!'n mutemet hakkında kovu.şturma 

yap ıl ınasma dair. 

Asker aileleri yardımından almakta Komisyondadır. 

olduğu mııaşın kesilmemesi dileğino 

l1Lİ r . 

5760/ 5893 Urfa : Merkez komutan- l\fahkfimiy tine ait evraklannın yeni- Koınisyondııdır. 

lığında mevkuf jandarma den inedenmesi ile mağduriyetten vi-
üsteğmeni Vehbi Tancı·. ·kayesino dair. 

576 1/5 94 Şişli - !stanbul : Bomon- Gizli yapılma~ı icabeden tıOruşturma- 1'icaı·cı Bakanlığına . 
ti - !zzetpaşa sokağı No. nın açık yapıldığından şikô.yet. 
:?ll :\[aY.lıaı· nüı;. 

5762/fiH!liı Kırıkhan-Hatay : Cum- \'urlık \'crgisine dair. Kııı·nrn hağlanmı tır. 
huriyct mahallesinde Meh-
met Toker. 

5763/5896 lznıir : Karataş Asa.ruıör 7 . V[ . 1944 tarih vr 5172 nnmam!i . vo H. Y. B. 
Şehit Nusret sokağı dilrkçesine ektir. 
No. 93 
Yusuf Küpeli. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi Dilekçenin özeti İşlem~ 

576-t/5 97> Zoııgu1dnk : As. Pos. No. Fraııııızca sözlü imtihanıma yeniden Komisyondadır. 

10829 K. Yarbay Hüseyin yapılması ve kendisini tahkir e<Ten 
Osma eliyle Orhan Os- Rifat Büko hakkında kovuşturma ya-
man. pılması hakkında. 

5765/5898 Van : · Manıfaturacılar Van 'da (İnönü- Van DOb"'u lisesi) açrl- Komisyondadır. 
birliği Başkanı Dursun masına dair. 
K;.utlu ve Ar. 

5766/5899 Zonguldak : Soğuksuda Aldığı şehit maaşrndan bir kısmının Komisyondadır. 

Dcro sokak No. 15 Hasan ödenınesi hakkındaki kararın kaldırıl-

Kazancı macSına dail'. 

5767/5900 Akhisal' : Kethüda ma- Hidematı ;,atııniye tertibinefen maaş Karaı·a bağlanmırıtır. 
halelsi No. 26 sokak 50 bağlnmasma dair. 
sayilı evde Mehmet Av-
şa.rlıgil. 

ın . 1944 tarih ve 4790' numa-5768/5901 Adana : Eski istasyon 25 
Döşeme mahallesi 140 rıılı dilekçesine ektir. 
ncı sokak 42 No. evde Ba
ha Denizel. 

Karaı·ıı bağlanmıştır. 

5769/5902 Ankara : B. i\IL M. Tuta- Kızkardeşi Saniye Kadıoğlunun ana K. Md. iade. 

5770/ 5903 

5771/5904 

nak ıkatibi Mustafa Kı
dıoğlu. 

.Antalya : Hasanlı köyü 
ihtiyar heyetinden. 

Kağızman : As. Pos. No. 
1482 Gedikli çavıış Fet-
tah Sütçü. 

karnesinden kayd.ııım si linmesin 
dair. 

Tahmin edilen hububat vergisinin 
fazlalığından şikayet 

Ayni yartlım verilmee-ine dair. 

Komisyondadıı·. 

Kararn bağlanmışhr. 

5772/5905 Bandırma : .A.kçapmar Köy muhtarı tsrnail 'in arazisine vakı Komisyondııdır. 
koyünde Abdullah Genç. tecaviizü.n menine ve keyfi barekfıtııı-

dan dolayı hakkında sorııştul'llla ya-
pılmasına dair. 

5773/5906 Yıldızeli - Sivas Yukan- .Arazilerinin kamu1aııtırılmıısındnn :Vr. Eğttinı B. 
ckecik köyünde Şiikı-ii a- va7.geçilmesine da?r. 
hinbay ve Ar. 

5774--/5907 Osmaniye- ebelibeı-eket: .Aynı yardım ve çocuk zammından is- Komisyondadır. 

fi77!ij5. 

Özel ınuha e be tah ·ildnn til' adesinin te m iniıı e dair. 
lllustafa Takmaz. 

Bursa : Gurükle köyünde :llatfıliyt>t maıışı hağlannıasrna dair. Kurarn hıığlanmıştır. 
Şııban Kuşdemir. 

5776/5909 Karadeniz Ereğ1isi · : A- Iş nı ükellefiyE-iinden isti nasına dair. Komi yondad.ır. 
eente Avni Kaptan eliyle 
!smail rhan. 

5777/5910 Knrlıköy . t tanbul : J\1o- A ·kcri menınn ınıntakndaki gayrimen- l\1. . Bakanlığına . 
dıı ~addesi No. 97 Ahmet kulleı·inin satınalınmasına dair. 
"azım Ta nstl.ğ. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi Dilekçenin özeti !şlemi 

5778/5912 Beyoğlu - !stanbul : K5.- Danışt'n.v kararının _veniden incelen- Karara bağlanmıştır. 
tip Mustafa mahallesi Me- mcsinc dair. 
şelik sokıık No. 34 Esyıın 
Ortaokul M:üdfu-ii Avadi~ 
Rernzi. 

577!1/ 5913 Bııyazıt - İstanbul So- lhtiyııt askerlik hizmet sirresil'l-in Komisyoııdadıı·. 
ğ-anağa eıımii sokağı No. cnıekliliğindc yanlış hesap edilmesin-
20. Vassaf Akyüz. den şikayet 

5780/ 591-J. Erzurum : l"ise fransızca 
öğretmeni Fethi Ülkü. 

Hakkında verilen mahkeme karaJ'ımn Kıırın•ıı bıtğlanmıştır. 

~ezasının ıskatı dolayısiyle beraetini 
taııınıruun ettiğinden hıına göre ·karar 
verilmesine dair. 

5781/5915 Mardin : Eski us~· bin Hakkmdıı veı:il.c.n: ma.lıklımiyct cezatı- Kara ra bağlanmıştır. 
özel idare memuru Aziz nın affına darr. 
Poyraz. 

5782/ 5916 Erzurum : Erzincankapı- Ikame ettiği uiivamn Erıurum'a ııak- Komis_vondadır . . 
sı Ko. 17 Yaşar Kclleci. line dair. 

57 3/5917 Hadımköy : Askeri posta Aynı ~-ıı rdrıııdaıı istifadesinin temini- Kat·ıı.ı·ıı bağlaıımıştn·. 

Ko. HH57 Naiın Berksun. ne dair. 

57 -l-/ 591 Şam : Sulhiye Şuhcda Şa- Türk vatandaşlığına kabulüne dair. 
lan sokağı No. 96 ecmet-
tin Doğan . 

5785/5919 Ayvacık - Çanakkale : lstikl8J ıuadlıl~·ııs ı verümesine dair. 
Bchı·an köyünde alilı Ze
ki Fıstıkeri. 

Karara bağlanmuıttr. 

K. iade 

57 6/ !i!l20 Ankara : tmaret ın.ııhal- Devi t oıemurlarının istifaLle etmek- Karaı-a OOğlaııınışt.ır. 
le. i ı o. 10 müezzin Mus- te oldukları yardım ve saiı·enin ken-
t:ıfa Hasrı-cr. dilerine ıl e tc~miline dair. 

5787/ i'i!l2l Ilıca - Balya : Büyükpı- tsklin suretiyle 1 500 dönüm arazinin . ve S. Y. B. 
uııı· köyii muhtaı-r Bekir kamulaştırılmıısı ile k ndilerine dağı-
Öztürk. tılmasıııa dair. 

5788/ 5!12"2 htanbııl : , nitanahmet Yl1k~cltilınesinin temini dilcğine dair. Karara bağlanmıştır. 

Birinci sulh hukuk yar
gıcı ?ıfehmet IIalit Kuı·

kııt. 

5789/5923 Beyoğlu - Istanbul : Ga
lııtası:ıray lisesi ambar me
muru Kemal 'ine!. 

5790/ 592.-l Havsa - Edirne : Kulu
balık köylinde Yakup Yol

uı~ 

C'rctle ge.~cıı lıizmd siiresiniu Ü<'retli Karara hnğlanmıştıı·. 
nwmuı·lar gilıi mahsubu suretiyle nıa-
aşıı ıte~irilnı<'siııin tcın.iııin • Jııir. 

Fazla vergi istı•nrliğinden şi kayet. Koın.is~·onrlııdır. 

5791/592.5 ll1uı·adiye B şikçilcr cad- :\Ulli rolicad •lcdcki hizmetine mü.ka- Karara bıığltınmıştır. 
desi o. 17 Yusuf Kork- fıı.ten miilftl ve muhtaç olduğundan 
maz. yardım odilnıesinc dair. 
Aut'S() sıırilı değildir. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
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5792/5926 Silifke : lıkokul öğret- Mesken bedeli ve maaş farkı il e ma- KomisyondndıT. 

5793/5927 

5794/1592 

5795/5929 

menleri Vehbi Oııen. kanı maaşı matlulnınun verilmesine 
dair•. 

Karasu - Kocaeli : incir
li mahallesi Rençheı· so
kağı Kemal Karasu ha
n esiııdc afiye Tahtasız . 

Siird : Beşiri eski P . T. 
T. Müdürü Şükrü Özcan . 

Bayazrt - !stanbul : Ka
palı~arşı Bodrum hau No. 
2 Hasan Arıca. 

Yeniden yetim maıışı buğlanmasına Kurara b~lanmıştrr. 
dair. 

·rekrnr göreve ulııııııa~ı ,. •ya ikrami- Komisyondadır. 

ye verilmesine dair. 

Okul inşası için kamulaştırılmak iste- Koınisyoııdadıı· . 

nilen arazisine konulan kıyınetin nz-
Jığından şikiiyet. 

5796/ 5930 Cebeei - Ankara : Yeni- lkramiyesindcn kesilen pıırıının iade- Ka:rımı bıığlanını~trı·. 
cami civarında Süngü so- sine daiı·. 

kak No. 19 Mustafa Ok. 

5797/fi931 Kadtköy- İstanbul: Sua- F:ın eklil cri n de ç.ocuk zammından is- Karaı·u bağlanmıştır. 
cliyo mahall esi Cami so- lifadelerinin teminine dair. 

579 /5932 

5799/593:3 

lmğı No. 41 Rnmdi Pek-
el. 

Keşan - Ediı·ne: 1spatea
mi mahallesi ölü şehit 

Oelil eşi Pat!na Tanyolaç. 

Rumelihisnı· - 1stanlıul : 
Kaleiçi o. 17 ürcyya 
Dalkrl.ıç . 

Oğlunun askerlikten terhisinin tenıi- Koınisyoııdadır. 

ninc dair 

Biı · meıınıı·iyete tayinine dair Koıni!!yondndır. 

;; 00/5934 Balıkesiı· : Orı.ıçgazi ma- Devlet müesseseleı·indeıı hiı-iııde ıs - Koınisyondadır. 
nınhııllesi Ayar sokak tihr!.ıunrııın teminlnı> dair 
No. 7 Hasan Biçyı lın ıız. 

5 01/5935 Bıılıkcsir : Cezaevinde Özel h.ir kaııuııln affının teminine Karnı·a bağlıLnmıştır. 
Mustafa Erdoğan. daiı·. 

5 02/5936 Adana : Adalet doktont Eın kli nıanşmın kesitmemesine dniı·. Kııı-ıırıı hnğlaıınııştıı·. 

clacısr Mehmet nezgin. 

5 03/5937 Kadıköy - Istanbul : Ila- Arazi verilın!'siııe dair Karara bail;lanmıştır. 
sanpaşa mahallesi Ta<ı-

köprü cıı.rldesi No. 9 Os-
man Kızılkaya. 

5 j59~ Haydaı·paşa - l ·tanlllll : Oj51ıı ahil Oiiııer'iıı yük~ k !ahsili - Knı·ııı-a bıığlruun.ıştrr. 
Birinci !şletm e Devlet nin devanıının teminine dair. 
DemiryoUarı Merkez Tel. 
evinde !'ınal C-lüner. 

5 5/5939 Şiran : Şöfkc~ köyünd Yardım yapılmasma dair. Kur:ıııı buğlanmı~trr . 
Şemsettin Gedik. 

5 06/5940 Bayburt : TnhRildar Rem- Çocuk zaınnu ve mahrukat bedeli ve- Komisyondndır. 
zi Bilgin va Ar. rilmesina dair. 
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5807/5941 Gazianteb : Kemikli B&- Kooperatitten iplik verilmesi hakkın- Koınisyondadır. 

desten No. 32. Dokumacı da. 
Şakir Ergül. 

5808/ 5942 Gazianteb : Kemikli Be- Kooperatİften iplik verilmesi hııklan- Komisyondadır. 

destan dokumacı Zeki Se- da. 

5809/5943 

vir No. 17. 

!stanbul : Beyoğlu mm
takası 1\faliyo tahsilat 
;\[üdürü Rcmzi Özdcycıı. 

Sungurlu : Eski ınıınıfa
tura tüccarlarından Bekir 
Ev liye. 

5811/ 5945 Yenişehir- Ankara: Ata
türk Bulvan No. 253 - 3. 
Şı'vki Deınirgöz. 

GXI:!/5946 Kıırahük : Oylcbeli kö
yünde Mclıınct Üzti.irk. 

Baı·em derecesi hakkındaki dileğinin 

gözöııiino ıılrnmasına dair. 

Askerlik şubesince icar edilen evinhı 
tahliyesine dair 

'ı: eııi tiiyin ol unduğu göreve ait maa., 
farkının verilmesine dair. 

Karara bağlanmıştır. 

Komisyondadır. 

KomiRyondRdır. 

('ih<'ti a!ll;eriyeı·c gayrikanuni olarak M.. 
arazisinin işgal ed ildiğinden şikayet. 

. Bakanlığına. 

fı~ l :ıj!'i !l47 llcq~a ııııı : Z!'ytindağ na- :\'i.ifusa t escillcı·iııiıı yapılmaıı:ı ve is- Komiııyondadır. 

hir(•siııde Halil Alluın loiıı lııl'llıııı !t'ıııipino dııir 

Ye Ar. 

:)Hl4(!i!l·H> (iaziııntA·lı : Cu mhuriyet A~'tlı yıml.ımdan istifadesinin tcıni- i\L Eğitim B. 
Okulu Öğretmcn l e rind<'n ninc dair. 
~ıtkı Alp. 

;)8J.1j :)%(i ( 'ııııukkalt• : Cenıtpaşa Ziı·aat Bııukusma olan borcundan do- 1 oınisyondadır. 
malıall ··i Hıı.saııpru,;a w- lıı .vı ev iııiıı lıııczcdildiğindcn şikayet. 

kıığı \'o. 17 Kutsi (;ür-

so~· . 

riX I6 ;jfl!) l Be.voğlıı - lst.ıınbul : Tar·- l•:rııpkJi rııııu'lı lııığlnnmusına dair. Kaı·ara bağlanmıştır. 
iııhuııı tııdd i Ardan Ap. 
,:\lo. 6/ fj Tcedor Kostaııti-

nidis. 
:ııq 1 :)!t:l2 Hu.nabolu : Cumhuriyet Y •d k ~uba,\·lıkta geı;en hizmet süre- Komisyondadır. 

)liirldt>i tıınwııisi Naınrk sinin .viik~lme süresinden sayılarak 

Kı•mal llgazer. eııısııli gibi yükııeltilıne:sine dair. 

:ii;J/'1 :l!l:ıa Elhi~t.ıın : Kızılcop mn- ı ' . V ll . L944 taı·ilı \·e il-:114 munaralı Komisyondadır. 

hallesinde Çiftc;:i Jo'ahri •lilck~ ~iM ektir. 

5820/ 5955 

Iliiri ek. 

Aydrn : ( 'l'uıevi nde 0~
nııııı Bayı-ııktu l' . 

Ayvacık - Çanakkale 
B hranı köyünd& 
Hıılih Srtkı F'ıstıkcri . 

Yı>ni re:r.ıı \' leriııden birine nakliıı Koınisyondadır. 

dair. 

Yiyecek, giyecek ve ayni yardmı ile Karara bağianm.ıştır. 
gaz vcı-ilmcsine dair. 

fıH:!l ;!i!l56 .Aııkaı·ıı : 'lucanlar Var- Haksı~ olııı·nk görevindon çıkarıldığın- Komisyondadır. 
dar sokağı Celal .Aydın- dan t krıır mcmuıiyetino iadeı!d'oo 
alp. dail'. 
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E~lü~ehir : Alıbus .Halim- ::\lı0iyo taı:afından hııkıs olarak a,Lı- Maliye Bakanlığr.rııı. 

pa:;ıa köyüuuon adulhıh nan t81·lularının iadesine dair. 
Er türk. 

5823/595!-1 Akşehir : Dokuınııcı liak- Lplik . '·erilınesin o ~air. 
kı Yaldız. 

Komisyondadır. 

5824j g960 Osma.niyc- Se.v lıaıı :V aiz 
M. Ok1ıtan ve Ar. 

5825/ 5961 Ayvaerk -. Çanakkııle : 
Adatepe köyünde Ahmet 

Ayhan ve Ar. 

5 26/5962 Mucur : Çivril köyünde 
Eyüp Güneş 

5827/ 59.63 Karadeniz Ereğiisi : Sü-
Lcyma nlar m aha ll esiııde 
Ahm!'t F.r!'l. 

Maaşlnrıııııı 15 liruya 
dair. 

çıkarılmasına :Komisyondadır . 

Zeytin ve toprak ve:cgiler.inin tahsiü- Mnli~'C Bakanlığına . 

nin tcciliııo daix. 

Okul bi.nasını:n iuşa-a.tmın .gerecek YJl- Komiı;yonda.d.ır. 

da ikmal edilmesine Qair. 

l\1 emm-iyetiıun başka bir yere nakline Kaı:ara bnğlımııuştır. 

dair 

5828/9964 Çorlu : Sar.ı.lar kö.yünde .Ll) . I V .l!J44 tapjh ve 49.30 numaralı Karara bağlaıunıştır. 
Mehmet Ali Çi~o Dur- dilek~esine ektir. 
sun. 

5829/ 5965 l\lecidözü Cezaevinde 
Mehmet Zeki Tüfekçi. 

5830/5966 Yeşilköy - İst&nbul : Rı-h
tım sokağı No. 48 Emek
li Kuı·may Tuğbny Nnri 
Uçman. 

5831/5967 

588~596 

5833/5969 

5834/4970 

5835/ 5971 

Turgutlu : Cunıhuııiyet 

okulu öğretmenlerinden 

Yurnnn Tunbel. 

Karadenjz Ereğiisi ' Kış
la köyünde Fil tepesinde 
Mustafa Fil Kireşçi. 

Karadeniz Ereğiisi : Sü
yınanlar mahallesinde 
ait Oülter. 

Diyarbalar : Tekel mü
-düı'l1i~de mubaıfaıa Vll 

tahsil memuru Harnit Öz
koç ve Ar. 
Rize : Cezaevinde İbra-
him Ta.nyaş. 

Bakıye cezasınm affına dair. Komisyonda dır . 

i!, [a.ksız olaı·nk emekliye çıkar.ılclığın- Karara bağlanmıştır. 

dan şikayet. 

Aynı yardım ve çocuk zammmı alnına.- M. Eğitim B. 
dığından şikayet . 

{}ayriknııuui tarhedilen kauınç vergi- Maliye Bakanlığma. 
sinden -şikayet. 

lş ıııükellefiyctinden muafiyetinin te- Koınisyondadır. 

rtıinine 1\lair. 

Çocuk zammından istifadelerinin te- Karal'a bağlanmıştır. 

minine dair. 

Malı'lnUııiyet eczasının affına ,dai'r. Karara bağlannuştır. 

5 6/S97~ ı<ılMiante'b : enrikli Be- Dokuma ı lduğundan iplik vm-ilmır Komisyondadır. 

desten o. 15 Ökkaş Gar- sine dair. 
gıner. 

5837/ 5978 ivas iğit.ıeı· entld i 2. VIII . 1944 tarilı ve 5462 numara-Maliye Bakanlığına. 

Mısınılırmak cıkağı No. :ı h düe~e ine ~tir. 
)fuhittin Özbakan. 



Kayıt Dilekçe sahibinin 
N o. adı ve adresi 

5838; 3!17+ Diyal'lıakıı· : Tdgmf :llü
ılüı ·ii Sabit .r\kalın . 

5839/ ::i!l7ö ~ Si1· a~ : 'ı·ı· ııtı•lycsi Iii · 

k1n1lı~ nı• şuursinde Şrnı 

fettiıı Ollezaı · . 

5840; 3!.)77 ::>ivns : f'rı· ııtclycsi ta 
•kıınhnııe ~ulıesindr Şrmsi 

Oziıry. 

5 41 / ::i!J7Fi f:;inıs : f'ı•1· ııtcl,,·rsi nıo

dı· lhııııı • ~ulırsiııdt> H cııızi 

<,'ilinı;:ir. 

225 

' Dilek~cıı in özeti 

Yiikseltilıncsiniıı t cminiııc dair. 

Sin1s l 'ı•r all'l.n•i saııııt okulumııı liiğ
,.i rlulu.vısiy1e iş ılul'llnılnrı ve terfih
Ininin t • nıifıinc dak 

!şlemi 

Kamm IJağlunıııı~tır . 

Konıisyondadıı·. 

1\ om is,,·uııdu.clı r. 

1\oıııisyondadıı·. 

fi .ı~ .)!17!1 !'>inıs : C'ı• r uteJ,,·e-.i 1-:lı•l; . !'>i1·as <'el' >tlı•J., · rsi Sanat Okulunun l"lıı~tıı ·ııw B . 

tı·ik ~ııhcsiıırl(' :'lfl•hıııd lai(1·i ıll•lııybi,,· l,• i~ dııı·wıılaı·ı 1'<' ll'l'· 
lhsi'Yiın. 

Pnwı· · ~·orıılı lğılıı · 

köyiiı1dı• Halil 1\.arııılı> -

ııiz . 

.\lı·1 ·:r. ifoıı : 1\i iı· kii.dinılı· 

lsıı1ai l .\ııknm ,.,. ,\r. 

Sin1s : ( '('(' Atel ,1• ı•si Ta
kmılı:ıııe ~ulıL·~iıııh· ~~u 

lıHITL' ill J>:ti CII . 

!'>ımdıkl 1 < 'uınlıuı·i,vı•t. 
Sa \ 'ClSI Sn di ( 'l'lıı•c ·ı•l i. 

filılpı·iııiıı trıniııiııı• dııir. 

Eylı•ııııu• i~iııdı• 7.oı ·luJ{ YC rüşvet isti 
·''('11 :\lıılıtııı · ,.,. ııiifus ınrıııurnııdaıı ~i
kiı.l·c t . 

Yı•ı· .ı .. ltl·ı • nıiııılı·n ?.<ıı ·ıı ı · ı.rüı·ı•nlı·ı · iı: iıı 

.nıpılıııı ,\'lınlıınııı ınuhtıır taı·ııfııırlaıı 

sn ii-ı iııı;ıl ı·dildiğiııdı• ıı ~ikii.,vı•l. 

Si1·as ( 'ı·ı· ,\ıı·l~·('si ) l iidiil · üııüıı kryl'i 
lı ııı·eki1tındıın w l!lııj:(ıhıı· crlildiğindl'ıı 

~il\it.n·t. 

• 1-.J!)X Nl.nlı kanuna tı• 1· rikını ikiz ulaıı 

ı;ol'uklıııı i~iıı iki ıııaıı..~ ııisp~ı iı ıde ik-
ı ·a ıııi .n· l'l'l'ilıncsiıw d ııiı ·. 

:;, .ı; .i%~ Ka1·1ııl · lstımlıul : . \sk<'l'i .\1·azi ,·nilıııı•sinı• dair. 
po ·ta 1JOiii \'o. llmıhiın 

[ifl.t!J .)!J 6 

.') fi3 / .'j!I!}(J 

\' ıı lı:ınka,nı. 

ı:l'Jiz- :'llaııi~ıı : .\laııifa . 

tıırnc·1 ~l ehm<'t <.'<'lin ,., • 
• \r . 

Adapazııı · 1 : Tıclıır ıııalwl 

lı·sind(' To. :l0:3 Etı't'f 

Aıırli~ . 

. \lid~·aL : L'l'fa P. 'l'. 1'. 
memurluğundan emekli 
::11. Kcl'im Ayhan. 

lııeboln : Uluyol köyün
du Mustafa Karaş. 

Y ozgad : ;\lcd resc ıruı hıı l
l •sill(lo Ueliii A 1 pıı.k. 

ı.~tru ı lıul : SuJt.anabmcl 

1 ~ n1iikdl~fi.wı iııclı• ıı 
ılnir. 

nı ııııfi ,,·ı• t l t riıll' 

.\l iılfıli. ı d ı ·ccc::>iniıı tayını haklunda
ki rlilq~·iııin !!Özönüne ıılınınasınıı rlaiı·. 

'l'!•krar 111cnıııri.vetl' tiıyiııi hakkınıla. 

Kcn·st el eı·iııin kcııJisinr iaılcqiıu.• dair. 

Askcl'lik dtu·uınu hakkındaki dilı·ğiııin 

~ö7.öııünd1• tutulıııuıııııa daiı·. 

17 . Vll . 1944tıırih l'l' .3320 ııunıuı·ıı · 

cııuı vo lcvkifev:i hasta- lı ıli1ek~·· ine cktir. 
ııcsindo Jhsan Öroğlu. 

J~i ı;;IL• ı ·i Bakanlığına . 

Konıis,1·o ndadıı ·. 

Ku111 is,I'Onıhıdıı·. 

1\omis~·ondudır . 

1\ u ııı is~·uııdadır. 

~1 . S. Bıılwıılığııııı . 

Koıııis~·oıı<ladır . 

Kıu·ı ıı·a bağlaıınııştıı · . 

1'armı Bakaıı:,ğına 

Kcllll i s.''ondudıl'. 

K oııı i:.~ ·mıdad ı ı ·. 



226 -
Kayıt Dilekço sahibinin 

l\o. adı ve adresi Dilt•l; ~enin özcbi fşleı:ıii 

5854/ !i!'Hll 'l'ı·abzon : Yenicuma ıııa- 1 7. VII . 1944 tarih ve !i320 numaı·ıı - li. oıııisyoııdadıı·. 
ha.lleııi M. Konak sokak Ir tlikkçesin u cktir. 
No. 18. Iramit Öksüz. 

5 fi:) ,t:i!'l!J:? Oöyııük - Bolu : Cuma \'n ri ık vc·ı·gisine dair. Kanı.m lıai:(luıııııı~lır. 

nıa.hııllesin.dc Nul'i Emir. 
5856/ 5993 Sinoh :Yeni malıallo No. 

15. emekli l\Instııfa Asıın 

Özcan. 

58l'l7/ 5994 Tokad : . oğukpnıar ma
hallesinde Nurioğlu Tahir 

Gen<:. 

5 5 j !i994 Hereka - Kocaeli : Here
kc fabrikası Diş helrimi 
Şefik Özbay. 

5859/5995 Çubuk : 230 P. A. 1. Tb. 
K. Zelri Çetiner. 

. 
Emoldi nıuam<>lcsiniıı 16tı3 ~a.yılı ka-
nunun 23 ncü maddesine göre düzel
tilnıooino dair. 

Kon ı is~ ·oııdadı ı· . 

A Ti ntczıırlık i~: in kıınıulnşt ı rı! mak 1\oırıis.mndıı<lıı·. 

istenilen aı·azinin çok ıniinbit olması 

dola.vısi.vl~ vnr.gcr:il~rrk hıışka lıir ınıı 
lı:ıll in kııınulııştm lma.'! hakkında. 

Emekli maaşma zaın yapılınası hıık- ·.ııısııııutıı~ııq tl.ııı . m:-ı 

km da. 

Usteğım•ıılik nnsbınm düzeltilmesi ile 1\nı·a rn lınğ· lmııııı~t rr. 
askeri yargıtay kararının tatbilöne 
dair. 

5860/5996 Mesudiye • Ordu : Halk- .Mübadil Rumlardan satlll aldıkları :-:. ,.,. ~- Y. B. 
tan Melınıet Gökalp vo gayrimonknlün namlıırına tesciline 
A:r. dair. 

5861/5997 Urla - !zmir : Sıra ma- Kereeli Koopcrat.ifine olan borcundau Koınis.l'lı ııdarlrı ·. 
hallesi Kıvırcık sokak No. dolayı mııllaımın satılığa çıkarıldı-

12 llfüfide Canbulat. ğ-ınilan ~ikltyet. 

5862/5998 Nazilli : Cezaevinde Meh- Para cezasının taksitle ödenmek üzere 1\oıııis,,·oııdarlıı· . 

met Sayın. 

5 63/5999 Birecik : Emekli ön yüz
başı Sait Özkut. 

hapis cezasııım knldırrlmn ına c'lııir. 

i\f eımu·lara yaprlan yardmıların emek
Iilere de taşmiline dair. 

Kıı ı ·a ı·ıı hıı ·· ':• ııııır ~lı ı ·. 

5864/6000 Raylıanlı - Hatay : Yeni Anlzi v rilmesinıı dair. Knıııis,,·rııırlndıı ·. 

mahalleele • aydo Siirücü. 
5 65/ 6001 Ayancık - Sinob : llelal- M.aaşındn.n vergi tevkifatı yapılmruna- Kıınıı·rı lı ııi{lmııııı~lır. 

dı köyiiııdo Mehmet Gök- sına dair. 
su. 

5~f>6/6002 Kn~ııi!a;H : Soıwıık ltö.vüıi 

i!e Hııtice ve Ar. 

5867/ 6003 Oalııta- Ltanhul : r l"CUti
b y raddt-si No. 146 DL•
ıııir~iler sokağı ı o. 41 Kt•
mal Kıvım~cr. 

586 / 6004 İz.miı· : ~ııhih Ye .\ r. 

fi, 6!1/ 6005 .., i~! i - l'stoııhnl : Di.işkiin
lere\i dıi.lıilinde m·i İlk
okul Ö~ı·etmcni l\fıılıir 
Genç. 

, . \'lll . 19·14 tıırih ,.,. 5-l!Jl ınınınrıılı 

<lih•kr:e~in<> cktir. 
Iplik w kııputhl'z i I'L'l'ilrıı ('si lıakkııı<l ıı. 

4!ifi!J ;:ıı ,nlr kııııuııtlıın i~t i f:ırlPlı •ı·iııiıı 

f rıııiııi ilı• ııyıır ~· ııı-clıııulıın i ~ tifıı.clt-11'

l'ill<' rlııiı· . 

1\·~ ıısıııııı :ırfınıı <lııiı: . 

1\ oııı is,,·oıırhı,]ı ı·. 

Ticım•t Hıılwıılıi!ııı:ı. 

K amı-n hııi(lmıııır~ıır. 

1\ıır:mı lı:ığlıınını~trı·. 



kayıt Dilekçe salıibinin 
No. adı ve adı·esi l>ilek~<min özeti İşiemi 

:iH70/ 600fi 'l'okııd : )l;ıhıııudpu~:ı nı :ı - 1\ iı·:ı lwdcllt•ı-iniı'ı ııı·tıı·ılııı:ısına ,]ai ı· . K :ı m nı bı~ğlıınmıştıı· . 

lwllrsincl<• Şühü Keskiıı. 

~ıti71 1 ti007 :\lil iiı< : Yaka kö.ı · iiııde ,\li .\ı ·:ızi \' Pt· ilıııcsi ıH· daiı·. Kıımnı bn.ğlanmL$tn'. 

::.SH/ HO lO 

Sıırı ve Ar. 

l·:rhaa: l'cclit mahıılh·sin

<lı• ,\li l~cllio~lu . 

Soı·gıııı - Yozgad : ~liı·ıı
lııır köyiirıdo Il ıılit Aslım . 

Uaziaııtcb : Üzel Mlıha

sebe varidat miidüı·ü 

Mustafa Akdoğan . 

-Hi:.!:ı s.ıyılı kaııuıı ahkiıınıııın la.tbila lç işl e ı·i Bakanlığına. 

i l ıı hı·lı·di.veııiıı uıüzayedc u.~ıtlü nı·-

salıı.ı ·ı satnıanıusıııa ılair . 

lüıınulı~~tınnu ıııwııncl~~iniıı kultlıl'll- :\L Eğitim B. 
nıa~mu dair. 

Vııkti.vlc belediyede hizmet gö11nüş Kıwaro bıı.ğlnnmıştn·. 

olan ıııt•murların da lıUlcn belediyede 
lıiznwt gören memw·lar gibi Beledi-
ye tckaüt sandığma aidat vermek su-
ı·t• l iyle hu hn.ktıın istifadesine dair. 

:-iı!j':ijGOil Üsküdar -lstanbul : Top- )1 illi Bğitinı Bakımlığındaki alaca- Konıisyoncladır. 
taşı Cacl. No. 41!) Paik ğııırıı \'ı • ı-ilm('!{iniıı teminine dııiı·. 

:it-1/(i (j0J;! 

Muzaffer Amaç 

Rilifko : LPnıos köyüıııle 
Ahmet Koç ve Ar. 

C:ülnıır - !çel : Böyrıe
reli köylinde mnhtar lif. 
Yılmaz ve Ar. 

Dadııy : ~iı·aııt Buııkası 

D aday ajansı Yl'zıwd:ı ı · ı 

Mıı lur Özene i 

l>r\·lı·t hisscsi it;iJL Jimonlara konuloıı 
riııtııı faılnlığından şikAyet . 

(_'ıılılıklui'Cla danıdarının otlamıı~nıı 

nıiiı;aııdı· ı•dilnırsine da.ir 

:WO!l say ılı l';ııısiyon lumuııuııuıı 2 n
ri maddesinin cl,•ğiştirilınesiıw ılaiı· . 

K n nı isyondadır. 

Tımm Bakanlığına. 

Karara hn.ğlauınr.ştrr. 

.) l:;j'!Jj 6013 Nizip : 24 No. Ya:t.ıhaııe- Cıı.zianieb ·ı e ıııüuasip bir vıızi(eye ta- Karımı. ha{ilarunışt ır. 

de Halil lzgi. yinine dail·. 

:ıt-~~0/6016 Ucrze - Sinob Snrıyor kö- Kamıılaştll'llmak istenilen aı·nzisiııd eıı Konıisyonclaclu·. 

yüudo Hüsnüye Büyük. vazg-c~ilnıcsiuc dair. 

;,:-;-:ı 6017 Ayvolık : llayrrttiupa- Bdı·di,\'C tam[mdaıı ıı:ayrikanurıi bir Konıis.ı·oııdatlır. 

şa mahallesi No. U) Hu- şı ~kildc salıJan tarlası. ha.lclmuloki şi-

san l<'l'lımi Nergiz. kfıyet inin gözönüne alınması hııkJrnı

da . 
. i~R~/601 Bilecik : Özel ınnhasebc Çoı·ıık r.:ıııımıııclan istifadesinin temi- Komis.1·ondadır. 

tahsildan Mehmet Öter. niıw dııir. 

fi ' 83 '601!l Koçarlt : Hayclarlr kö- Mııhlaı· iııtilıabı hakkında Daruştayııı Karara hıı.ğlanmr~trr. 
yiind<' !'Ski nıulıtıır Hasan \'!'rnıiş olılıığu karann knldınlması-
At.çalı. na ılaiı· . 

:i S.ı/llO:W 'l'ı·abzon : Osmanlı Baıı- Yarlık nrgisirı<' dııir. 

lmsı Şulıesi ~1üdiirü Unı-

lwıto MnrcopoU . 
. ;~85/6021 Ta,·şıınh : Uznnçaı·şıdn 1~ ıniikl• llı·t'i~·ctl('rine dair. 

Tıılı~ l'iyeei Jsnıuil Girgin 
ve .Ar. 

Kııı·u ı·ıı lıuğluımıı~tn·. 

El ou\.mi Bııkıııılığmu. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi Dil rk<ıeııin özeti İşiemi 

58 6/ 602"2 Orhaneli - Buı·sa Deli- lskanııım temini ilc sefaJetten kuı·tn- lı:i~lrri Bakıınlığıııa. 
ballar köylinele Ahmet rılınnlal'lııa dair. 
Tetik. 

;; 7/ 6023 Nuseybiıı : Cenup Demir- 1~ Kanununun tatbikı ile maaşlarının Karımı bnğlannuştn·. 
yolları işçi mümessili Nu- 1·r rilnır. ine dniı·. 

soybin'de bekçi Süley-
ınaıı Ertiınen ve Ar. 

5888/ ti024 inegöl : Ziraat Bankası Çocuk 7.nıııınından istifadesiıliıı tcnıi- Koınisyondadır. 
ajanı bekçisi Hasan Kes- nine dniı·. 

kin. 
5 9/6025 Kayseri : Yanıkoğln ına· !l. Vlil. 19++ lnl'ih ve 5+93 sayılı di- Tie:ıı·ı' l Bakaıılığmn. 

hallesi Tan sokak o. 17 lı>k<:~sine rkt i ı· . 

Halit Tuncer. 

;; 90/ 6026 Bursa : Demirtaş buca- Kooperııtife olan borçları lıakkındııJci Koıııis~·oııdndıı· . 

ğında Tevfik Turn! I'C di Irklerinin g-iizöniiııe alınmasına dair . 
.Ar. 

5891/ 6027 lzınir : Ycmi~çaı-şısı No. \'ııl'lık vergisini' rlaiı·. 1\: ııı·:ıı·n hnğ'lnıııııışlır. 

A. Kadraııel ve Y . M. 
Eskcnazi. 

:; !l2/ 602R Bil ecik : Öıel muhıısC'hc t.'oı·ıık zamını l'l' t·ilıncsinc dair. Koıııis,,·onılııdır. 

. i !13; 6029 

5 !l.t/ 6030 

ikinci' daire talısild:ıı·ı 

.\hmet Özıtlp. 

Dirarbakn· : Aıık:ırn ote
linde silindirı>i Alınıci 

l 'stn Elgüneı·. 

P end ik - İstanbul: lsnıct
pnşıı eaddesi No. 66 Emin 
Özn~· . 

Dcl'!ct nırııt'mıtiııi ilıliU eden ı,nhıs nıı .nııdıdık B . 
lıııkkınrlaki 7 ınnddclik iddiasıııın iıı-

,.,.ıNıınesinc dair. 

:\[ahkıiıniyet eeııısınııı ll rrınn dair. Ko nı isroııdııdıı·. 

.J, !lS/ 6031 Zile : Hııemıelıınct ma- 1\ nz:ııı~ Y<'q:dsine talıi tntıılınamalım- Koıııb;yoıtdııdıı·. 

hallesi ınulıtnrı ~l ehnıet na rlııiı· . 

Öztcıniz ve Aı·. 

;; 96/ 6032 Gaziaııteb : Yeni ilkok·ul A.1· nı ~· ııı·dıından istifadesinin tı>nıini · Konıisroıırlnd1ı·. 

başöğret.ıneni IIiiseyiıı ll- ne dair. 
han Ynzgan. 

~18!17/6033 Reylıanlı- Hata~- : Bıwıı· ÜHi k~asınd;ııı nıaıış tahsisitır dair. 1\a ı ·al'ıl haKlıııımı ~ırr. 
ınahııllt'siııde Hukiy(' ~:ı-

yın. 

;ı, !lS. H03,1 Yıldır.eli : \'ııı ·grı; Ünwı· 4-ifl~ -;ıı,nlı k:ıııuııılmı. islifnclıı;;inin 1<'· Kıırara bağlıınınıı;;tn·. 
"ebil Özbcıı. nıiııiıw ıla ir . 

. ~ !lfl/ 603ii Bosta.ııeı - 1 Innbul : K11- Dr. Fıııı(l K nc;ı•ı· hak.kıııda konıştnıııın Komisyoııcladır. 
l'llplll'k. 0. !l 6 köşkrlc .\li ."11]1llıllllSII1111 teminine clllil'. 

5900 ·6036 

Özaral. 1.• -

lskrncleııın : ('ıır 
Ic i lınlkındaıı 

a~:ek. 

nıııhııi 

C'cmil • 
\'ıı !'lık wı·gbiııı• dniı·. Knrnrn bağlanmıştn·. 



·~-
kayıt bilekço sah.Üıinfu 
No. adı vo adresi J>ilPk~ı·ııiıı özeti tşlcıııi 

.)901 fı03i .\.n·ulık : Hayrettinpaıj<ı ı . XII . 1944 taı·ilı ''~' flOli sayılı ıli - Koınis~·onnnclıı ·. 

mahallesi Ko. l!l sokak IPk<;ı·sinc t'ktir. 
2/ 13 Pelını i Nergiz. 

:)!10:1 ;' 603~ fleııncncik- Aydın : Hı- \'ı• ııirrza ('\] riıırl cn biı·irıt' ııııldinc· Konıisyondııdrr. 

dırhı•yli kö,\·ündc A.''ŞI' ılaıı·. 

Fesli . 

~ı90:l u03!J ~Iııııııaı·is : Tep~ ınahııl- Ynq~ıt:ı.y taı·ufındıın Jelıinc ,-oı·ilen Komis_,•ondndır. 

lf'si Dokuzoğullıwından kurnı-ın Or~nıaıı 1rlaresi taı·afıııdan in-
Ji a.<ıDn Bulncu. fazııııı dair . 

. i!JO.ı/6040 l!:rzunun : Silalı l•':ıbriku- .Hıılınık:ıt bedt'li \'crilmt'Sine dair·. .\1. S. Bakanlığıuıı. 
sı Çarkhıınc şubesi Po.~-

tabn.~ısı Yt>hbi Şt>naydın. 

:ıuo:ı, liO·H 13ıu·s:ı : :-.lcsuhpıı)ia lıamıı - Df'vl<'l hizmetinde 33 sene göı·c,· it'a Kunıı·a buğlaıunıştn- . 

ını aı,kıısı Bcğcndi soknRı ('(lcı·ck emekli olduğundan ikranıi~·l·-

:\o. 1 ı Saffet Gürkan. sinin n~ı·ilnıt>sinc rloiı· . 

5906/6042 İstanbul : Gedikp~ Ti- Dişeilik ehliyctnamesi veritınesi için Kanıı·ıı bnğlıınnuştrr . 
yatro caddesi No. 24 :M:us- iınt ihana kabul olunmasına dair. 
tnia Dişci. 

ö907j 6043 (.:lalata -!stanbul :Büyük Müekkilleı·inin mahkt"\miyetie.rine ait Kııı·urn bağliuınuştıı·. 
Tünel han No. 31/32 karaı·da hatayı adli bulunduğundnn 
avukat Feyzi Yüksel Os- ta~hihi kın·aı · hakkının teminine dair. 
ıunn Yavuz ve. Nazim 
Oran vekili. 

fı908j6045 Bandırmn : Pa.)a Bayırı D. D. Yollan Genel Müdürlüğünce Knı·oı·u buğlnnmı~tı:. 

7 nci sokak No. 21 Fııik göı·evine iadesinin teurinino dair. 
Çelik. 

:.!JO!l/ 6046 Bıwak - Niğde : Eminlik 
köyünde Zeynob Kaya. 

Bucak Müdürünün emriyle evi yıktı
rıl<lığı ve sokakta koldığından şikii

Y,Ot. 

Komis~·ondadır. 

:)910/60-li İzmit : Kozluk mahallesi Eski m~uı·iyetine muadil bir göreve Komisyou<lııdır. 
Kayserili sokağı No. 21 tayinine dair. 
Ali Rıza ffiizen. 

:J!lll/ 6048 Havza : Medrese mahalle- Ynı·i(ıı;tan şikii.yet. 

sinde Nurettin Teker. 

5912/6040 lnı.ıbolu : Soğuk Pınar kö
yünde Sah Kara. 

Kon•:telel'iııi satmak içiıı Onnau ldı.ı
re.~i tıu'llimdau vıı.ki ınümnnaatın kal
dırılması hakkında. 

KunliK,\'OUdıtdıı·. 

Koınis~·ondndır. 

:)!l ı :l 60!i0 Yozgııd : Kösooğlu ııııı - lht iyat olarak sil ii h ıı.ltına alınan <>şi- Dilvk<;(l Ko. 
hallesi hapisal;\e aivıı.rı l\o. ııin ıeı:lü ine dair. 
10 Düriye Duru. 

:'i!l14, CIO:il Dafm : Gökçcağaç köyiin- Tapulu :ll'ııziıoıine Hazinece y11pılan ;\foli~·e BaJ;ıınlığııuı. 

. )!Jlfi/ 6052 

do Osman Altun. nıiidahaleniu monine dair. 

Oiı·csnn : Kapı mahalle i .Uıı.hk ın ilamıno miistenit ala.coğı- Komisyoıı<ladıı· . 
Ali Yazıcı sokağı Xo. 7+ nın Mıı.Jiye &knııhğı tnrıı.fmdan öden, 
Salih Ayhan. m~ine dair. 



Kayıt · 

No. 
bilekço sahibinin 
adı ve adresi Dilakçenin özeti İşiemi 

5!J16j 6053 Aydm : Şevketiye köyün- 'l'iitün ilmım.iyesinin verilmesine dnir. Konıisyondııdır. 

de Fatına Baykal. 

5917/ 605!) 

.391 / 6056 

İçeebeci - Ankara - Ser
genleı· oknk No. 15 Şerif 
Dumlu ve Ar. 

inop : Ticaret odası Ka
tibi lsmııil Eı-tuğrul. 

13 . V II . 1944 tarih V{) 5375 nu ma
ral ı dilekçesine ektir. 

l~ınekli manşma 1stik1ul harbi zamu
runda iliivesiyle ona göre maaş veril
mcsine dair. 

Ko nı is~·ondadır. 

Ko nı isyondndı r·. 

5H l9j 6057 Yizo : Hasbuğu köyünde KO!'ıısının askerlik durumunun ine~ ".'If. ~- Bakanlığına . 

l\led.iha Engin. lenmesi ile terlıi~inc dair. 

:iiJ:W; 605 Kınalııı.da Istanbul : 3 3!) "~" ±!64 numaralı kıımııılar ah- Koınisyoııdadır. 

ut'Şl caddesi No. 57 Emi- kiimıııdruı istifade edeı·t"k ınanşına 

ne Okn~·· r.uııı :vııpı lınası ııa dair. 

:i!l2 1, 60!\CJ l znıiı· : Saı·a~lıır cadd<•si Riimcrbank mnllııı-rndan ihtiyaçılıırı Koıııisyondadır. 

~o. 13 mıınifatuı·aeı Ali olnn tuhafiyi'nin l'<'l'ilmt"sine da.ir. 
Atıl gan. 

:;!122 liOiiO nııln.tıı - l~1anhul : 6 n~ı Vill'lık H•ı·ı:i,iıl(' dııi ı ·. Kaı·ıı ı · :ı lıHğ'lanııııştır . 

.i!l:!!{/tiOfı ı 

:'i!)2G/606~ 

59::!7; 606-i 

\'akıflıoıı l<ııt 1. Aı·nm 

Güler. 
Kııyse ı ·i : 1 ,is • Fraıuıız •a 
Oğr tnıl'ni K<'ınnlettin 

Kara.ınct<' . 

(: bzc : Halktan :\1. 0zdo
m.iı- VI' _-\r . 

'a ı ·a:vkö,,: - Denizli : Öz<'l 
nmh ııscho t alı si lch:m ) r. 
A.Ji n ıniı·ay . 

Su, hri - ivııs : Azbidcr 
kö~-ünde Şııbım Akyür. , .o 
.Ar. 
Mndıııı _,-a : Korafatma 
malıallasi lsmetpa.~ı <'ad
desi No. 16 Xnriyc F.r
sıın. 

'l'i<·aı·ct B<~kaıtlığı tarofmdnn ilnnı:ı 

nıüslt"ııit istPnileıı ınzıninatın ııınıı~ııı

<lnn k~>silmcnıt"si dileğine dair. 

('ııınilı•ı·iııiıı tıınıil'i rlilf'ğiııc dııir. 

1-:ın t".kli lıaklıll'lnııı wl'ilme~in<' ılııiı ·. 

' l'ıılııııin h ~· eti tıırofıııdan tııkdiı· C'di 
lcn fı4 ton buğday fa1Ja olduğıınılan 

hııJ.di layıkina in Hı·ilnıesine dair . 

lskiin sur tiyle V<'ı·ilen emlak iı;hı borç 
ol:mık tııl"J' edilen nıcblfığm alnıını

ya rak a.ffına dair. 
• 1 

Ko nı is.voııdııdıı ·. 

1\oıııisyondadır. 

Koıııis~·ondııdır. 

Konıis,wındadıı·. 

Konıiııyondadıı·. 

392 / 6066 Karadeniz Ereğiisi : Ha. ~feehııri iş mükellefiyeti ha·kkmda ve- Bkononıi Bnknıılığnıa. 
cılıasıın köyünde Alnplı ı·ilcn cezaııın kaldırılına ma dair. 
Hakkı Can. 

6929/606i Söke : Y nihisat köyün- lllıli ıırıızide ihyn ettikleri m·ıızideki Konıis~·ondarlır. 
de llelım t .Aı·az ve Ar. zcytiulikl('ritı nıınılarıua tescili ilc ta

pu ,enetlcı·inin veı·ilmesine daiı·. 

5930/606 iliike : İnönü İlkelmin <l59!l ayılı konunun balışettiği haktan Konıiij~·ondııdır . 
öğr lDıeni Abm t Bozbey. istifadesinin teınini ile aynı yardım-

dan faydalanmasınn dair. 

ö!l31/606!l ıındıklı : Enıt"kli öııyi.iz.. Yeni Emekli Kanunundan iaydalan- Konıisyoııdadır . 

başı Hasan Orhan. masının teminine dair. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sa.hihinin 
adı ve adresi 
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Di1ck•;enin özeti tşlenıi 

1 

5932/ 6070 Sıınıatnr - Urfıı : Cu bre- Mııhsııliit ı arziye vergisi için tabmin Koıııi~.voııda.clır. 

leıısıır kö.dindc Alunet heyeLlerinin yaptıklan haksızlığın dü-
Cuıııa ve Al·. zrltilıııcsine dair. 

5933/ fi071 Sııına.taı· - Urfa : Calırel- » » Konıisyondachr. 

ansBr köyünde lfmndi 
Kııysı. 

593.ıjfi072 A~'chn : Sıtma nı ii •ııdele- Sıtoın. ınücad<'le sıhlıat nıemurlal'lııın J\unını bıı.ğlıııııınştı.r. 

si sılıhııt memurları Sad- da 4644 sııyılı kanundnıı istifadelcri-
ı·Pttiıı '!'ekin ve Ar niıı temin ine da.ir. 

5!!35/ 6070 An kanı : Sanayi caddesi 31 . X. 1941 tınilı ve 3726 numaralı Kııı·nrıı bağlnııııııştn·. 

Aı·pao·ı Nuri Ar. TTıfzı dileln;rsiııe cktir. 
Nalhııııtoğlu. 

5936/ (;07+ .\lıaıııı - lm•lıolu : Toza .Hnlıtarılan ~ikfıyı•t .. 
kö,viiııd~ :l fc•lınıet. Güı·. 

1\onıis,, ·ondadır. 

5937/ li07fi 'l'ıırg-ııtlu - Uanisa : Ua- A,,·nı .vınrlıni ,.<' c,o~ıık zamını vcl'ilın~- Kıımra hağlı1nnuştrr. 
zi lııılvrı.l'f No. 7 Fahri sine dııiı·. 

Özbek. 

!'ifJ38j (j07G l3a fı·a : ll ı ı-sa lifengoeni cı· '!'oprak rlıığıt nın. koıniı;yoınınun ni- Komis,,·outlııdıı·. 

l<ii~· iinde Dutsun Öz1·ank. z:ıııınnnıe hükiiınll'ı·in<' a~'kın harekct-
ll'rindcn şikayet. 

fi939 / (i077 Biıııtiil · :ll'ııs,,·an köyiin- Zirant Bankası taı·of'ındun dıın .fiyat- 1\rııııis,\'Cmdadıı·. 

ılı· Ho·~it Bay:ıeık ve Ar. ltı sntıııalınıı.n hıığdayları ic;iu .Hazinr-
~r fi,,·at farkının kcndileı·indeıı ıılm-

nıııuııısııın claiı·. 

5940 /tiOiR E.l'iip- lsl:ınhul : :'l!ııli~'e Prı·rtlilcı·in maıış:ı g-cc;nıe~i hususunda- Koıııis:vnn<lndıı·. 

t nh sil ~ı ı hesinde tebliğ ki k<ıııııııdnn fıı~·dalıuımasına dııiı·. 

nwırıtını Fıwt· B. Eı·giiıı. 

59.J.l l li07!l Di .vııı·lıııkıı· Haı·ıhüzüı·k Çr>eı.ık zanıınıııdmı istifadesinin tcrrıi- Kanıı·a hıığlıınırııştrı·. 

mahallesi No. 4 Rifat ninc rlııiı-. 

(Iii rkan . 

5942/ fi0/10 Re,vitlrr istııs,vonıı - Lülc- Hı•ı-lıang-i bir okula ~·e!'leşıııesiniıı tc- Koıni.<,voııdadır. 

hnrg-nz : Çiftlik ki\yündc minine dııir. 
Zi~·a Akar. 

!l94 : ı•/HQ , 1 K'rıkhan • Hata~· : Cum- Bınekli ''ern nıiiliıliyct nıaa.~ı hağ[ıın- 1 oınis~·oıHlodır. 
hııı·i~· pt ınııhallesiııdı• Yu- nınsına rlaiı·. 

· ıı 1' Ziya Alta.v. 
5!144/ tiOS2 Malatya : Kalıı.ycı f'Sna- l~cYkıılfı<h• zııın ypı·gisiııd\'tı nı uıı fiye- Koıni~yoıulndıı·. 

t'ıııdau bakır tamiı·eisi t ine d ni r. 
A·bdullah Bakndöğı•n. 

'ı9-l :\/(i0 a l\1ıılatyn : Kıılııycr ··~na

fıııdan Ahmet Bi!gaz. 

fi946/fı0R4 llfıılatya : Kıılaycı csna
{ındııu Seydi Kalay. 

5!l47/ 60 !i :\fnlatya : Kalayer esuıı

!uıdan Bogos Bakırcı. 

J•'evkaluılo 

tinc dnir. 

Fcvkalüu 
tine dair. 

F•vkaliıd• 

tiM dııir. 

za.m 

zam 

zıun 

vergişin dr n nıııafiye- Kornis~·otıdadır. 

vergi inden muafiyc- Kıııııis.,·oııdl\dıı·. 

vt>rgisindcıı mııafiyt>- Komi~.ı-onJıı{hr. 



Kayıt 

No. 

5948/ 60 6 

5949; 60 7 

Dilekçe sahibinin 
adı~ adresi 

.Malatya : · Kalayer esna
fından Tahir Özbakır. 

B~yoğhi - h-taııbul : Kıı
merhatun mahallesi Tat
lıbadem sokak ro. 9 Sab
ri Uysal. 

Oilekc;cnin özeti 

Pevkııli't<le zam veı'll'isimlen ıııuııfiye

Hne dııi ·r. 

Ağır Ct'Zil ınolık mosinin ,·c· ı·nıiş oldn
ğu eczadan dolayı kesilen polis emek
li_ nı~:ıi;UJıın vcrilrrıesiııo dair. 

!şlemi 

Koınis~'ondadır. 

Ko nı i~~·ondıulıı·. 

5950/ 60 8 Bıı.yraklı - 1zmiı· : )!ez-_ AJ'ni yaı·dınıoan istifıiılcsiııiıı temini- Kıı.ı·aı·a bllğlaıımıştrı·. 
balın nıiist.alıd nıleriııd n ue daiı•. 
Enver AkdaL 

5951/6089 lstaııbtıl ıkıyönetim Miilül olduğundan emekli nıaıı§ıııın Komisyvııılalır. 
Komutanlığı Şub<' I. de tlcı·cce iiz riııden hağlanmattııın dııiı·. 

Yarbay Rıı~iın Bı~·ıklıoğ-

lu. 

5952/ 6090 Ankııı·a : Af;kcri Fabrika- 36.:i6 sayılı Baı·em Kaııuıuuıuıı 19 ncıı ~fali~·e Ko. Baş . 
. lar Genel Miidüı·lüğü Fi- nıadde;oi nhk~nırıın tiihi tutnlnıasma 

şc:k ]fabrikası Ustabaşısı dair. 
İskender Mumcu. 

5953/6091 Ochze : Hacı Halil ~fa- Bir aylık ınua.<p ile hnrcırah a,l'lıb'llllll 1\omis,,·o ıı llııdıı ·. 

hallesinde Hayı-i Balkan. wrilmeı.ıine dair. 

5954/6092 .Ardahan: Hinzodamalkö- Kciylcrindek:i isklln edilen Hüseyin Koıııis~·oıHl:ı dıı· . 

yii.nde tüccar Ömer Kaya Topa 1 ' ın bmıku bir ınıı.halde iskaniyle 
eliyle Muhta:r Osman Ş - köy duıııınhıı·ının bozulmamasnın dair. 

n el. 

5955/6093 Erzurum : Erzine.an Ka- . XI . 1944 tarih ve 5916 numaralı Adnltı Bnkıııılı il; ııı a. 

pu sokağı o. l 7 bakka 1 lilek ·t~ino ektir. 
Yaşar Kelleci. 

5956/6064 Kangal · : Özel muhasebe Koıııis,,· .. ııdadıı·. 
6 ncı daire talısildarr Ha- Emekli hakkından istiladesinin temi-

san Korkmaz. 

5957/6095 Balıkesir Cezaevinde 
Kerim Bayrıiktar. 

595 /6096 inob : Tie.aret odası ku-
tibi İsmail Ertuğrul . 

5959/6097 ınsun : Kadamut kö-
yünde Halim iKoç. 

5960/6098 Vezlıitöprü : Ciızaevinde 

Nm'ettiin Teker. 

5961/6099 Kandıra - Koe.aeli : Mali-

nine dair. 
J\Iahkılmiyeti hakkındaki kararın eel b 
ve incelenmesine dair. 

ll . XII . 1944 tarih ve 6056 nulu 
dilekçesine ektir. 

:Mahktimiyet cezasın.rn infazının geri 
bn·akılmasına dair. 
1\Ievkufiyet kararnın kaldırılması ile 
hiirı·iycti şah iye5inin iadesine dair. 

Em kli haldondan istifad'esinin temi-

ye 2 nci daire süvari tah- nino dair. 
ildarı Ata Gürsoy. 

~962; 6100 t. paı·ta : "Bski ee:uıe,·indc 
t~ınail Hoyacı . 

Y,•ııi c· zıwvlt>rind~n 
daiı•. 

lıirine nııkliıı' 

K on ı is~·on<hıd ı ı ·. 

Ko m isyon<.lndıı ·. 

Konıisyondndır . 

Kaı·ara bıı<d;mınJşlır. 

KıJI'ara bağlıımıuştır. 

596.'!/6101 Bul'!la : A!:<kcı·i Lise>i Dıı - Bvinin tıııııiı·iıı(' ınii>;ll:ıcll' P<lilııı :ıiıw l qişll'ı ·i Rakıınhğınn . 

lıiliyc i\lüdül'li Kenan dair. 
Biı'Sillı ~'Şi Emine Biı'San . 
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5!l6~ /6JO~ Karni~ulı : ~chit Biııba ~ıı lnıııı · cclilnıPıııiş .vnbaııi ı~ytiııliklcr- Koıııisyoııdudıı·. 
Ahnwdoğlu Alıdullah Yü- clr-ıı katıunun halışettiği ıııiktıu·da bir 

eel. 'alımıııı kt•ıı,lisinc vc rilııı csiııe dair. 

59G;); GI0:3 ~- Kııı·alıisar : }luhaiTcııı 1\:wılaı·ıııu doktoı· ~öııderilıııcsiııe Konıisyoııdadır. 

Din~el da i ı·. 

5Diili / G 104 lskcndrruıı Fener Nı tl· lsl;fııı ıııu;ııııelcsiııiıı •1 aıııaııılaıııııa · ına Koınisyondadır . 

dt•si f.i!l :-\o. lu cvılc Bcdı·i dair. 
Tü rkan. 

:ı~l67 /GJOfı Hih:ııı ;\Jcseit ııııılııı.IIc- ,Ualüli.vı•t nıaaşı I'C ~oeuk 7.<Iınm.ı ilc Kıırıım hağlıınmıştır. 

Minılc • i\ hılullalı l':kiııı. a.vııiyaltaıı iııtifııtlcsiııiıı teminine dair 

59ö8/ 6J06 Ki;.:ı : Haküstün kö,vüıı

ıle Hru :ın Akan. 

596!'1; 6107 l st<ıııbul : Bulııali l'adclcsi 
:-\o. ~8 l•'cıı nı cmnı·u lh
san Üı·olıı. 

l'ıııunı :'llt•.va nııı.Ja tcl·ziat defterine }lali.re Bakıınlığııııı. 
.nızılnmk toprııkhıııdınlrrııısıııa dııir . 

IH. \ ' ll . 194+ tarih ve 5-!04 ve 23 . Koıııisyondadır . 

Xl . l!l.J.-1. turih ve 5!) [) :\o. lu dilek-
~elerino cktiı•. 

3!)70; 610R l •' atilı- btaııbul: ' i~:wt·a 

cadd~i 1\lü ezıiıı 1:3iliıl so

k:ığı 1\o. 2 ~abuıı Aksu. 

5971 / ö!O!l Yoı~ad : Piriıı~li Piııııı· 

.kö~·ü ;\lulıt:ıı·ıYusıır ~im

şek. 

12 . Il . l!l44 taıih YC +Gl::! :-\cı. lu di- Kcmisyoııdadır. 

lck~esiııc ektit. 

5!17::! ; 61 lO lstu nbnl : l'crtcv Nilıııl 

Yorkö.v Koıııbinnlaı· lJirektörlüğii ta
rafından alınan arıız il erinin iadesine 
dail' . 
459H sayılı kaııuıı hükmüne t.evfikaıı 

Lisesi Mııtııınatik Öğret- lıiı· ııeı·c·ı·ı· .l·likscl tilmMine dair. 
ıni'ni Li\tfi Atalık. 

Ba~·az ıl - Istanbul : ( :ök
~ülı•ı· :'\o. 5 Ahm et Caııer . 

l~>;iııi fulışıı teşvik N"lip bo~anınasına 

sebep olıın Öğretıneniıı görevine soıı 
V(•ı·ilıııc., iıı dair. 

Koınisyondadır. 

Karara bağlanmıştır. 

:\1. Eğitim B. 

!\!174 G11:! Fııt.ilı - l stıınbııl : Sol'nlar •rııpu C:<·ııcl l\fiidiirü Halit Zi,va 'nın Koınbıyoııdadır. 
ıııalııılll'si Sofular eaddı•si .1·olsuzluğundaı1 şikfi.1·ct 

:'\o . .J2 llüsc~' in Ka~·ıı 'Pe-
kin . 

!i!l7iı ; G Ila Si nı.,: Beıin·i 7 nci ırokak lcı·adıın nlarağı olan 32fı0 lirıı~· ı Türk Adalet Bakanlığına. 
1\o. l H. Şcı·ef Hn.dık. Hın·a • Kurumuna bıığışladığınıı. dair. 

5!J76; <i114 Osmaniye : Alibeyli ımı - Tapultı Aı·nıisine Ormıın İdaresince Kcmisyoııdadıı·. 
hall<•oüJl(lc çiftı;i Hacı Ok- yapılan ıııüdıılıalcnin menine dair. 
knı;: Aybaba. 

5!177;'61 Li l:lııı'!<lı : Uludağ Lokıınta- \'ıı rlık v(>rgisine rlair. Kurara hağlannuştrr. 

sı sah ihi Ahmet Körp!'. 

5!17 / fil L6 Sııı·ıkııınış : As. Posla 13.JI .vılınn ait maaş farkı ıılaeağının l\1. . Bakımlığma. 

No. 18677 Binb. Fuut Ün- vl'ri1ıncsinc dair 
ler. 

li!l79/ Gll i l<ayscı·i : lfıılaçoğlu ~la- 6fi .''aş ını ik ınal ettiğinden dola,vı ka- Konı i yondadır.' 
hallesi Pervano sokağı 7.:ııı~ ,·ergi. iııdt'll muaf tululınııMııııı 

emekli Tümgeneral atih dair. 
Avğıu 
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5980/6118 Beyoğlu - !stanbul : Çu- Askerlik görevine iadesine dair. 
kur mahallesi Hasanpa-
şa sokoğı No. 18 Ali Dal-
diklioğlu. 

İşiemi 

lüıı·Hnı bağlanmıştrı·. 

5981/6119 Üsküdar- İstanbul :Kör- Alacağı ikranıiyedcn vergi kcsilme- Kuınisyoııdadır. 
bakkal Divitçiler caddesi nı esiııo dair. 
No. 3. Mehmet Küçük-
yılmaz. 

5982/ 6123 Turgutlu : Maliye tah- Devlet memurları gibi nıaa~a geçme- Kaı·aı·ıı bağlauuıı~tır. 

sildarr Bekir Karataşli ve l<'rine dair. 
Ar. 

5983/6124 Dörtyol : Kuzuculu kö- Orman İdaresine dipozito olarak bı- Kr.ııı isyonrladır. 
yünde Mustafa Çardak. ra.ktığr 698 liranuı iadesi ile mahke

me ililm lıükmiinfın in:fazına dair. 

5984/6125 İzmir : Mezarlrk başı No. 
30 Bünyamin Paduva. 

5985/6126 

5986/6127 

Zile : Büyük Cami vaizi 
Kamil Çelik. 

70 yaşında olduğundan vergiden muaf Koıni.~~·ı ıııdaılır. 

tutulmasına dair. 

Yükseltilmesinin yapılarale Devlet me
ınurlarına balışedilen haklardan isti
fadesinin teminine dair. 

Evinin tamir ve inşasına belediyece 
mümaııaat edildiğinden şikayet. 

Kı ı m is_,· ondarlır. 

1~işl cri Bakanlığına. 

59 7/6128 

Bursa : Askeri lisesi Da
hiliye Müdürü Kenan Bir
san eşi Emine Birsan. 

Ünye : Mustafa Kaynar. Tapulu arazisine Tevzii Arazi Komis
yonu tarafından yapılan müdahale

' ~ -. • · nin menine dair. 

Knın isyoııdııdır . 

5988/6129 Galata - İstanbul : Abit 
han zemin ikat No. 6 Zülı

tü Özkardaşlar. 

5989/6130 İstanbul : Llileli caddesi 
No. 19 Refik Güleç. 

5990/6131 Uşak : Bulkaz köyünele 
Ömer Kirci ve Ar. 

59!)1/ 6132 

5!192/ 6133 

. · .- •••• - • •• "t - .... .., 

Ernıenck oı·gıı yargıeı 

)'[uıımme r Bayal. 

Rungurlu : Fc,·zipaşa nıa

hollesi lbrahim Delil aş. 

!radlr vergiye tabi tutulup vergi tar- Koıııis~·oııclad ıı·. 
lunda yapılan yolsuzluğun düzeltil-
mesine dair. 

Varlık vergisine- dair. 
Kamrıı lıağ<laııını~tır. 

Tapulu tarlasındaki ağaçlardan isti- 'l'aı·ıın Bııkanlığınıı. 

fa.de etmesinin temini ile Orman ida. 
resinin müdahalesinin kaldırılmasına 

dair. 

lstikli\.1 Iıarbindl' ihtiyat diaı·ak nskerl' 
alındığı iircnin m mnri~·et hizmetine 
eklenınesin e daiı·. 

'l'opmk malısulll'ri ''l'J'I.(isi oluı·ak iste· 
nilcn lıuğclııyııı ve arpanın tahminden 
fıızlıı olduğıınd:ın ödeyenıiycceğinc 

dair. 

Komisyoııdadı ı·. 

Konıisyoııdad ır . 

5993/ 6134 Uöynük - Bolu : Hisarö- Hıı,\'\'ıtnl:ırıııı otlatmak için ~alılık ,.e 'l'arnıı B:ıkanlığnııı. 

ziinde Ahmet Çetinhaş ve fundalık otlakiy verilmesine dair. 
Ar. 
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599J/6135 Manisa : Muradiye kö- Arazi verilmesine dair. 
yüııue l-la-'Saıı Atlı ve Ar. 

İşiemi 

S. ve S. Y. B. 

5995/ 6135 lstanlıul Halıcıoğlu 3ti:'ifi sayıli kanundan istifadesinin te
min\ ilc emekli maaşı bağlanmasına 

dair. 

Komisyon dadır. 
Kumbarhane caddesi No. 
80 Nurettin Ö2lkan. 

5996/6137 lstanhul : tstanbul erkek Yükseltilmesinin teminine dair. 
lisesi tabiiye öğretmeni 

Karara bağlanmıştır. 

Kemal Ünver. 

fi9!l7/6164 Bursa : Askeri lisesi da- Bclediyccc evinin tamir ve inşıı.sma Komisyondadır. 

hiliye müdürü Kenan Bir- müsaade edilmesine dair. 

59!lll/ 616(i 

MJ9!J/ 6166 

snn eşi Emine Birsaıı. 

htaıılıul : Çengelköy 'fa
lıirpaşa sokak No. 1 Mu
rat A.1·he rk. 

Birecik : Askeri posta 
No. 1!J.21!l erierinden Veli 
Kaınbcı·. 

Miiliıl tayyarecilerin haı·b m5Julleri Karara bağlanmıştır. 
gibi ıntıamcleye ti'ı.bi tututmaları ve bu 
suretle tcrfihine dair. 

Kadın ayakkabısİyle kumaşıuru veril- Komisyondadır. 

mesinin teminine dair. 

6000/ 6167 Kayseri: Cunılıııı·i.1·ct ma - Milli Koruıınuı Kanununun 30 ucu Karara bağlanmıştır. 
hallesinde t\o. 34 Osman macldl'siniıı taciili hakkında. 

6001 / 616k 

6002/616!! 

Zeki tmaınoğlu. 

Koe:ıcli : f tanbul cadde
si Kııhı-mmın çıkmazı Xo . 
.f OınL• ı · l şgüveıı. 

Hanıstııı : :\[uhıısebe i l ıu

susi_,.<' IGıti bi Kadiı- Öz-
kıı.ıı. 

:\lı"ıltlllL'rc verilmekte olan tütün ikı-a
miyesinucıı istifade cttiı-ilmekHğinc 

flair. 

Oğlunu öldüı·en şalus hakkında ko
vuı;ıtuı-nıa yapı lın ıı.sına dair. 

Komisyon dadır. 

Adalet Bakanlığına. 

6003/ 6170 A.vdııı : l\[cınlcket hasta- 'l'emLik edilen balıçe hakkındaki dile- Komisyondadır. 

600J/ 6171 

nı'><i rinımıda Ahın t Lü- ~inin lıiı· kaı·ara bağlııuına..<ıına dair. 
Iii. 
Bir·ecik : Fıı-ıtt 

tıılebsiııd('Jı ~o 

ıııct Hercnı. 

Ilkokul Çocuk zııınının<lıın isiifadesinin tcmi-
163 Alı- · niııc dııiı·. 

Koınisyondadıı·. 

GOOfi/ 6 1 7~ htanbu.l : )furatpa.şa ı na- l':-ıncklil c ı'c de mc mn ı-In t• gibi yardmı Km·ara bağlanmıştır. 
hıılJcsi 1ınaıııınesut sokağı L'clilmesiııc dair. 
No. l 1 Abdüşşükür Güler-. 

6006/ 6173 Ka.~ : Koı·u hükü kii.vünclc Kö~deı-iııin J.'cthiycye bağlanınımıasma Koınisyondadır. 

6007/ 6174 

6008/ 6175 

6009/6176 

Hüseyin Okkabus 1·e Ar. dııiı·. 

Niğde : Aşlanııı köyü'nde 
Mustafa Aktaş. 

1\Iesudiyo : Aşağı Falclıı

cu köyünde İlısan Doğan 
vo aı·kadıışlarr. 

:VIesudiye : Tarlabaşı nın
hallesinde O man Erdön
mez. 

Hububat vergisi olarak istenilen malı- Knınisyondııdıı-. 

süt miktaı-t fıız l a olduğundan şikay t. 

Hukuku tasarrufiyesine Raıinecc yıı- Koınisyondııdır. 

pılan ınüdahaleıı in kaldınlmıı.sına dair. 

Gayriınen:kullerine Hazinece yapılan Koınisyondadır. 

müdahalenin kaldn-ılrnosıııa dair. 
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6010/6177 Hafik : Hanzar köyiindc 

:ı\luhtar Osman Ç~ !nın. 
l skiln Komisyonunca tapulu arallilo- 1\[nliye Bakanlığına. 
rinin bir kısmının ellerinden -altiı' 

mak suretiyle mağdur edildiklerin-
d u şikilyet. 

6011/617 Urfa : Hckimdede mahal
lesi Madenli sokağı No. 
21 Haındi Tekin. 

3 . X . 1944 tarih ve 572 numaralı Koınisyoııdadu·. 

dilekç ino ektir. 

6()12/6179 Urfa : Heldmdcde ma- 3 . X . 1944 tarih ve 5728 numaralı I oınisyondadır. 
mahallesi Madenli so- di lekçesi ne cktiı·. 

kağı o. 21 Harndi Tc-
ikin. 

6013/61 O Araklı - ürmcne Kada- Hidematı vataniye tertibinden ma- Karara bağlanmıştır. 
vul köyünde Yusuf Er- aş bağlanmn..qına dair 
bay. 

6014/6181 Ankara : Öııoobeci Öz- Öd rnekten fıciz kaldığı bor unun si- Komisyondadır. 
soy sokağı No. 10 Halide linm ine dair. 
lçkan. 

6015/61 2 Korkuteli : zunoluk mn- Tarım Baknnhğrnm cmri~·lo hayvan- Koınisyondarur. 

hallesinde Yusuf Bakacak lanna yapılan a.şr yiizünden t.clcfat 
ve Ar. verdiklerinden dolayı tnzmini cihe-

tinc gidilm ine dair. 

6016/ 61 3 Hasankale : IIusreviraıı Yapılan arazi taksimatındaki ~-oı~uz- Koınisyonclııdır. 

körüııdı• Bekir Küsgük \'C lnktan şikiıyct. 

6017/61~ 

601 / 61 5 

CiOHl/ 61 6 

öO:l0/ 61 7 

60:?1 / 61 

6022/ 61 !l 

Aı·. 

(:ulata - lstanbul : Agolı
yan han o. 10/ 3 twııkat 
Orhıın 1\litat Barhımıs. 

Adana : Hnnkuı·bu ma
hall si sokak ;'l:o. 21, hane 
Xo. !l!J lsmııil i\luratlı. 

Odemiş : Askerlik şuh si 
r •isi ' lfıl Çaknı. 

Mardin : Uül nıııhallr-

Şirketilıayı·iycııin satL5 ınuamelesindl!
ki kıııııııımrıızluk gözönüne . alınarak 
ırıağcluı·iyctl ı·ine meydan vcrilıncmc

sinin t mini dileğin<J dııir. 

Kunn:ı Komisyonclıı . 

~}meklilik hizmetinin gözönün e alına- Komi9yondııdu·. 

rak emekli aylığ-ın ııın ona göre hağ-
lanınasına daiı·. 

14 tenımııı l!l+-J. tarih ,.c 53 4 nıınııı- 1\:ararn bağlanınıştıı·. 
rnlı dilek~<'. ine ekti ı·. 

H. Xl. l!l-14 1ııı·ilı ve 5!115 numaralı l(ııı·ara b:ığlanmıştıf. 
siııd Aziz Poyr:ız. ılile!:~esine ektiı·. 

Bıılanenk - nircsıın c- 13. IX. l!l-1-J. tıırilı vc 55 4 nuııııırulı Kurara bağlanmıştır. 
zıtevinele l brııhim Atillfi. dilekc:rsiııe ek;tir. 

Aııkıırıı : Türk Tiearet Eşi Sahur'<' Oönülş<'ıı'in ınnhkilmiy~t KomLyondadır. 

Bankası ayınanlık m - <'I'Zuı<ıııııı affına dair. 
muru O man Nuri Gö
nülşeıı. 

6023/6Hl0 Kastanıonu : ezaevinde :\ l r~rııt<'n tahliyesinin t minine dair. Konıi . yondadır. 

6024/6Hl1 
lln'llln Kılın<:. 

Ranısun : Dcı·a kiiyiinde 
:\fnşlıı ıııuhallcsinde 

nıal Öksiiı ' 'C . \ r. 

fluzineyu ait 1arlalar:ı eşhas lara!ın- Maliye . Bakımlığrıııı . 

ılıuı gııyrikauuni olarak yapılan mü-
dahalenin nıeni ile toprak ız köylül -
re v •ı•ilıııcsinc dııir. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

M7 -

Dil •kc; n in iizct i !şlemi 

6025/ 6192 Ankara : Genelkurmay :\fusıp düıı:eltilm sinin teminine dair. 1 onıisyond:ıdır. 
Baş. XJJ Ş. Mü. Albıı.v 

Burhanettin l~ngiıı. 

60:.4 6Hl3 Kozon : Hükümet dol\to- c;'nlınnn elbiselik kuponlarının yenile- Konıis.vondadır. 

6027/6 1 9-ı 

602R/ ti 19f\ 

ı·u edat Barı. ı·inin verilmesine dair. 

Bandırma : ezaevi nde 
Salih Yeniei. 

Yozgad : Aşağınulıntlu 

malıall sinde Dıırsnn Soy
sal. 

' ' eni eezacvlcrinden birine nııkliııc Konıisyondadıı·. 

dair. 

Belediyere kamıılnşfırılan d"ukkfinları- 1 oıııüıyondadır. 
nın bed linin azlığrnqan şikayet. 

602!l / 6197 lüımnıı - Kırşehiı· : lbı·i- Kuı-cl<'şi Şifa Aygün 'iin haston ile ba- Konıisyondadır. 
şim köyünde Döndü Ay- şını yaralayıp ölümüne ~cb biyet ve-
gün. ren c~hııs hakkındıL ko\'lış1 uı·ma yııpı l-

G_m0/ 619 Balıkesir : D. D. Y. ta-
kım 324-!, sını:C 2 yol ça
\'UŞU H;ıyri Varol. 

6031/6199 lstaııbul :Cezaevinde .Ab-

ıııasıııa dair. 

Çocuklurının tahsilinin temini için 
okulu lıulunuıı bit· ilccy tahviline· 
du ir. 
29 . VIII . 1944 tarili ve 554 nulu 

durı·ahman Sayman. clilekçesine cktir. 

Komisyon dadır. 

Kill'ara bıığlanııııştır. 

6032/6200 Rize : Eminittın mahalle- 22 . VIII . 1944 tarih ve 5527 nolu Aclıılct Bnlnınlığına. 
sinde Hulüsi .Alemdar. dil k~esine ektir. 

6033/6201 Tercan : arıkaya köyün
de Mu tafa Gül. 

6034/6202 Kaclıköy - !stanbul: Yel
değirrneni Düz sokak No. 
39 H~i l Rüştü Tümer. 

6035/6203 Tekirdağ : Selçuk köyün
de Mehmet Zülıtü. 

Hazine arazisini füıı:ulcn işgal eden ve 
askerUğini yapınıyan cşhas hakkında 

kovuşturma yapılmasma dait·. 
'Hıılatıı~arn)· Polis komiseı·iyle nıemur
larınm kannnsuz ve yolsuz bar ketle
J'inden şikiıyeL 

Varlık Vet'giııine dair. 

Koıııiıo.vondadır. 

Kurımı hağlaıımıştıı·. 

6036/6204 Siirt : Kürtalanda Yusuf Valit1iıı emriyle gayri kanuni olarak l çişleı·i Bakımlığııı:ı . 

60!17 / 620 

60:-l ; 6209 

603$)/ 6210 

6040/ 6211 

Gör. yıkt ırılnn eYinin tuzminine dair. 

Eın<'t - Kütıılıya : Eskibe~· 
eıımii lnııınu ve Hııtihi 
)felıııwt K:ıhııdııyı. 

Adıımı : Bakkal Emin 
rlile Köpt'(i kö~iinde JJ ıı

fı?.a Önder. 

nnMkkalı• : Kilitibalıir 

kö.viiıırl<' Entine Dağlı . 

Kuruiı;ıılı : ~ilip l·ö:ü 
-:\Iuhtıırı :\Jclıınrt <:öktı•-

kiı·. 

)f\•ııı ııı·lııra .nıpıJw·ı yııl'flıınd:ııı krn
disiniııdc i~ti ruclesinc d nil'. 

.\ılaııa , \xli,\·P Hukuk ~lıthkcın iJıJp. 

ki dfıvn nırn hir:ıııC\' \'el intaeınıı dııiı·. 

MohtıH·ı mnwrnet olluğunclun ~·ıtr

rhm !'dilm('.~in doir. 

Kii;vl<>ri rivaı·ıııdıı bıtlunnıı uınııııı iıı

f ifıt Jıııkkı h•nıinin(l dııir. 

Komiıı;vonıludır. 

.\ılalı:t Bakaıılığııııı . 

Knrarıı hıığlıtnnııı;;tır. 

KoınLy·onıiuılır. 

60-H/ 6212 IV. 1\oı-.Jll . , . :\Iii. 2. S. Na ılı dü7.~lt ilıııcsi hnkkındaki llih.•ği- Konıi . yon dadır. 
A.~kcri Adli Yargıc; . ııplıi nin gözönüıı<' nlmmasma dnil'. 
Tnncay. 



Kayıt 

No. 
Dilakçe sahibinin 
adı ve adresi 

238 -

Dilekçenin özeti !şlemi 

6042/ 6213 Bandırma : Cezaevinde 
Ali Pehlivan Bağcı . 

6043/ 6214 Kıııi.al . İstanbul : Müt
tü Hüseyin Hüsnü Işık . 

Yoniccıa evlerinden hirine nakline Dilckçc Ko. 
dair. 

Birin~i Büyük Millet Meclisinde ls- K. Md. iade. 
tanbul :M:illetvek.ili olarak bulunduğu 
süreye ait biı· belge veı·ilm~iııe dair. 

6044/ 6216 Oaclay : Bolatlar köyün- Mahkeme iliimının infar.ınıı dair. 
do Daim Acarlı. 

Dilrkçe Ko. 

6045/ 6217 Çıı nkaya - Ankara : huk 'l'ürkiye Cuınlıuriycti tabiiyeline ka- Komisyondadır. 

cfareti civan No. 27 bulilc hakkında göçmen muamelesi 
Kemal Bayramoğlu .vapılmıısına dair. 

6046/ 621 Denizli :Yerli dokwnıı.lar \'arlık voı·gisine duiı-. 

ve manifatura ticaretha-
nesi Kaleiçi Tuhafiye cad-
desi No. 27 A. Harndi 
Toksöz. 

6047/ 6219 Ankara : Tuna caddı.si 

o. 1 Şinasi IJlıan Tanıs. 

6048/ 6220 Ankara : Solfasıl köyün
do Mehmet Ozdemiı· 

6049/ 6223 Havza : Yargıç Edip Öz
türk. 

6050/6224 Viranşehir: Tekye malıal
lesinde lbralıim Üçyıldız. 

6051/6225 Yozgad : Cu.mhul'iyet 
Savcısı Riza Turean 

Yargıçlıkt~ıı ~ıkıınlınasına dair Ada
l()t Bakan lığın ca verilen kaı·a ı·m yer
Riz olduğu hakkında. 
Köylerinin imam ve bekçisinin sene
lik çalışma ücretleri V()rgisinin ken
disinden alnımanıasma dair. 

1 Nisan 1944 den itibaren 70 lira 
ınııaşh altıncı deroce yargıçlığa yük
s ltilnıcsi dileği hakkmda. 

Kaymakam, savcı ve yargıçtan şikil

yet. 
Yülısolttlnıesinin tcıni~ine dair. 

Kaı·aı·a lıağlannuştır. 

Karara bağlanmıştır. 

:.\Iııliye Bnknnlığma. 

Koıııisyondadır. 

Konıisyondadıı·. 

Adalet Bakanlığına. 

6052/6226 Ceyhan : Çiftçi : :llfustnfıı 
Soymaz ve Ar. 

Hububatlımnın Ofis tarafından sa- Koınisyondadır. 

tın alınmasama dair. 

6053/ 6227 Fatih - İstanbul : So!u
lar malıallesi Sofıılar cad
desi No. 42. H ii: eyin Ka
ya Tekin. 

Tııpucla yapılan haksızlıktım şikayet. Koıııis_,·ondıu.l ır. 

6054/ 6228 Erımrum : Erzincan ka
pusunda Kıılıveei Mlısta

ra elile ait Tıınas. 

Nanıma ilıale i katiyeıı i yapılmış olıuı 

A'll,vrİnıt>nkullerin tapn~·n tescili mua
mele inin yapılmnsma dııir. 

6055/ 6229 1 rfn : Kttbbemescit nııt- \·arlık V<'rgisine dııiı·. 

hallesinde Al i Bnmor. 

6056/6230 

6057/ 6231 

Erzurum- Pasinler :Her· Köylüdcn . '.\[usta fa Dal v~ ıırkıldaı:;lu

tov köyünde Fahri Şahin. rııun menfaat.laı·ı i~iıı Hazinci i~raı· 

ettikl!'riııd n ı;ıikiıyrt. 

Ç'oi'Uh- Artvin : Ö1.el mu- YükseltiJnı e-sinin teminine dair. 
lın be Yaridaı ınemuı'U 

Servet Yalçın. 

Adalet Bakanlığına. 

ICarıı.nı hıığlıııımıştır. 

Konı.isyondadn·. 

Komi~yondndıı·. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

603H/ ü232 BeşiktıL~ - lstanbul : Alıı
mdi.vc nı<ılı:ılle~i kıılıp~ı 

sokağı Nu. 22 A. Hıınıdi 

Akıcı. 

239 -

Dilekçellin özeti 

Emekli ·mııaşıııa t\~as olun nıcmuri.vet 
ıtHiilŞt iiY.t•ı·indcıt t<'kııiidiyr vc•t" iinı<'Si· 

ııe ıiniı·. 

İşiemi 

Koıniıı.voııı:ladır. 

60fı!l/ 623.ı J<]lnııılı : Bahriyc ~üvpı·te 13. J X . l!J.l-1- ta ı·ih ve 3567 s~.\"llt ıli - Kımn·~ hı41"lnııınış t ıı·. 
subıı;vlığ·ınrlıın cmı>kli M. lpkc:,·sinc ek:tir. 
Sc?.ai Akkutlu. 

6060/ 62:ı:; Kn~·scı·i : C'c·Y.a!'vindl' Yu- ('umhuriyet SIL,·<·usuııdaıı şikii.n•t. Adalet Bui<anlığııın . 

suf Aksoy. 

6061 / 6236 K andı nı : J•:lınnJı kii~· iiıı - .\[üstrci !"Cil ikıııııet etmekte olduğu Konıisyondııdır. 

6062/ 62:17 

GOG5 G240 

ele• linsan Kıını. 

_\ııkam : 'rt•lgraf Baı;.nıü 

,·cıY- ii 'l'cdi k l~rso.r . 

Aııkıını : Adiiye caddesi 
. \ ltnn sokak ~o . 1 Anı
kııt Aziz Bııbıııı . 

lzııik : Buji;Jııı· ınalwllcsi 

( löllıo.,·uıHla Nuri~·<' Ko
bnk. 

. \ ıık ıım : (lcııcl Kuı·ma.'· 

Piyade Müfcttişliğiııde 

Binbll.§l Tevfik Eralp ya
ıınıda l 'ahid" ·ı~ı ·taı •. 

göçmen ('\'inrlrıı zol'la çıkarılclığıııdan 
~ikfıyct. 

!Jc,· l~.:t hiY.ıtl(•llt•ııiıııiıı Emekliliğin • ka
tılıııasınıı. dair . 

l\1üekkili Mahmud Karahan hakkında 
Askeri Yantay iliimmın iniazma dair . 

l•'uzuloıı l'lindrıı ıılltnıın ıı ımı~ınııı ken
disinl' iıHicsinc dair. 

Vııkıf nıı.ııınııı ınütefevYiz lbı·ahim 
kızı ~nhiue ııdııııı. tasfiye n•siknsı ve
ı·ilıııesi Jınl<kıııda. 

Komi~yondadır. 

Koınis.vondadıt·. 

Koınisyondndır. 

Koınisyondadrr. 

6066/62-ıS Diyıırbakır : l\Iulııılli ida- Harcırahının ödenme~ine dair. Kaı·nra bağlanmıştır. 

(iü67j62.ı6 

relN kontrolü Avni De
mir 

Kumkapı - !stanbul 
Şelısü var malıallesi Hi
ıııırdibi sokağı No. 15. 
Ahm et Zorlu 

65 yaşını ınütccaviz olduğundan do- Karaı·n hıığlanııuştır. 

layı hadenwliktcıı çıkarılıp muhtacı 

ınmı,·enet olduğundan yardım yapıl-
rnıısına dair 

606 /62-ı/ Diyarbakır·: Dağkapı o. Bed di mukabilinde Ticaret Bakanlı- Ticaı·et Bakımlığmıı. 

4. dükknnda mıkliyeci Ne- ğıııca iplik vcrilmeııiniıı teminine dair. 
zafcttin Artan. 

606!)/ 624 Uluborlu - Eğridir : Ka- Açıkta kaldığı. siireye ait maaşlarııırn Adalet Bnkıııılığınıı. 
zacı mahallesinden - Ca- verilmesi ve bir memuriyete tayinine 
m.ii mahallesinden Kemal dair. 
Nebioğlu. 

6070/6249 Kadıköy - İstanbul : Mü- İlıtiliistnn dolayı mahkemece aleyhine Koıniııyondadır . 
hürdar Karakol sokağı verilen kararın kaldmlmasma dair. 
No. 29 Orhan Krvanç. 

6071/6250 Üsküdar : P~piBI Cc- 7 . IV . 1944 tarih vo 4870 No. lu Kımıra hıığlanmıştır. 
zaevi ve !şyurdunda .A.ram dilekçesine ektir. 
Panos. 



Kay ıt 

No. 
Dilekço salıibinin 
adı ve adresi 

6072/6251 Bursa : Ziraat Bankası 

odacısı Emin diriel. 

6073/ 6252 Kadılıanı - Konya : Ab
dülkadir Bulut ve Ar. 

240 -

Dilakçenin özeti 

()ocuk zanımından istifadesinin temi
nine dair. 

Topmk Mahsulleri Vergisi olarak ya
pılan tahmindeki haksızlığın düzeltil-
mesine dair. 

İşlem i 

Koıııis.vondndır. 

'l'i(·at'L't Bakanlığına. 

· 6074/ 6253 Alaşehir : Sü leymanağa Tayyara meydanı için işgal edilen ~1. !->. Uakanlığ·ıııu. 

arazisi salıiplerinden Sa
adet Uğr~l. 

6075/ 6254 Gemlik : Halitpa.,a ma
hallesi lnayet sokağı No. 
31 Raş:it Türel. 

arsasının istimluk edilmesi ve fuzuli 
müdahalenin · menine dair. 

Bınekli ınaa.şr bağlanmasına dair. 

(i076/ 6257 Öııceheri - Ankara : 0- J[j.f-1- sa~·ılı kanuna göre lıarerrı deı·ccc-

,\1. :-4. Baluııılığınıı. 

ğul'!u sokak No. 23 Fah- sinin düzel tilmesine dair Koıııisyondadır. 

ı · tt in C:ökşin . 

6077/ 6258 1'\ik~aı· : (IRzi .A.hmet ma- ori, tarııfından a lucağının veı·ilm esi- Ticıırrt Hakaıılığıııa . 

hallesi ıııüme.'!.~ili Salih ne daiı· . 

Ikiz ve Ar. 
607 / 625!) !:li1· ııs : Tııpn sic il müdür- .AvuluıLiık rnlısatııamcsi verilmesine Kunıisyoııdndıı ·. 

lüğü kon! rolöı·ü Behçet tlaiı·. 

60i!l/ 6:lti0 

60~0/6261 

60 l / 6262 

E1·i ıı. 

l stııııbul: Biiyük Bebek -
:\lcklt•p sokakğı No. 5 e-
ııih;L Ol'akoğlu. 

l·;lfizığ' : lr.zctpıışıı nıahal

l~·si - Kapalıköp ı·ü soka
ğı :\o. li i\L. Nuı·i Turan. 
Bur~ı : ~eylısabit nıalıul-
lesi l\'albıınt Murat soka 
ğı Xo. J i\lakbulc Pişkiu-
kol. 

,\l11u~ ta lı ·isi hakkında Sayışta.v tara
l'mdıııı I'Cı·ilcn kararın incelenmesi ilc 
hukukunun koruıımıısına ,dair 

Emekliliğinin kaltlıı·ılnııısınıı uair . 

Dııııı~tıı,,·daki d[ı,· asınııı iııtııı·ına. dııir. 

1\a t'HI'H 1Hığ'l,uımı~tır . 

Koınis.nıııda<lı r. 

Koıııis~·ondadır. 

60 '2/ 6266 Sıırayköy : Denizli : Özel .ı5fl8 Ye 4599 vo 4644 say ılı kamınlar- Koıni~.n,ntlııdır. 

ııuıhıısebc talısildarı .AJi dan diğer ıneroul'lar gibi faydalaıııııa-
özer vo Ar. lıu·ınıı dair. 

60ti3/ 6267 Fcthiye : Maliye tah il-
dım Halil İbrahim Abah. 

608-l/ 626 Tarsus : Firengülii.s kö- Arazi verilmesine dair. 
yündo Mehmet Tanrı-

verdi. 

Kuınis~·oıH.la d ır . 

Kanıra bağlanmıştır. 

60 5/ 626!) .'işli - lstıınbul : Haliı - Emokliliğirıoki D fıkrası hükmiinün Km:a nı hıığlıınmıştll' . 

kiirgazi cııddesi No, 266. knlınlnımııııa ııiı• . 

kat 4. Kemalettin Oünı•r-
gin. 

60,'6; 6270 L'nkııpıını: l stıınbuJ :Kil- .r\ o;kcr ail )erine yapılan .'·ardwıdıın M. 
çükpıızar Haetkndııı cad- istifadelerinin teminine dair, 
desi İlyas Akbıyık. 

Bııkıııılığınıı , 
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Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 

adr ve· adı·esi 

- . ~ 

6087/ 6271 Nazilli : Cezaevinde Be
hico Sayın. 

6088/ 6272 Oöyııük : Bolu Çalıca-

alan köyünden İsmail A
çıksöz ve Ar. 

6089/ 6273 Tokııd: Defderdarlık Say-
manlık memuru Zeki 
Türker. 

Dilekçeni ıı özeti 

Eşinden hapsen tahsil edilmek isteni
len para cezııamın tooiline veya tak
site bağlanmasına dair. 

Duvarlarını otlatmak için Devlet or
manlarından istifadelerinin teminine 
dair. 
Nakdi yardım yapılmasına dair 

!şlemi 

Adalet Bakanlığına . 

Koınisyondadır. 

Komi.syondadrr. 

6090/6274 oı·gun - Yozgad: Kolek- IlaLim dağı tılmak üzere yerli mallar- Koınisyondııdır. 

tif şirketi müdürü Meh- dan manlfatura iı§Y.ası verilmosine 
met Dağdemir. dair 

6091/ 6276 Ulukı~la: Ts. ve Ayr. Dp. Askeı·i memurluk sınıiı,hdan geçen sü- Kara !'ll bağlanmıştrr . 

7. S. ~D. Me. M. Kemal renin kıdem zamını suretiyle ııasıp 

Bülbülan ve kıdem derecesindeki zuhulün dü-

6092'/ 6277 Aksaray - Niğde: Gazi
paşa Okulu Başöğretmeni 
Arif Davud Targaıı 

6093/ 6278 Antakya: Gazipaşa cad
desi No. 4. Hakkı Yazıevi 

zeltilmesine dair 

Maaş farkı alacağının yeri lmsine dair 

.· ~ - -- -

5 . U . 1944 tarih ve 58 9 Nolu di lek
çesi.ne ektir 

Kar·ımı bağlannuşlır. 

6094/ 6279 Polatlı: Abdullah Erdo- Kıı.'!nbalarında eğitmen yetiştirilme- Konıisyondadır. 

ğan ve ar. sinden vazgeçilmesine dair 

6095/ 62 O Antakya- Hatay: Şenkqy Biriken maaşlarının verilmesine da.ir Kornisyorıdıı.drr. 

bucağı camıı ımam ve 
hatibi 1smail Hakkı Gü-
neş. 

6096/ 6281 Üsküdar - Istanbul : Fe- Bakanlık emrine alındığından şika- .Maliye Bakanlıtrtna. 
ı-ah sokak No. 75 Vahap yet. 
Tianıurabi. 

60!)7/ 6282 Çuhuk : Ömercik köyün- Köyleı·inde iıı.şa edilmekte olan okul Koıııi roudadır. 

ile Hüseyin Özdemir. binası hakkındaki dileğinin gözönüne 
alrııma ma dair. 

6098/ 6283 l ı:ınit :. Kemalpaşa ma

hallesi Eskihamam sokağı 
No. 8 i\1uhitti.ıi Özsu. 

M. S. Bakanlığı tarafından ga)-rikıı.- M. . Bakanlığma . 

ııtıui olarak irat kaydedilen depoı:ito-
sunun indesine dair. 

6099/62 4 Şile : Kızılcakoyu kö- Orman nakliyesi ruh ·atnıımesi veril- Koıni yondadır. 

yüııde Muhtıır Ali Bilgi! . mesi hakkında. 

6100/ 6285 Eşme - Manisa : Kıran Ofis memurlaı·ının görevlerini kötü Koınisyondadfl'. 

köyünde J ,iıtfi Madan. kullandıklanndan şikiiyet. 

6101/ 62 6 , ivrihisaı· : Gccek köyü Mahkflmiyet ceza ının affına dair. 
eğitmeni Hamza Ertuğ-

rul. 

Konıisyoooadrr. 

.. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 
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Dilckçenin özetıi !şlemli 

6102/ 6287 Bursa : Tekel Başınüdür- Askel'iik ödevinde geçen sürenin Dev- Konı isyondadır. 

lüğü Tütün Şubesi Amit'i l t menıuı-iyct inueki süreye eklenmesi-
Niznın i Kanıcelebi. ne dııiı'. 

6103/ 62 8 Kruıdıı-a: 'l'uı·nalı köyün- .ı. VTT. 1!1-H- tarih I' C 53 l+ numaralı T\:omisyoıı<lndır·. 

ilc Sait Köse. clilck~esinc ektir. 

6104/6289 Fethiye: Kaymakam .Asım Sayıştayca zirnınete alınan harcırahı KoıııisyoıııJmhr . 

Büyüklü. hakkında. 

6105/6290 Mesudiyc : .Aşağı Falda- Borçlanma Kanununa tevnkan arazi Mııli.'·~ Bukıınlığııııı. 

ca köyünde İbrahim Ek- verimesine dair. 
şi ve Ar. 

6106/6291 Uşak :Özdemir mahallesi Dişeilik ruhsamarnesi verilmesi hak- Koıııis.vonJmlır. 
Tülek sokağı No. 5 .Ali ianda. 
Fa.hri Kasım. 

6107/6293 .Ankara : Çimentepe ma- Hukuku ınemnuasmın iadesine dair. KoıııisyontluJ ıı· . 

hallesi Uzuntepe sokağı 
No. 2 Mustafa Besen. 

6108/ 6294 Ceyhan :Pamuk ve hu- !stasyonda çürüriı.eğe yüz tutan odun- 1\ııııı i syoıHh~du·. • 
bubat tüccan İrfan Oner. larının zarar ve ziyanma sebeb olan-

la.rdan ödetilmesine dair. 
6109/6295 Çanakkale :D. Denizyol- Bınekliliğinin kaldınlarak muzzaf sı- 1\oınisyıJIIılaılır. 

)an ve limanlan vesait rufa alınmıısına dııir. 
memuru Fuat .Andtç. 

6110/6296 Vezirköprü : Cezaevinde Havza ııt!li.l'l·sinclcu şil<fıyct. Koıııis,,·oıHi udı ı ·. 

mevkuf Nurettin T<>ker. 

6111/629i Polmıı. - Kırklareli : Çıı.- O.b:ul binası inşası için istenilen pa- Koıııisyorul:ıdır . 

yırlı köyünde 'Mehmet e- ranm köy halkıura tedarik edilPmiye-
tin ve .Ar. ceğino dai r . 

6112/ 62!\il !stanbul : Devlet Deniz- Bmı:ıkli nıaıuılarınm verilm<lfli hakkın- Konıi~~·oıırladıı · . 
yolları ve Limanıası alım da. 
satım heyeti üyesinden 
F eyzi Yenal. 

6113/6299 Konya : D. D. Yollan 
mağaza memurlnrından. 

!mıail .Aksoy. 

YiiJ<sl'ltilınesinin teminine dair. Koıııisyondıvhı· . . 
6114/6300 Taşköprü : .A,bdııJ Ha- 'raşköp ıii ıw ısından şikay t. 

&an köyü başöğretmeni 

l(oıııi~.,·ontlucln ·. 

Harndi Ekimoğlu. 
6115/ 6301 Poyrııcık - Bergama Kendisine hakaret eden Ziraat Bank. Konıis~·oıırlmlır. 

İsmet İnönü mahıılle indo nı murundan şikayet 
Hüs yjn Sezgin. 

6116/6302 Vize: Bulııca malıallesin
de Bakkal Yunus Erbil. 

6117/ 6303 İzmir : Kestelli caddesi 
3 ncü çıkmaz No. 116/4 

1. Talha T~alp. 

almadan ötürü konulan haczin kal- Koın~~.'·oudadrr. 

dırılmıısına dair. 

Avukatlık stajı yapm8Slnın teminine Komisyondadıı·. 

dair. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe salıibinin 
adı ve adresi Dilek~enin özeti 1~1emi 

611 / 6304 Giresun : Gazipaşa cadde- Alacağı hakkında mahkeme tarafm- Koııı isyondadır. 

si Çınartar mahallesinde dan verilen karaı~n mıı.Jiyece infıı.zı-

llaşiın Kalpakçıoğlu. nın temiııino dair. 

6119/ 6305 Vize : Bulaca ınalıall esin- Kanuna aykırı olarak konulan salma- Koınis~·ondadır. 

de Memet Erkök. nııı kaldırılmasına dair. 

6120/3606 D aday- Kastamonu : Bo- 26 . \ ' lll . 1944 t.arih ve 5554. n uma- Kurımı bağlannuştır. 

lutlar köyünde Daim A- rıılı dilekçesine ektir. 
carlı. 

6121/6307 Diyarbakır : Kocaalırnet Gürevinden ıniitevcllit. millfiliyeti göz- ı oıııisyondnclır. 

mahalle i Bayraınpa..~a so- iinünc alınarak derece üzerinden ma-
kağr No. 34 Sabri Altc- ıış lııığlannıasına dair. 
kin. 

61:!2/ 630R Eı·zincaıı : Kızılay paY
yonları o. fHl3 aibc Ok
bay. 

Ask(•ı ·k~n iilen oğlundan üt.ürü ınub- Kaı-ara bağlanın.ışbr. 

tııcı mııavenet olduğundan yardım 

yapılmasım istiyor. 
li ı :!:l/6309 Yumurtalık - Ceyhan : 

Apıs köyü Bi ı-lik Miinıcs
siıi Nur-i Eı·zin. 

J!J+J. senesi köy mııbsullcrinin Ilükü- Kornisyoııdadıı·. 

ım•l. hif<.<;rHiııin tesbiti için yapıJan 

lilUj fi:no 'ı'ol<ad : Vil fıyt•t. dairesin
de ev ı·ak: ıııüvez1.ii !~sat 

Kan tekin. 

6125/6~11 Çanakkale : "111iislaııkenı 

mevki vezııcdan Ahmet 
Oanacıoğlu. 

6126/6312 Hırus : Kayabıışı malıal

leainde Halil Kaya. 

yol ve şııhsi mıı.qmflarm Hazinece 
verilmesine dair. 

(.'tw ıık zanınuııılaıı isiifadesinin lo.ımi

ninı• dtıiı·. 

('ih eti ruıkeı·i_veye lüzunılıı ıliycrek 

kaymakam tuı·afından haksız olarak 
evinin elind<'ıı alındığından şiknyet. 
M!lılliyet ınaıışı tahsisi dileğine dair. 

6127/6313 Cebeci - .Aııkara : Gülha- Na~ıb düzeltilmesi hakkmda. 
hane Tatbikat Okulu tku-
1ak, bogaz Profesörü Dr. 
Yarbay V abdettin Özan. 

6128/6314 !stanbul : Tarım Müdürii 
Tahsin Dilek. 

Vaı•ıık Vergisi için kurulan heycttc 
üye olduğundan emsaline verilen ilc
ranüyenin kendisine do verilmesine 
dair. 

ı\ oınisyondıulı r. 

1\.oıııisyondııdn·. 

Komisyondadıı·. 

Konıiıı.ı·ondauıı·. 

612Hj6315 Mucur : Arakinisı Nusret fş Kanununa tevfikan fazla saati mc- T omi~·ondıı.clır. 
Ergene. sııi ücretlerinin verilinesine dair. 

(ll:l0/6316 ( ; nzipaşa: AlınıN Ceilan. Arazi verilmesine dair. Konıi~•oııdudır. 

6131 / 6317 Bolu : 'l'abaklar .M:ahııl- Sıkıyönetim komutanlığınca verilen Konıiııyondmlıı·. 

lesi Cumhuriyet caddesi sürgün cezıısını Bursa'da geçirınesino 
No. 31 Lambo Fmdıklı ef. dair. 

6132/6318 rfa : Hekim Dede ma- 15 . Xl! . 1944 tarih ve 5728 No. lu ı nmixyoııuntlıı·. 

hallesi Madenli sokak o. dilekçesine ektir. 
21 Hamdi Tekin. 



. Kayıt 
No. 

Dilekçe 88lıibinin 
adı ve adresi 

-~-

Dilckçenin özeti İşiemi 

6133/ 6320 İzmir : Mahmudiye ma- 2 . VI 1944 tarih ve 5239 nurnaralt Karara bağlanmıştır. 
hallesi Namazgab yoku- dilekçesine ek-tir. 
şu Leblebiei sokağı No. 
24. Azime Özkaya 

6134/ 6321 Tutak - Ağrı : Askerlik Açık maaşı alacağının verilmesine M. S. Bakanlığına . 

şubesi muamele mcmurıı dair 
Ahmet Harndi Ergcn. 

6135/ 6322 !zmir : İki çeşmelik cad- Haksız olarak tarhedilen iear vergisi- Komisyondudrr. 
desi 922 sokak 8 No. A- nın alınmaınasrna dair 
ron Leboviç. 

6136/ 6323 Toptaşı - Üsküdar - İs- Hakkında verilen ma.hkı1ıııiyet kara- KomiHyoııdadır. 
tanbul : Cezaevinde Ab- rının kaldırılmasına dair. 
dullah Avm. 

6137/ 6324 Besni - Malatya : Ceza- Mıılıkumiyet eczasının affı hakkmdıı.. Komis~rondadıı·. 

evinde Dursun Giilçck. 

6138/6325 

6139/ 6326 

6140/ 6327 

l!ı·fa - Eyyübiye ınahal
lesirı.d.o Halil Ağacan. 
Ec ubat - Çanakkale 
Bcı·bcr Şerif _Kaııcı. 

Bursa : Orman Kadı kö
yjindô vo Kn'm Kadı köy-
leri hallo nanıma J\Iitat 
Varda.t ve ,lu. 

'l.'ürıkiye Cumhuı·iyeti tiibiiyct i ııc kn
bnl olunmasına dair. 
lskitnıırının teminine dair. 

~reı·alaıı nıın köylüye taksim edilme
ınesi hakkında. 

Komisyondadır. 

Komisyondaclır. 

lr:işlcri B l.Gııt!ığınıı . 

6141/ 632 İzmir : Cıızaevinde T !im (1 ri kalan mahki\miyet eezruıının affı Karara ba.ğlanmL<;;tır. 
Yıldırım. dilcğine dair. 

6142/ 632!1 

6143/ 6330 

Sivsa: Bayındırlık Daire
si Başmakinisti Adil ll
deniz. 

Karacabey: Garibçc ma
hallesinde kasap Mustafa 
Ünlü. 

6144/ 6331 Daday : 340 mahreç nu
maralı tel sahibi Satı ve 
arkadaş! an. 

6145/6332 Aladağ köyü - Bartın : 

İhtiyar Heyeti. 

459 sayılı kanundan istifade ettiril- Kurııra bağlanmıştır. 

nıcsi hakkmda. 

Ciheti askeriye tarafından işgal edi- M. S. Bnkanlığma. 
len iınaletbanesQıin tahliyCflinin telni-
nine dair. 

Orman İdaresinin tapnlu arazilerine 
vrun müdahelesinin men ' i hakkında
ki ıruıhkeme ilı1mmnı infazına dair. 

7 . X _ 1944 tarihinde sunnlan tele 
ektir. 

Romisyondııdır. 

Komisyondadır. 

6146/ 6333 Ulukı:şla: Devlet Demir- IIarb zamanmdıın istifade ettirilmesi Romisyondadır. 

yolları 6/1 İ§etme Şube haltkında. 
Şefi Hüseyin Erteıualp. 

6147/6334 Siird: 46 ma.hreç numa- Zabıta tarafından tevkif edi!$ oğlu- Komisyondadır. 
ralı tel salıibi Şükrü Do- nun serbest bırakılması hakkında. 
yuran. 

6148/ 6336 Antalya : Vilayet Meclisi Raş kazıısı Adliyesinin haksız mu me- Adalet Bakanlığına. 
Umumi K8lJ Üy inden lesinden şik&yet. ' 
Fehmi Bokullu. 



Kayıt 
No. 

Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

-W-
• 

Dilakçenin özeti İşiemi 

6149/6336 Ünye - Ordu: Yaylalı Tahdit Kornisydnu tarafından orman- Koınisyondadn·. 
Muhtan İbrahim Şener ve larının işletmeye tabi tutulması mağ- .. 
ar. duriyatlerini mueip olduğundan mıı.h

kemeye olan müracaatlannın biı·an 

evvel neticelendirilmesine dair. 

6150/6337 .Ankara : Kınacx han No. Miiekkili Rurhaıı Kırdar 'ın mahkfuni- Komisyondadıı·. 

28 Burhan Kırdar vekili · y_et cezasmın affına dair. 
Avukat Turgut Genya. 

6151/6338 Antakya - Hatay : Or- Hatay'ın ilhakmdan önceki Hatay Hü- Komisyo.udadır. 

han mahallesi No. 36 Yu- iı:ümetince aziedilen memurlarm emek-
su! Elçi. lilik ve tavizleri hakkında. 

6152/6339 tsHl.hiye : Özel muhasebe 4269 No. ve 2!l . XJI . 1943 tarihli Kurnrtı bağlanmıştır. 
dairesi tahsil memuru dilekçesine ektir. 
Mehmet Çetin. ~ 

6153/6340 Siverek : Türközü Okulu Haksız olarak kesilen mesken bedeli- Komisyondudır. 

öğretmeni Mahmud Atilla. nin verilmesiyle 4598 No. Kanuna 
göre bir üst elereec maaş verilmesine 
dair. 

6154/6341 Mardin :Ulu caılli mahal- Tapulu ariızisine Malmüdürünün hak- Komisyondadır. 

lesinde Nil.zım Erten . sız müdahalesinin meni ile birikmiş 

arazi icarının tarafına verilmesine 
dair. 

6155/6342 Morsin : Cezaev.inde Hak- Hastalığının tedavisinin teminine dair. Komisyondndır. 
kı Yulçınkıı.ya. 

6Jfifi/6:1~3 Riz<> : Tophane mahalle- Damştay ve .Askeri Ynrğrtaydnki diı- Kararn bağlnnmış~r. 
sinile malUl Mu.hlttin Mur- vasının neticelendirilınesine dair. 
tazaoğlu. 

6157/6344 !Zonguldak : Vali Halit Kanunlannuzın Türkçeleştirilmesi di- Karara bağlannııştnr . 
.Aksoy. lcğine dair. 

Gl5. / 6345 Haliçfcneri - İstanbul : Maaı$1nruıa zam yapılmasma dair. 
Enıilyadis eczanesinde ec
cazr Ali Rıza Günaydın. 

615!l/ 6346 Çorum : Merkez jandar- Cezasının affına dair. 
ma hölüğü Hararni kara-
kol ·komutanı Onbaşı 

Mustafa eşi Haticıı Şim-
şek. 

Karara bağlanmrştnr. 

Komisyondadır. 

6160/ 6347 Trabzon : Çömlekıti - Tel- Taahhüt işlerinden sebepsiz olarak Karam bağlanmıştrr. 
li Tabya sokakğı No. 4 ınencdild}ğinden şikıiyet. 

Mehmet Öztemel. 

6161/634 Trabzon : Çömlekçitelli Zorar ve ziyannın tazminine d;ıir. 
Tabya sokağı No. 4 Me
met Öztem.el 

Karnrıı bağlanmıştır. 

-,. 

i 



kayıt 
No. 

nn~ sahibinin 
adı ve adresi Dilakçenin özeti lşleın.i 

6162/ 3649 Edirne: Kirişhane Uzun- tskan müdür vekilinin haksız m na- . ve S. Y. B. 
kaldırım caddesi No. 50 nıel esinden şikayet. 

Memet Çağlı. 

6Hi3j 3650 Yeşilköy- İstanbul : .As- Çocnk zamınından istifadesinin temi- Komisyondadır. 
keri posta No. 14957 ge- nine dair. 

6164/6351 

6165/ 6352 

6166/6353 

dikli üstça.vuş Naim Berk-
sun. 

İsparta : Merkez cezae
vinde Asım Alper. 

Sungurlu : Çavuşçu kö
yünde .Ali Karaçif. 

Beyoğlu - İstanbul : Bi
ristol ot.elinde Zeki Afşin. 

Aydın cezaevine nakline dair 

Yolsuz verilen kamulaştırmn kararı

nın kaldırılmasına dair. 

MaH\len emekliye çıkarıldığından şi

kayet. 

Konıi~yondııdır. 

KoınL~yondadır. 

Komisyondadır. 

6167/ 635-J. Samsun : Kılıçdede ma- Tahtı işgalinde bulunan Ilazineye ait Konıisyonılııdır. 

hallesi Kürdağa sokağı aı·ıı.zinin Borçlanma Kımunu yoluyla 
o. ll Salih Sandıkçı. tescil ettiı·ilmesinc dair. 

6168/ 6355 Nazilli: Turan mahallesi Haksız olarak görevinden çıkarıldı- Koıııisyoı1(];ırlıı·. 

29 ncu sokak No. 7 İsmn - ğından şiknyet. 
il Hmç. 

6169/ 6356 FeUıiye : Döğeı· köyün
de Ali Galip Çakıeı. 

6 L 70/6357 S iliike : Halktan Tayyar 
Uğuz ve Ar. 

Orıııan idaı·csiııiıı kanunsuz ııınanıcl e

ııinden şikayet. 

Sümerbank malları hakkındaki talıdit 
knramıın kaldırılması dilrğie daiı· . 

Konıisyoııdadır. 

F.konoıni Bnkıınhğma. 

6171/ 635 Darende : Halkevi Baş- \'urlık veı·gisine dair. 
kanl Kilmil Çomu. 

Kaı ·ııı ·ıL bıığlaımııştır. 

6172/ (;359 

6173/ 6360 

6174/ 6361 

6175/ 6362 

Zile: Kışlık malıallesi Ta
ban sokağı No. 22 Fey-
zullah Adıyaman. 

Liipseki : Bakkal Musta
fa Salıkayıkçı ve Ar. 

Erzurum : Aşağı Babib
efendi yüzbaşı sokağı No. 
18. Ridayet Alpdoğruı. 

Büyük.çekmece : İstan
bul : Askeri Posta 15426 
Makinist Nuri Ba.-,borıı. 

6167/6363 amsun : Aksu köyünde 
Mahmut çı!k.mıız; 

6177/6364 Bursa : Kozahan - o. 
259 Avukat Harndi Emin 
Könel. 

617 /6365 Ankara : Anafatlar Toy
ga.r Ap. No. 7 Ali Vasfi 
.Atahan. 

1\fııhtacı mnavenet oldıığıındaıı yaı·- Kıu·nm hağlıı.nnuştn·. 

dım Pdilme.~ine dair. 

'l'icarl'liııe miini olnu alay koıııut,aııı Konıi~_,· oııdıı.Llıı·. 

ile yüzlıaı;ıı abııhattin 'den şikayet. 

Yılpı ustıı okulundaki suüstimalden Koınisyoııdudıı-. 

ikiiyet. 

Yükııeltilmeı inin t•minino dair. l\l. . Bakanlığına. 

Toptııklımıun yenidt>n tcvır.i ve tesbit Maliye Buknnlığına. 

ettifilmesine dair. 

Kaztın() v.:-rgisi hakkındaki müekkill - Komiııyoııdıı.dır. 

ı-inin dileğinin gözöniine almmasııııı. 

dn;r. 
:Miiekkili Osman işgüderin ezasının Komi.<ıyond(l.(lıı·. 
af-fına dair . 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

247 -

D ilckçenin özeti 

6179/ 6366 Ankara : Kuruçeışıne so- Ankara Valisinden şikayet. 

kağı No. 1. Baymdırlık 

Bakanlığı malzeme sipa-
riş memuru Naci Doğan. 

İşiemi 

Komisyon dadır. 

61 0/ 6367 Darıdcrc - Bulgaristan : 16kil ıı durumları hakkındaki dilekle- Komiııyondadır. 
Cemaati İslamiye Üçl cr ı·inin gözönüne alınmasına dair. 
Komisyonu Reisliği 

6181/6368 Oa.JJtta - İstanbul : Ter- Merkez Baııkıısnıa kıliring lll'.ıubma Koınis.vondadır. 
sane cad. No. 65 İnşaat .nıtırdıklan paranın iadesine dııir. · 
malzemesi ve Demir Hır-
davat Türk Limited Şi r-

keti Orhan Bilik. 
61 2/6369 Çankırı : İnaç köyünde Gayri kanuni olarak askere alınan ko- {. S. Bakanlığrna. 

Nilıal Erdoğan. casının terhiHine dair. 

6183/6370 Kıruk - Bergama : Bucak Uahkilmiyet cezasının affı hakkında. Komisyondııdır. 

belediyesi muhasibi Ra-
san ŞengüL 

61 4j6H7l Silivıi : Oı·ta köyde Kurı - Askcri~'C taı-afıııdan iı;ıgal eeli len ş:ı- l\f. S. Bakııulığnıa. 
duracı Halim Bozkurd ı·apluııı e ve bsılı<:esinin kira bedell eri-
eliyl e Rasiın Cangöz ve nin verilmesine dair. 
Ar. 

61 5j6:H2 Üskürlar - İsta nbul : Ce- Yarl!ıfaya tashihi karar hakkındaki Konıisyonda~hı·. 
zaevinde Hüseyin Gür- vaki mürııcaatınm gözönüne alınını-
gün. yarak cevab verilmediğinden şikayet. -

611'6/ 6373 Bafra : Cezaevinde Mch- 'cr.ıısııım affına dair. Komisyondadır. 

mct Durmaz. 

6lR7jll374 Bergama : 1'alat. Paşa P erakendcci zalıireeilerin nıük llefi- Komil'lyondadır. 

malılesinde 11ısıın Ö?.issi. yett<·n istisnııları hakkında. 

61 HKj6:m; Ber!!'anıa : TaUı t Pnşa Pcrak~ndcci zahirecileıiJı mükellcfi- Komiıı,yondadıı·. 

mahallesinde Mahmud Pa. ycttcn islisnoları hakkında·. 
l8llğa . 

61 !l/ 6376 Bcrgı.uııa : Tıı.lat Pa.oıa P erakcndeci zalıirecilcrin miikell fi- KumiNyondadır. 

nıaha.Jlesiııc Rahmi Ke<;e- y~ttcn istisnaları hakkında. 

cioğlu. 

6Hl0j 6177 Bergama : Talatpaşa ma
hallesind(l Mehmet Sırrı 

Ergül. 

6191 / 637 Bergama : Talatpaşa ma
hallesinde Mustafa Balık
çı . 

61!>2/ 637!) Bergama : Talatpaşa ma
hal'J.esinde Kaznn Pamuk
çu. 

6193/63 O Bergama : Talatpaşa ma,. 
hallesinde İsmail Ok:ka.. 

) ) Komi~.nmdodır. 

1 omisyondadır. 

Komisy ndadır. 

K om isyondadır. 



Dilekçe salıibinin 
adı ve adresi 

-Ma-

Dilakçenin özeti 

6194/6181 Bergama : Talatpaşa ma. Pcrakendeci zahi,rccilerin m ükellefi. Komisyondadır. 

hallesinde Ahmet .Aykol. yetten istisnaları hakkında. 
6195/ 6382 Bergama: Talitpaşa ma

halleııind() Adil Soyer. 

6196/6383 Bergama: Talatpaşa ma
hallesinde İbrahim Bal
kan. 

6197/6384 Bergama: -ı:aıatpaşa ma
hallesinde Hüseyin Kar-
su. 

6198/6385 Bergama : Talatpaşa ma
hallesinde Ahmet Şişman. 
lar. 

6199/ 6386 Bergama: Talatpaşa ma
hallesinde Zeynullah Kork
maz. 

6200/6387 .Bergama: Talatpaşa ma
hallesinde Cavit Öndo
ğan. 

6201/6388 Bergama: Talatpaşa ma
hallesinde Eyüp Gezgin. 

6202/ 6389 Bergama: Talatpaşa ma
hallesinde Hasan .Aydm. 

6203/ 6390 Bergama: Talatpaşa ma-
hallesinde .Abdullah Dağ. 

5204}6391 Bergama.: Tali.tpaşa ma-
hallesinde Saip Zıhna. 

6205/6392 Bergama.: Talatpaşa ma-
hallesinde Şerif Dincier. 

6206/6393 Bergama: Talatpaşa ma-
hallesinde Mıısta.fa Bczcn. 

6207/ 6394 Ortaköy • İstanbul : Poa
tacı sokak No. 8 Necati 
Onlüçoşku.n. 

:. :. 

. - -----

:. 

lskiın dunımunnn gözönüne alınarak 
iıdil bir karar verilmesine dair. 

6208/ 6396 Gökgöl - Zonguldak: Ye- Ma.hkQmiyetinin affına dair . 
ni cezoovmde Faslı Ak-
sak. 

Komisyondadır. 

Komisyon dadır. 

Komisyondaclır. 

Koınisyondadır. 

Komisyoııdadı r. 

Komisyondadır. 

Komisyondadıı-. 

Komiııyoııdadır. 

l omisyoııdadıı·. 

Komiııyondadır. 

Konıisyonda.dır . 

Komisyondadır. 

. ve . Y. B. 

Komisyondıı.dır. 

6209/6397 Turhal: Meydan mahalle- Veraset iliimı verilmediğinden şikayet. Koınisyoııdaılır. 

sinde Şerif Gökçe. 
6210/639 Trabzon: Çömlekçi Telli 1 . II . 1945 tarih ve 6335 Nolu dilek- Komisyoııdadır. 

Tabya sokağı No. 4. Meh- çesine ektir. 
met Öztemel 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

249 ->. 

Dilekçenin Ö7Aıti !şlenı i 

6211 / 6399 Kütahya: Şehre küsiü Ciheti askel'iyeoo işiiii edilen binası- Komis.vondadır. 
mahallesi - İstasyon cad- nru tahliyesine dair. 
dcsi No .. 26. - Kamil Oze-
tağ. 

6212/ 6-!00 Her·eke: Sümerbank He- 30 . XJ . 1944 tarih ve 5994 Nolu di-
rokc Fabrikası Di§ Dr. lekçesinc cktir. 
Şefik Ozbay. 

Kaı·ara bağlanmıştır: 

6213/ 6-!01 Kayseri: Cezaevinde Mu·
tafa Yılmaz. 

62H/64Q2 Pülümüı-: Hasan Gazi kö
yünde Ali Öztürk. 

621V6403 Silifkr : Adiiye mübnşiri 
Ali Şenso:v. 

Geri kalan malık(uniyetinin asri ceza- Komiııyoııdadır. 

evinde veya göz hapsinde geçirmesine 
dair. 

Mückkili vo vereselerinc ait mütegal-
1 ibe eşlıas tarafında.'n fuzu]en işgiil 
edi l('n ııı-aıileri hakkındaki dileğinin 

gözönünde tutulmasrna. da.ir. 

Komisyondadır. 

Yeni doğan çocuğu için ikramiyesi- Adalet BakiiJllığma. 
nin ve diğer çocukları için de bcşer 
li ra veri lm esine dair. 

6216/6-!04 Zong-uldak : Merkez atel- Belediye tarafından tapulu arazisine Komisyondadır. 

yl'sinue Ahmet Yahya tz- yapı l an müdahalenin meniııe dair. 

6217/ 6-!0G 

6::!18/ 6406 

62Hl/ 6-!07 

6220/ 6-!08 

6221 / 6409 

hudnk. 

Elazığ : i\liğı köyünde Toprak malı ulleri vergisinin 1943 yı
Yu ·uf Oürbüz ,.c Ar. . lı vergisi örıırk tutularak 1944 yıh 

Ko m isyıındadır. 

Bıılat - 1stanlıul : Köprü
başı caddesi No. 14 Nuri 
Pakyürk. 

llguz - Çankırı : Örnerli 
köylinde Hayri Er. 

\'an : Cezaev inde Memet 
\kpıııar. 

ı·kizdcre: Tl içe köyli ınulı
t arı i\f. Ak ,-e ar. 

mahsulünün ona göre tahminine dair. 

Açıkta kaldığı sürey ait nınaşlarrom 
veriinırsine dair. 

Komisj'ondadrr. 

llı~·a ettiği arazinin Hazinece nanıma 1\[aliye Bakanlığına. 
tesciline daiı-. 

Mahkfımiyet ceza~ının affına. dair. Rom is_vondadır. 

'l'cşkiliitı mülkiyede hucakları.nrn du- Konıi~yondo.dır. 

rnnnıııun gözönüncı almarak ilcc mer-
kezinin ona göre yapılmasına dair. 

6222/ 6-llO Teı-nıe- amsun :Yukarı Arazi verilmosine dair. 
gcrfi köyünde .Abdullah 

'l'O.t'Tm Bakanlığına.. 

622~/6-!11 

6224/6-!12 

6225/ 6-m 

\ -ar ve ar. 

. ürmene : 'Bifera köyü 
llfııhtıırı Ali Özgeııç. 

i\fersin : Crza\•vindC' i\fus
tıı fa ll ii ler. 

Ciflc : Cemal .Azmi molö
rü Kaptanı Bayram Şiş

man. 

Kaymakanı tnra(rndan haksız olarak 
mulıtarlrk miihrü alındığından şikii, 

ye ı. 

Asri c·rzal'vlcriudcn birine na.klin 
dair. 

Birkaç yataklı gcmici di pan eri 
vlicudc getirilmesine dair. 

KomiR_ı;ondadır. 

Komlsyoııdadır. 

Komisyoııdadıı·. 
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Dilakçenin özeti İf11-en'i 

6226/6414 Yapraklı - Çankırı : Ü- l!:şi Osman 'm ıı kerliktcn t('rhisine Konıisyondadır. 
nüı· köyünde Fatma Kel dair. 
Hasan. 

6227/ 6417 Istanbul : Transit halı F 1·kııliidc ,·ergilcr ve zamlardan is- Kaı-aı·a bıı.ğlanm1Ştır. 

ııntreposunda tüccar llL tisna l arına dair. 
Ali Çuhacr ve ıır. 

6228/ 6418 ultanahınot - İstanbul : -l598 sayılr kanundan istifadesinin tc- Karaı-ıı bağlanmJştır. 
Sulh Yargıcı Hnlit Kor- ınininr dair. 
lrut. 

6229/6419 Torbalı - İımir : Arapçr 2 . li . 1945 tarih ve 5128 No. lu Komis.voııdndır. 
köyünde Hacı Hasan Ada- dilekçesine cktir. 
lı eliyle Salih Doğan . 

11230/6420 Niğde :Veli İsa köyünde 
Meryem Uçar. 

6231/6421 Ayı-nncı -Konya Ereğliiri 
Osman Kocabııı,ı ve Ar. 

Eşin in ger~ k ula n cezasının ası-i ceza
evlerinden birinde ikJnaline dair. 

Köy imece işleı·inin de karınnon bir 
huduel tfıyin 1·c tesbitine hı.ir . 

Ko nı is.vondadır. 

Komisyoııdıı.dır . 

6232/6422 .A!kça.doğan :Yukarı Özü- Bor •lnnına Kanununa t~vfikıın ,. •L"i - R. ve S. Y. B. 
kan kö_vii muhtarı Battnl ll'n ıırnzinin cllcrindt·n alınııınıııa.~ına 

Y&§ar. dair. 

6233/6423 Bafra : Cezaevinde Ah- Ce~ıısının c ffını:ı dair. 
met Durmaz. 

6234/6424 Kandrra :Askerlik şube- Uörevinden ~ıkıınldığıııdan şikiı~- t. 

si muamele memuru İbra-
him Ersarı. 

Komisyondadır. 

Kuınisyoudawr. 

6235/6425 Adileevaz :İhtiyar Heye- Adilecvaz'nı biı-aıı evvel ilçe olma ınıı Komis~·ondadır. 
ti üyesi Meeit Yüzer ve dair. 
Ar. 

6236/6426 Çaı-ş.ınba : staçn!J kö- Arazi n~ı·ilm ı:ıine Jair. 'l'anm Bakuıılığına . 

yiindo Kadir Belher ve 
Ar. 

6237/ 6-l:n IJ. D. Yolları muın Mü- Baş~~~· uşluktı:ı geçen hizmetinin ey- Koınisrondadır. 
diirliik kaleminde Huhlsi lemli lıizm •tiııc eklcnmcsiııe dair. 
Bilgin. 

623 /~2R Ortaköy - 1 tanbul: Gül- )!illi mücadel deki hizmetinin Devlet Konıis_,·ondawr. 
tekin sokak No. 43 Ahmet lıizmetind n addiyle ikramiyesinin 
Derin ·u. ,·erilmesi ve ona göre maaş bağlanma-

sına dair. 

6239/ 6429 Ankara : D. D. Y. er Başçavuşlukın ge~en hizmetinin ey- Kru·ara lı ıı.ğlaruruştn·. 

Dairesi "icil Kaleminde lernli hiznıetiııe eklenmesine dair. 
Veli Tıınçalp. · J 

62-W/6430 Bursa : Halk Eczanesi Ticaret ve etibbu odalarının ııldıklaıı Komisyondadıt. 

ı~ııhibi Kav.ım Yazgıın. Yerıtiden şikayet. 

6241/6431 Giresun: ultıuıselim ma- 7 . VI . 19!4 tarih ve 5170 numaralı Karııra bağlanmıştır. 

halesinde Şakir Ozdamar. dilekçesine ektir. 
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6242/ 6432 Ttkirdağ: Cezaevinde Ra- Cezruıının affına dair. Komisyondadı.r. 

sim Akçura. 

6243/ 6433 İzmir : 1stiklill mahallesi Ceımh olarak tarhedilen ev vergisi tç'şleri Bi:.ıı~ğına. 
938 soka:k 24 No. lu ev hakkındaki dileğinin gözönüne alına-
Hayım Seviye. rak karar verilmesine dair. 

6244/ 6434 Sarayönü - Konya : Ak- Sarayönü Ziraat Teknik Okul bina- Komisyondadır. 

doğan otelinde Ali Bil- sında çalıştıkları süı:eye ait ücretleri-
gin. nin verilmesine dair. 

6245/ 6435 Malkara : Camiiatik ma- Harınan ölçmek görevini ifa ettiği sü- Komisyondadır. 

hallesi İhsan Tekin Soy- reye ait zarar ve masrafların~n veril--
sal. mesine dair. 

6246/ 6436 İzmir : Bayraklı 1641 so-- 8 . IX . 1944 tarih ve 5537 numaralı R;arara bağlanmıştır. 
kak No. 14/1 Yahya Al- dilek~esine ektir. 
atlı. 

6247/ 6437 Bolu : Karaköy köyünde 
Ayşe Mazlum. 

6248/ 4638 Ordu : Oerçe köyünde !s
mail Tekin. 

62-ı9/6439 Divı·ik : Köııdüren köyü 
muhtarı M. Knayak ve 

Talep edilen mahsulatt arazi vergisi- Komisyondadtr. 
nin gelecek yıl tahsiline da.ir. 

Gayrimenkulleri hakkındaki ınahke- Adalet Bakanlığına. 
meyo viıkı olan müraoaatların~ cevap 
verilmediğinden şikayet. 

Okul binası inşası hakkındaki zorluk- Komisyondadn·. 
laı·ın gözönüne alınarak adil biı· ka-

ar. rar verilmesine dair. 

6250/ 6440 Bergama : Poyraoık kö- Belediye başkannım görevini kötü Karara bağlaııın.ıştır. 

yünde Hüseyin Özen ve kullandığından hakkında kovnşturına 
ar. yapılmasma da.ir. 

6251/6441 Ankara : Etimesğut - Su~ Köy, imam ve bekçilerinin nıaktuan ~çişleri Bakanlığına. 
suz köyü muhtarı Halil vergiye tabi tutalmaları hakkmda 
Türk. 

6252/ 6442 biyarbakır : Gazi cadde- Emekliliğinin kaldırılması hakkında. Komisyondadır. 
si No. 53 Cemal Zırh. 

6253/6443 Akhisar : Milinge köyün
de Fatma Çürük. 

6254/ 6444 Bitlis : Daimi eıı.cümen 

üyesi Arif Özdemir. 
6255/6445 Malatya : Cezaevinde Ali 

Kahraman. 

6256/ 644 7 Kadıköy - Istanbul : Balı
riye caddesi 112 No. Rük
nettin .Aslan. 

6257/6448 Mut : Kurtalanda Dilekçi 
Mehmet Konyar. 

6258/644!! İsk nderun : Ulucam i cad
detıi No. 12 dilekçi Abdül
kadir Gönüllü. 

Bşhııs tımıfmdan tapulu arazisine ya- Komisyondadır. 

pılan müdahalenin menine da.ir. 

Aynr yaı-d ıın ve yakncak zammından Karara bağlanmıştır. 
istifadesinin teminine dair. 
Tapulu araziırine eşhas t.arııfından Komisyondadır. 

yapılan müdahalenin menine dair. 

Nasıb düzeltilmesi dolayısiyle maaş Komiııyondadrr. 

farklarının verilmesine dair 
- ~ ;·~~ ~ 

Vali \·e kaymakam tıırafmdaıı şahsi Koınlsyondadrr. 

hürriyetine yapıinn miidahalenin kal-
dıı·ılmıı.~ma dair. 

Dava vekitlcti l'uhsatnamcsi verilme- Karara bağlanm.rştır. 
sine dair. 



Kayıt 
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Dilekçe ııahibinin 
adı ve adresi Dilekçenin özeti !şlemi 

6259/6450 Ankaı·ıı : rduevi ~o. 20 asıb düzl' ltilnıcsi dola,nsi~· lc mıuış Konı isyondadrr. 

l!]ıuekli Oencı·al l<'cyznl- J'aı·kınııı verilm sine dair. 
lnh Bııı-shıın. 

6260/6451 Yen işehir-Ankara : 'l'u- 6. I . 1945 taı·ih ve 6219 ;\lo. lu dilek- Kararn bağlanmıştır. 

na caddesi ro. 1 Şina i çcsinc ektir. 
İlhan 'l'ın·us. 

6261/6454 )ücl ıköy - 1 t.ıınbul : Os- İskanının teminine dair. 
manağa nın ha Ilesi Y ogur-
~u ükrü cO. No. 25 of-
fet ve erv t Rabibe va-

' rislcı·i . 

S. ve S. Y. B. 

6262/6455 Antlya ~wan.iyc camii 9 . İY . 19-H tarih ve 5030 No. lu Konıisyondadır. 
şeriri imam ve hatibi dilekçe ·ine ektiı'. · 
l\[ u. ı afıı. Y eşilgü!. 

6263/ 6456 Akkaya -.Ka tamonu Ha- K5iııin ıııııhküıniyotinin affına doir. 
tıp köyünde ~eri f · Bııy-
rakh\1'. 

6264/6457 rrnak : Köy k[Ltibi Zeki Yargıçtau şikayet. 

Turhn. 

Kom.isyondadır. 

Kom.isyondadır. 

6265/645 Bakırköy- İstanbul: Zey- Emeklilik muamelesindeki yaniL~lığııı Karara bağlanmıştır. 

6266/6459 

tinlik Tükçü sokak o. 5 düıeltilm ine dair. -------
Aziz Akıncan. 

1\'Iarclin: ·Cezaevinde Ah- Mamlıkfinıiyetinbı affına dnir. 
met Kolbaşı. 

Ko m isyondadn·. 

6267/6460 Ankara: Sakarya caddesi 'l'efviz uretiyle verilip geri alınan Komisyondadıı·. 

Lozan Ap. No. 73. Ney- gayrimenkullerinin indesine dair. 
yire Koea.aslan. 

626 /6461 Mersin: Sandal köyünde Tapultı ormaniarına Ormıı,'ıı lrlaresi Koınisyondııdır. 
Veli Hökör. tarafından yapı lan müdahalenin kal

dLI'lmıısma dair. 

6269/ 6462 Akşehir: ezaevinde Ri- Mahkeme tarafından verilen kararda Koınisyondııdır. 

fat Fidan. isabet olmadığından iadei muhakeme
s~ne dair. 

6270/ 6463 amsun: Gümrük muaye- Gedikli erbıışlıktn geçen hizmetinin Kararn bnğlaııınıştıı·. 

ne memuru iyazi Baş- mülki hizmetine l"klenmesino dair. 
gü rbüz. 

6271/ 6464 Erzurum: Aşağı Ha bi b Görevinden kanunsuz olarak çıkarı!- }f. Eğitim B. 
Yüzbaşı okak No. 18. Hi- dığından şikôyet. 

dayet Alpdoğan. 

6272/64.69 A1ukm·a: Atıi Bey malı al- B lediyo tarafından kamulaştırılan Komi yondadır. 
lesi o. 231 Hüseyin lraz. evleri hakkmdaki dileklerinin nazarı 

itibaı·a alınarak mağdur edilm meleri 
hakkında 



Xayıt 
. No. 

6273/ 6470 

6274/ 6471 

Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

Çaycuma: Tüccardan ölü 
Bartınlı Ahmet Menteşe

oğlu Fahrettin Mnteşe. 

İzmir: Kiltip Çelebi 938 
nci sokak 23 No. hanede 
tsak Hasan. 

M3-

Dilakçenin özeti İşlen$ 

Milli Sa~ma mükellefiyetinin yan- Konrisyonda.drr. 
lış tatb iki yüzünden mağdur olduğıı-
na dair. 

Varlık vergisini tediyc için Emlak Komisyondadır. 

Bankasından borç aldığı paranın fa-
iıılnin atınınaması hakkında. 

62'75/ 6472 lGlis: Çiftçilerden .t. A. Topmk kanun 1ayihasmın tetkikindc Karara bağlanmıştır. 
Aydın ve ar. dileklerinin naza.rr itibara alınmasına 

dair. 

6276/ 6473 Reşadiye - Niksar : Bay
darb Salih Asker. 

6277/ 6474 MiJiis : Marsenet köyün
ele Mehmet Engin Su ve 
Ar. 

Kaymakamın göı<evini kötü kullandı-
ğ4ndan şikayet • 

İçişleri Bakanlığına. 

Mülkiyet ve intifaı bô: şahsa bırakı

lan Baia gölü hakkrnda 
Maliye Bakanlığına. 

627S/ 6475 

.. ~79/6476 

Ankara : İnşaat yenice
zaevinde SaHlhattiıı Tuı·

fan . 

64. Top. A. I . Tb. K. 
'l'opçu hiııhaşı A;;lan BN·
kıın. 

Mahkunı iy t cezasının affı hakkında. Koınisyondadr'r. 

1\'ıısbıııın dii7.clt i lmesiııo iluir. Koınisyondadır. 

6_80/ 6-177 ~·ci ı ik li - Jüıılcalıaııııım Borçlanma Kanununa göre ıu·azi ve- Komisyondadrr. 
Başağaç köründe Hüse- rilmesiııe dair. 
~· in Çakır 

621-11 / 6-H H C1aziııntı'b : (iazilcı · ~aıl- Çonıp~ılanı da ııydu -! pak(•1 iplik ,,,,_ Kom.isyondadır. 

,ı si ~orapçı i\felımet Şük - rilm<'sine dair. 
rii. 

6:21'2 /lı-+79 F'atih - l staıılıut : Daı·üş- H:ıı·p malfılii olduğundan maaş hağ- Korııisyondadr.r. 
şııfııka cadd<'si Y~şilsarık- lıııımıtNıııa dair . 
lı sokak. i\o. l-l .\Justııf:ı 

Bntmııı. 

G2~il; 6 .. 80 ı oıgııd : Özel muhasebe· Çocuk yardrııundan istHııdesiııin te- Komisyondadrr. 
tahsilat katibi Necmettin ınininc daiı•. 

Başer. 

62, .. / 6-l81 A,vdnı : Mesudiye ma- l kı·ami~·e;;inin verilme ine dair. Komisyondndu-. 
hallesi Çankaya caddesi 
No. 83. Mehmet Rıza Al-
pay. 

.. -

62 5/6i 84: Çal : Baklan Burak kö- 1 aııalarındıı Sin1h mnhkeınet;i teşkillltı- tçişleri Bııknnlığınn. 
yü nıuhtarı vekili tbrıı- nın kurulmııııııııı dair 

6!:!86/ 64 5 

him Zcybck. 

Orhangazi -
miıı köyünde 
miç. 

Gemlik Qe- Varlık ,·e rgisiııe dair 14 . IV . 1943 Koıııisyondadrr. 

O mun Ge- ve 1109 numaralı elilekeesine ektir. 

. . 
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62 7/6487 Ceyhan : Aıkdem köyünde Toprak tevzi Komisyonunun vazifele- Komisyondadır. 

M. Ali Eken ve Ar. rini suiistimal ettiklerinden bu işin in
eelcnmcsini ve hali arazinin köylüye 
verilmesine dair. 

6288/ 6488 Ankara : Cezaevi 2 nci Mahkemece hakkında verilmiş olan Komisyondndır. 

münferitte Gazi Gençsoy. kararın tatbik ettirilınesine dair. 

6289/ 6489 Cağaloğlu - İstanbul : Yeıti abah Matbaasının başka bir J~işleri Baku.nlığııııı. 
uri Osmaniye caddesi mahalle naklinin temini ile ıshhatleri-

Bıı.habey JI-P· kat 1. A . Ni- nin kortıll.!Jlasına dair. 
yazi Erınan. 

6290/ 6490 Kars - Şehit Yusufbey .Bakanlık emrinin kaldırılması ve ia- Koınisyoııdadır . 

cadde ·i No. 40 Ra.siın Al- de i memuriyetiııe dair. 

629l/6491 

62!!2/ 6492 

6293/ 6493 

6294/ 6494 

budak. 
iva.s : Alibaba mahalle

si No. 6 Ahmet Şekeroğlu 

Üsküdar - İstanbul : Top
taşı cezaevinde Ramazan 
Ünal. 

Suşehri : Ezbider köyün
de Şabıı.n .A:kyüz ve ar. 

Borçka - Çoruh : Adagül 
köyünde Celal Başar ve 
ar. 

Eşinin malıkemede davasının müda- Karara ,ba.ğlanınıştrr. 
raa.sı için müsaade edilmesine dair. 

Emekli ıııuıııııelesinin düzeltilmesine Adalet Bnkaıılığına . 

dair. 

12 . XII . 1944 tarih ve 6064 numaralı Koınisyoııdadrr. 

dilekçesine ektir. 

Keçilerinin çalılıklarda otlamasına Koınisyondıı.d ır . 

müsaade edilmesi hakkında 

6295/ 64% Gerede: Dağkara köyün- 1kaın c t memur edi ldiği Gerede 'den I çişle ri Baku.nlığrnıı. 

de Ali Kö e. Muş 'a gitmesine mü~aade edilinesine 
claiı·. 

6296/ 6496 Cey.han : Turolu köyünde Toprak tevzi kontisyonunun ga.yrika.- Koıııisyondadır. 

İbrahim Atcı ve ar. nnni muamelelerinin düzeltilmesine 
dair. 

6297/ 6497 Bahçekapı - İstanbul : ll . VI . 1944 tarih ve 5048 n.umaralı Karara bağlannuştır. 
Hazinci lınssa kava.sla- dilckı,:esinc ektir. 
rmdan Liman handa Hü-
seyin Kunı.ru. 

629 / 649 Kndıköy - !stanbul : AL- Ölen oğltındun uıa;aş ba.ğlanmasına Koınisyondadır. 
tıyolağzı Karadut sokağı dair. 
No. 16 Münevver Tonguç. 

6299/ 6499 Beyoğlu - İstanbul ·: ı- C:örcvi başında uğradığı kaza ve fe- Koınisyondadır. 
rıı.serviler Liva ~okak · lilk tlcrden dolayı maddi zarıırrnın 

Kapdcr ap. No. 8 dair 2 öd ı>nm ino dair. 
iyazi Eren. 

6300/ 6500 Silifkt- : Yağda köyünde Kanun hükümlerinin lı~ııü suretle Korrıbyondadır. 
Ali Sar1. icrıı v<' tuthikı hn~ısinde ihlal olunan 

alıkilını kanuniyenin yerine getirilmc
si hakkında 
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6301/ 6501 Giresun : Nizarniye ma- Maliye Bakanlığınca alacağının öden- . Komisyondadır. 
hallesinde Meliha Aktan mesine dair. 

6302/6502 Seferibisar . . Turalıiye A;vııı yardımdan istifadesinin temini- Komisyondadıl'. 

mahallesinde İmam vo no dair. 
hatip. Ömer Konay. 

6303/ 6503 Simav : Dere mahallesin
do Mehmet Etken. 

6304/ 6504 Malatya : Tüccar pazarı 
No. 50 Ömer Parlak 

Çalman hayvanlarının hayvan sirkat 
kanunıınıı göre ödetilmesine dair. 

Yargı~tan şikayet. 

İçişleri Bakanlığına. 

Komisyondıı.dır. 

6305/6505 Murath - Çorlu : Beledi- Haksız olarak işten el çektirildiğinden Komisyondadrr. 
ye Ba.5kam Cemal Türe!. şikayet. 

6306/6507 Beyoğlu : İstanbul : Meş- Emekliliğinin kaldırılmas.ı ile tekrar Komisyoudadır. 
rutiyet caddesi No. 147/3 göreve aluımasl.lla dair. 
Ferit .Assıoy_. 

6307/ 6508 Sarayköy : Ada köyü Hazinece kamul8.1tmlmak istenilen Komisyon dadır. 
muh-tan Mehmet Öztürk. arazinin mütegallibe C§has. tarafın

dan taksimata uğratılmıık suretiyle 
köy halkının arazisiz kaldığından şi

kayet. 

6308/ 6509 Edremit : Yll.\lyer köyün
de H. Ateş ve Ar. 

6309/ 6510 Suşehri : Yukarı Ezbider 
köyiiilde Mehmet Musat. 

6310/ 6511 Ankara : Milli Sa. Ba
kanlığı Zatişleri dairesi 
Motörlü şube II Kıı. nıni

ri P. Yarbay Tevfik Çağ
lar. 

6311/ 6512 Ankara : İş Bankası kar
şısı Yelken sokağı No. 29. 
Mürnin İnanç. 

Arazilerine orman idaresince yapılan Komisyondadır. 

müdahalenin menine dair. 
Mahsul borçlarının 1945 yılı mahsu- Ticaret Bakanlığına. 
lünden ödenmesine müsaade edilme-
sine dair. 
Askeri Yargıtayın nasıplarmm dü- Karara bağlanmıştır. 

zeltilmesine dair verdiği karann l'ıfil-

11 Savunma Bakanlığınca ·imaz edil-
mcsine dair. 

Kazanç Vergisi borcundan dolayı Konıisyuudadrr. 

dükk8.nına konulan haczin kaldırılına-
sına dair. 

6312/6513 Çivril : Eski mahkeme Adalet Bakanlığı tarafından ikrami- Komiııyondadrr. 

Zabıt katibi Avni Bece- yesinin verilmesine dair. 
rikli. 

- 1 

6313/6514 Ankara : Jandarma Su- ayıştııy iliımı ile tahakkuk ettirilen Komisyondadrr. 

6314/ 6515 

bay Okulu binbaşı Mem- borcunun kondjsinden almmamasma 
duh Oksay. dair. 

Kuzguncuk - !stanbul : 
Paşa limaıu caddesi No. 
125 Şevket lincan. 

Tarım Bakanlığı Ül'ınaıı Genel .Müdü
rünün gürel'ini kötü kulltındığından 

şikayet. 

Komiııyondadır. 

6315/ 6516 Kandıra : Turıuı lı köyü Orman idaresi taraiından odun ve kii- Komisyondadır. 

ıııuhtarlığındıın ve Ar. miir kerest e verilmesine dair. 
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6316/6517 Oaziantch : Rm;usi idare 4599 sıı~·ılı kanunagöre Aynı yardmı- Koırıisyondadrr. 
ınckli menmrlarrndan Ali dnn i~tifndcsine dair. 

Keı·1·arı ı. 

6317/6518 Samsun : Teko köyünde 
lımıail Oül r ve Ar. 

Aı·a1.i dağıtma komisyonu tarafından 
ynpılruı haksızlıktan şikayet. 

Maliye Bakanlığınu. 

6318/6519 Zonguldak : Mcı·koz Ceza (j toğıııen Faik Tezcı· 'in c1·ino tccuviiz Konıisyondadır. 
\'O tevkifevleri Müdiü·ü ederek kızım dövdüğünd~n şikayet. 
Aziz Değer. 

631!1/6520 Ankara : Ulaştırnıı1 Ba
kanlığı mutahassısı Meh
met Ferit Dcmirci. 

Bın •kli nıa~şı tıılısisiudc harp kıdeın 
sc.nolcrinin do hesaba kutılm!l.\!ı hak
kındu . 

6320/6521 As. Po~tu. No. 14587 K. Nosbının düzeltilmesine dair. 
Binba~ı "cdiın Ozsevin~. 

6321/6522 Jstanbul : Kr. Dz. Boğ. Nusbının düzeltilmesi hakkında . 
1\Just. Mv. K. 1. A. 12 
Bl. K. Yüzbaşı ccııti 

Özenç. 

Koıııisyondadır. 

Koıniııyondadır. 

Konıisyoudadır. 

6322/6523 Şoreflikoçhisar : Bakkal Mııhkumiyet cezusıuın affı hakkında . Komisyondadır. 

Mustafa Öztürk. 

6323/6524 Kıı-şehir : Güldiken ıtfa- Açık lmlıınıın Bucak 1\füdürlüklerin- Komisyondndır. 

hallesi o. 39 İbrnhim den birine tiiyiyine dair. 
T·eer. 

6324/6525 Ankara : Maliye BaRanlı- Gcdiklidc geçen hizmetinin eylemli Komisyondadır. 

ğı leva~rm ve kırtasiye hizmetine eklenmesine dair. 
Müdürlüğü şefi Osman 
Nuri Parlak. 

6325/6526 Kemaliye: Sofu mahalle- Yargıçtan şiknyet. Komisyondadır. 

sinde Mehmet Kesimoğln. 

6326/6527 Ul'fa: Koca .Ahmet mn- Vazife başında ölen çocuğundau do- Koınisyondadır . 

halle inde ro. 20. alihn layr Ziraat Bankasınca yadrım edil-
Aritici. nıesine dair. 

6327/652 Konya : Kadınhını Pmnr- İki deia tarh dilen mahsul vergisinin 'l'irar t Bııkanlığuııı . 

ba§ı mahallesinde Harndi alınmamasına dair. 
BaL 

632 /6529 iverek: Ha an el ebi Haderne i hayrnta yardım yapılması- Koınisyondadır. 

camii imaını Zülfükar Kı- na dair. 
lıç ve ar. 

632!l/6530 Siverek: Hüseyin Çeri- Hademei hnyı·atn yardun yapılrtıasmn Komisyondadır. 

bnşı camii hadernesinden dair. 
Osman Altun Kadem. 

6330/6531 Zonguldak : Cezaevinde ?ıfahkft.ıniyct kararmda hatayı adlt Komisyondadır. 

Ziya ı\:t:ay. olduğundan şikayet. 
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9331/6532 4nkara: P . Binbaşısı Ge- Nasrb düzeltilmesi hakkındaki dileği- KomisYQndadır. 
net Knrmay Başkanlığı nin gözönünde tutulmasına dair. 
VII. şube de İhsan Atilla: 
Erya:şa. 

6332/6533 Şil e ·: Çavuş mahallesi Orınanlııı·dan köylünün katiyat yap- Komisyondadrr. 
o. 2 Kii.zrm Uzun eliyle nıasma müsaade edilmesine dair. 

Aziz Gür ve ar. 

· 9333/ 6534 Gcdikp~ - tstanuul : E- '!'ürkiye Cumhuriyeti. tahii~·et ine gir- İçişleri Bakımlrğrna. 
nıirsinan mahallesi Ne- mesine mü.;aade edilmesine dair. 
viya sokağı No. 63 Kara-
lJet Nişastaeıyan. 

6334/ 6535 Siircl: Battaniyeeiler adı
na Ta.hir Alp. 

lmaliitçı ~lına.dıklarr halde gayrisafi 
irut üzerinden kazanç vergisi tarhe
dildiğinden şikayet. 

Komisyondadır. 

6335/ 6511() Galata - İstanbul : Şişha- 5 . XI . 1944 tarih ve 5892 numaralı Komisyondadır. 
ne meydan ı Şişhaııe soka- dilekçesine ektir. 
ğı No. 3 Kalo Fis. 

6336/ 6537 lzmir : Alsancak 2 nci Miilga rejideki hizmetinin Devlet hiz- · ıcomisyondadır. 
kordon No. 278 A'ııidin met ~üresine eklenmesi ile emekli ma-
Kocamaz. aı;ır bağlanmasına dair. 

6337/ 6538 Kütahya : Daimi encümen Aynı yardımda)l faydalanmalarma Komisyondadır. 

üye~inden · Memdulı !s- dair. 
paıtalıgil. · 

6338/ {)53!) Keçiborlu : Yeni cezaevi Aile harcırahının verilmesi hakkında Adalet Bakaıilığma. 
müdürü Ömer Erkut. 

633!)/ 65+0 Ankara : Necatibey cad. 28 . V . 194!-l tarih ve 18~5 numaralı Komisyondadır. 

6340/ 6541 

6341 / 6542 

Hanrmeli sokak No. 40/3 dilekçesine ektir. 
Yüksek Mühendis Cemal 
Karul. 

Antakya - Hatay : Ceza
evind-e · Rıdvan Dümım. 

Ankaı·a : Harb Akademi-

Ev eşyalarının ~alınndığ ı.ııdan ve evi- Komisyondrıdır. 

~in ka.~t.en yakıldığrndan şikayet. 
Devlet hizmetinin tevsiki ile emekli- Komisyondadn•. 

ııi Ordn Filim Çekme liğine eklenmesine dair. 
~Merkezi J)ıborııtuvar Grup 
amiri Fuıı.t Uıkrııay. 

6342/ 6-!53 Kırşehiı· : Yağmurlukale Köylerinin eski i gibi Kırı;ıelıir ili mer- İçişleri Bakanlığma . 
köyünden Kadir Ünlü. kezine bağlannıasıııa dair. 

63.,13/ 65+4 EyüJı - !stanbul : Orta Kiracısından evinin tahliy~ · cttiril- Karara bıığlanmıştrr. 
okul metamatik yardım- mcsinin temini hakkında. 

eı öğretmeni thsan Irk 

63+!,16545 Karaisalı : :Adalet. eski Yargıçtan şikayet. .Adalet Bakanlığına. 

6345/ 6546 

lııışkatibi Yusuf ., ııer . 

Devrakani : Bozkocatepe 
köyünde muhtar İdcis 
Ural. 

i\!ahsu11 rin<lon Devll't hisse i alınndı- Konıisyonda.Urr. 

ğrııdan ikinci defa talep editen mah-
sulün alın.mamasına dair. 
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· 6346/6547 Ocyvc : MüstahsıllaT na- Paııenı•larından duhullye ı· ~mi olarak Koıı ıisyonda.drr. 
ımna [Jilt fi emereioğlu. ninımı parınmı kendilerine iadesine 

dair. 

6347/ 654 Kıı.yseı·i : uııılıuriy t Kiı·ıı h deli ı·inin artırılmasınıı dair. Kaı-ıı.~·a buğlanmıştrr. 
1\{h. Çevik sokak No. 4 
Ali Karamercan. 

6348/6549 Üsküdnr - İstanbul: Atik Emekli maaşinrının v ı·ilmeijine dııir. t' la.~tıı·ma B. 
"!1-lide ı:avuş dere ·caddesi 
No. 174. Şinasi .A:Ytoprıık 
ve ar. 

6349/6550 Erenköy - İstanbul : Al - Askerlik hakkındaki dileğinin gö1.- 1\oıııisyondııdır. 
tın tatla hoş sokak No. önünde tutulmasma 'dair. 
19. Adil Dalgıç . 

6350/6551 lzmir : Eski bucak oıüdü- Hakkınr!aki uıahkumiyet knrnrnım K om i ·~·onclııdır. 
rü. cezaevinde Mahmut incelenmesiyl bir karar Yerilmesine 
Baştuğ. dair. 

6351/6552 Devrekani: Salnhnttin J 943 yrlı mahsul hor~ lan ic.iıı mali- Komisyondaclır. 

köyünde Esat Pnlabıyık yece yapıinn tazyikin yerinıle olma-
Mubtar. dığıııdnn şiküyet. 

6352/6553 Kayseri: Yrııioklll Öğı·et- Askeı·likteki riitb sinin eylenıli liiz- Konıis.vonrladrr . 
menlerinden Ahmet Ak- metinde de tnııınınnsına dair. 
bulut. 

6353/6554 Aydın: Demireilt>r ara
sında kabveei Tevfik Öz
lü eşi Rafize Özlü. 

6354/ 6555 Oltu: 'l'ekir köyünde 
Hakkı Kaftan. 

6355/6556 Adnnıı : Jcndiye mahallt>
Rinde 127 sokak o. 123 
evde Zckeriyya Bozsat. 

6351i/6557 Cibali - istanbul: Fener 
l'arldesi o. 2'29 Lzzettiıı 
Muzayık. 

635 / 6559 

6359/ 6560 

Ya
Yu-

Poltıtlı: Kuııduracr 

kup Çnkır yanmda 
suf Akçura. 

Kt1dıköy . istanbul : s-. 
manağa mahaUesi iiiey
manpaşa okağı No. 33 

hannes ruradunkoğlu. 

Tarımı;: Kozluk Kı.şla 

eadde i o. 33. Remzi 
Tun91ilin. 

1'opulu zeytinliğine hıızineı>e yapılan 
ıııüdahalt>nin men 'ine Vt> kendisine 
geı·i ve'ril m esine dair. 

lhtiyıır heyetiııiıı görevlerini .yapma
dıklarındaıı şikiıyet. 

[ali ~· <' Bakanlığına . 

lt;işll•ti Bakıınlığımt. 

Adana milli mensucat fabrikasında Ekonomi Bakanlığııı:ı . 

göı·evi başmda sağ elini ğnip ettiğin-
den tazıuiııat verilmesine dair. 

'l'ophııııe Maliye tahnkknk şubesince ]l[ııliye .8-..ıkanlığına. 

bir otonıın devri hakkında. vfıki mü-
racaatınm cevapsız bıralnldığıııdan 

~ikii.yet. 

Hnkenı heyetinin yaulı~ karariyle 10 Komisyoıırladıı·. 

dönüm tarladan 1500 kilo ekin için 
\'el'!\'i istendiği hakkında. 

Vaı·lık vt>rl(isi lıakkıntla. Karara bağlanmıştır. 

~fak:ını iicı· ti ıammuuu verilme ine 1\1. Eğitim B. 
dair. 
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6360/ 6561 Meı·zifon : Eski sorgu 

259-

Dilekı:f'nin Ö7.cti t~lemi 

yapı. Komiııyoudııdır, 

yargıcı Lütfü Silican. 

6361/ 6562 Esl:Oşehiı·: Tekel Başmü
dürlüğü S&tiŞ şubesi ami- dair. 
ri Fazıl Şener. 

derece fıırkroın verilmesine Komisyondaclır. 

6362/ 6564 l7Jııir : Kulıraınan Mcs
cit. nınhall esi Turan so. 
·u. 5 Hüsnü Birgi l i. 

6363j 6fi65 l zıııiı· · : Cezaevinde Öınur 
Deniz. 

6364/6!)66 Van : AYuknt Dog-wker. 

6365/ 6567 Vnn : Y<'rlck pi,vado tcğ
mPni askeri pqstıı No. 
14016 Saymanlık ş efi 
Akif Gülay. 

6366/6568 Anknrıı : Orman Konnnıı 
Genel Komutıuılığı Vf. 
Şube Müdür'li Saip Bay- • 
kal. 

:ı,'ı2:1 sayılı kılundan istiffldcsiııin te- Koıuiııyondadu·. 
mini ile emialuerinin Mali)'ece ~jt, 

l cıuliı· ilnwsine dair. 
)'[ah kumiyetinin aflına dair. Adalet. Bakarılığmıı,.. 

Valinin CumJıuriyet kanimiarını tam- Komisyondadır. 
nıııdığından şikiyet. 

Kanun g<> ı·eğiucl" vcri leeck elbiscleri- Ko)l\İ!ıyondadır. 

ne rütbe işaretinin tnk.ıiJ1ııı ına miiııa-

ade edilıncııin e dH ir . 

900 sayılı kanuudıın istifadesinin tl'- KomisyondııclJ;. 
minine d-aiı• . 

6367/6569 Toptaşı- Üsküdaı· -lstan- ~(ahkiım iyclinin affı na dair. 
hul : üınune Cezaevinele 

l(omi yondadır. 

Kadri Aytaç. 

636 / 6570 Kilis: Diştabibi Galip Ya- Vaı'lık VergisillC dair_ 
va şen. 

636!!/6571 Tokad : l\Ialımudpru:;a ma- Vaı·lık \ rergisin,e dair. Karımı. l)ağlannıı~ı:r. 

hallesi o. 46 Nedim 
Asıırkaya. 

6370/ 6572 Yıldız<'li : :Rl-şadiye ma- Fidanlık haiiııe getiriliği tarlasının 
hallesinde NO<'ip Kııpu. bclediyec kamulru,tırılmasm~an vaz

6371 / 6574 

. 6372/ 6575 

'rcrmo - Samsun Yukalı 
Gerfi köyünde Hüseyiıı. 

Var ve Ar. 

!stanbul : Manifatura lt-
balat Tüı·k A. Ş. Müdürü 

elli.mi Bcrkyar 

ge~;il ıneslııc dair. 
Hazinece larlaları.nıı. el konulrruısı 

suı·etiyl c n<'ıklı durunıda kaldıkların

dau şikllyet. 

Matiye Bakanlığına. 

Güınriikt~ki ithaint eşyalarının tJkn- Komiııyondadıı·. 
rılmmıma müsaade eelilm ine dair. 

637:3/ 6576 Trvbzon : Çömlekçi Telli Açtığı mahkemenin afuüne mede brra.- Komis~·ondadır. 

Tabyıı okağı o. 4 l\Ich- kıldığındıı.n şikayet. 

met Öztemel. 

6374/ 6577 Burdur : otcr yardım
cun Sait Selik. 

6375 1657 Gaziant b : Belediye 1~ 
me sn ~leri mubasibi 
~Ichmct 1ecip Soylugit 

15 . VI . 1944 tarilı ve 5215 ııuma..ralr K.omis)·ond:ıdır. 

tlilukç®nc cktir. 
Tokaüt kaııun\111Uil uıdilcn clüzeltil· Tica.rcl B~l.ı3ma. 
mesino dair. 
1 c ray i ııuat cdebilpıc& için ip ük v • K'llr.aı11 bağlonnuf1tir. 
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6376/ 6579 Gaziantab : Bey mahalle· rilınesiııe dair. 
si No. 19 ~Iuı;tafa Balkır 

İşiemi 

6377/ 65 O Buyıızlt . htanbul : .Ağa Ma~ ücretinin 30 lira ııııll ııııı:ış üze. Komisyondadır. 
çeşmosi sokağı No. 8 Ha. rind n verilmesi baklanda. 
Jil Nimetullah Öztürk. 

637 / 65 1 Erzurum Yaniefendi ilieti askcriy cc kamulnştırrlnn tar- 1\f. . Bakanlığnıa. 
mahallesinde Dursun Ka- !aları hakkında. 

rak ay. 

6379/ 65. 2 iğd ırnlı nıaluıllo- :Mecburi isklinının knldmlma ı ilc . ve S. Y. B. 
sinde Viktorya Yaltırık. . e ı·bcst bırakılınasına dair. 

63 0/ 6583 Kanı : Kazınıpaşa cadd - Fasulyalarının Kars askeri gnrnizo. Komisyondadır. 

si o. 122 Harnit Temizel nu tarafından ıltın alrıuııaı:ıına dair. 

63 1/ 65 4-

kardeşler. 

lörcle - Girc un : Mani
faturacı . .Abdiilkaclir Bu
dak. 

6382/6585 Simav : Demirci köyünde 
Muhtar Mehmet .Asan. 

6383/6586 Akdağmadeni : Tuzlacık 
köyünde İsınail Güvenç. 

Süınerlıank y rliınallarından verilme· 
si ve satışına dıı mili nııde edilmesine 
daiı·. 

Okul binası için i ·ten ilen yerin Hazi
nece verilmesine daiı·. 

Salma suretiyle istenilen 13 ton arpa 
ve buğdayın alınmaması Jıakk1nda. 

Ko ın isyondadH". 

Komisyondadır. 

Komisyondadn·. 

6384/ 65 7 imav : Tarım Koopera- Aynı yaı·dıından istifadesinin temini- Komisyondadır, 

t.ili Müdürü Mitat Tuna- ne daiı'. 

63 5/65 

6386/658~ 

lı oğlu. 

Boyabat : VII. bölge ge, 
zici öğretmeni Süleyman 
D önmez. 
Finike : Font Krrımlr ve 
ar. 

lliill1 Savunma Bakaulığınca elbiselik M. S. Bakanlığma.. 
kuma..~ bedeli alacağının verilmesine . 
dair. 
Meınurin kumaşları hakkrnda kayma- Ekonomi Bakanlığına. 
kanun yaptığı sıliistimalden şikayet. 

6387/6590 Ankıırıı : Cocuksarayı Pi· • uç uz olduğu halde verilen nıahkiı· 1 omiııyondadır. 
dcciler sokağı o. 10 Zi· . nıiyct kıırarmın yeniden iucelcnerck 
ya Şengün. şcrc( ve lınysiyetiuin korunması hak-

kında. 

63 / 6591 .Kadıköy - lst.anbul: Rı- }Liılfıl eıı emekli nıuıışı hatlıınmasıııa Komisyondadır . 
zııpaşıı. 'ilııın eraskeri so- dıı i ı• . 

kıığı Xo. İhsan Nuri 
1'. 

63 9/ 6592 ~1ardin : Tekel İdaresi Bir derrc yükseltilmesinin t~mirıi Gü. ve Tekel B. 
llhılınk mat Müdürü Zi· hakkında. 

ya .Akulker. 

6390/ 6593 Kas~paşa 1 tnnhul : Bi YiiksclHim<'siniu ll'minine dair. 
rinci Ortaokul Fran ızca 
Öğretmeni upbi Ülkü 1 

Kohli;ıyondadır. 

6391/6594 .Ankara: 'Haymana vtel.iıi
de No. 19 oda da Meh· 
mct Saraf. 

Yargıtay birinci hukuk daiı:esindeki .Adalet Bakanlığına. 
Vl'nklarırun celbiyle incelenmesine 

dair, .f. 
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6392/6595 Başkale : Evlenme me- Yargıçtan şikayet. 

muru Mehmet Dicle. 

tşlcıııi 

Adalet Bakanlığına. 

6393/ 6596 İzmir : Defterdarlık mu- Orduda geçen hizmetinin' mülki hiz- Karara ba.ğlarumştrr. 
hasebe mümeyyizi Behçet metine ekieuroesine dair. 
Türkoğlu. 

6394/ 6597 lliar.din : Cezaevinde .Aziz Ma.hkfuniyet karımnın yeniden ince- Komisyondadır. 

PoY,l'az. lonmesi. ilc kararın kaldınlmasrna 

dair. 

6395/ 6598 K. Eı·eğlisi : Müfti ma- 202 sayılı Armutçuk kömür ocağınm Komisyondadır. 

mahallesinde Ahmet Ka- demir eşyası için Şirket tarafından 

radeniz. tazminat olarak istenilen paranın vc-
rilmemcsine dair. 

6396/ 6599 Sirkeci - İstanbul : Mit- Bozöyük kaymakamının lıakaızlığınr Komisyondadır. 
hatp• han No. 23/24 önliyecek tedbir alınınasma dair. 
Süleyman Sami .A.khan. 

63!17/ 6600 Kızılcahamam : Krr köyü Al-doğan köyünde yapılmakta olaıı ()- Komisyondadır. 

ihtiyar heyetinden. kulun inşası için çalışınağa gönderil
. d iği nden şikayet. 

639Hj 6601 K. Ereğiisi : Müftü ma- 202 sayılr A ı·rout~uk kömür ocağının Konıisyondadır. 

hallesinde No. 47 Hüs~- demir eşyası iı:in şirket tnnüından 

yin Karad niı. ve AL tazmiııııt olaı·ak istenilen paranın ve-
rilmemesine dail'. 

63!J!lj6602 fzmiı· : Bııyraldı 1641 ııo- 8 . IX . 1944 tııı·ilı ve 5573 o. lu Ka.ra.rn bağlannuşt~:_ 
kak No. "14/ 1 Yahya AJ- dilekçesine ektit·. 
atlı. 

G~0 1jG603 l\Iıınisa : Kula kazasında !kamete meıııur dildikleri malınlde İçişleri Bakanlığına. 
Samuç Kozalan köyünden serbest brrakımaları haklunda. 
İmam Doğan ve Ar. .... i ... : ., :_ ' "" r '• ' . " "" 

G-!01 / 6604 Karaköse : l!A;ki mütaah
hit Şakir Karabekir. 

Ağı·ı Dh. KuıııaudanJığına verdiği · Ko~syondadrr. 
ınıılıı·nl<attan d9layı nlaeıığının tesvi-
resi teminine dair. 

6-102/6605 Şile : Karacan köyünde Okul binası inşası i~ıin kamulaştırıl- Komisyondo.d.ır. 
Hüseyin Gö1ı:çel. mak istenilen arazinin komulaştmlma

mıısına dair. 

6403/6606 Toknd : Hooa Ahmet ma- 7 . I . 1944 ve 4 69 No. dilekçıısinc Karara bağ!ıınınxştrr. 
hall~i Hamam sokağı 'o. cktir. 
24 Vııhah Kaynııkdemir. 

6404/6607 Gehze : Hacı Halil mn- Yaş haddinr tithi tutulub mulıtn~ı mu- Komicıyandadır. 

hallesi o. 4: Ahmet Acar. av net olduğundan ~Tardım edilmesine 
dair. 

6405/660 Tepecik - İzmir : Akşam E$inc cııwkli maıışı bağlanmasına ve- .Komisyondadır. 
sokağı No. 41 Mürüvvet ya pura yıırdunı yapılmıısnıa dair. 
Altun taş. 



Kayıt 

No. 

()406/6609 

Dilekçe sahibiilin 
adı ve a.d,resi 

lskendııı·un : Uzun ~arşı 
30 kapı sayılı di.ikkanda. 
Ör.d ıhir eliyle · J\Iusta:fa 
Savcı. 

2.62.- ' 

Dilekç<min özeti 

Biı· ev verilııı i ove toprak: yardııı'\llı
dım <la istifadesine dair. 

!şlemi 

Komi.syondadır. 

6407/6610 Üsküdar - !stanbul: Çi- · 'J.'ekı·ar öğretınenli·k göreviııe almmıı- l<~ın1syop.dadrr. 
nili hamam sokak No. 30 ~ına dııir. 

lb'rahinı Alpat: 

640 /6611 !zmir: Hususi muhasebe ynı yardımdan istifıı.desiııe dair. Koınisyoncladır. 

6409/6612 

6410/6613 

6411/6614 

emeklileri a(Jma Rrfat 
Tümen er. 
Köyceğiz - Muğla Dilvıı 

ve ki li Server Özerdem. 

Paşabahçe - !stanbul: Sa. 
ip M'olla caddesi No. 22. 
Feri·t Sirmen. 

Maçka - İstanbql: Te.~vi
kiye çman caddesi No. 
18/1 Cemal Şardağ. 

Ddvavekilliği yapma ına müsaade 
edilıne&ine dair. 

1683 saY,Ilr kanunun 1~ ncı maddesi
nin yorumlanması ile eme1ı.lilik mıı

aşınm bir üstün d~rece üzerinden ve~ 

rilmesiue dair. 

l~rnekti. mııaşıua za.n} yapıln:ıası hak
kında. 

Adalet Bakanlığına . 

Komisyoudado-. 

Ko u ı isyoıı.dadır. 

6412/6615 Mul'atlı - Tekirdağ: Eski Haksız. olarak belediye başkanlığı gö- Koınisyondııdır. 

belediye başkanı Cenınl revine nihayet verildiğinden ~ikiiyet. 
Türel. 

6413/6616 .öksun . Maı:aş: Klh!llnr- Devlet ormanlıll'lııdau ma dut olan Komisyonda.dır. 

lı köyü muhtarlrğı. yerleı·iıı tesbit ve tııstikine kadaı: es-
. k isi gibi · idare edilmesine dair. 

641.4/6617 M()lıoınen: Heh:acı kö lşinden sebepsiz olarak çıkarılelığın -1 oınisyoucladır. 
yünde Lütfü Tunay. dan şikayet. 

6415/661 Sorgun - Yoıgııd: Mira- 1 . II. 1944 tarih ve 6009 Nolu dilek. 'M. Eğitim .B. 
h ur köyünde Halit Aslan. çeııinc ek tir. 

6416/ 6621 Kayseri :Oeza evinde Mus- 15 . U . 1945 tarih ve 6401 NÔlu eli- Komisyoncladır. 
taJ'a Yılmaz. lekçesine · ktir. 

6417/6622 Yıldu:ell: Reşadiye· ma- Terfihiuin teıııinirıe dair. Uü. ve Tekel~-
h aliesinde Sait Keskin. 

· 641 /6623 bttııııbul: Çıkış günırüğ,ü Bir ınan ihmııi eden faydalnıımnsı 
memuru M elehat Tiryaki. clilcğine dııir. 

6419/6624 Trabzon: otka. mahalle- nıkutlık yapabilml:'sinin teminine Komiı:.vondadır. 

si Knrnhasan soknk No. dak 
9. Hikmet Eı·dem. 

6420/6625 'foksim - Beyoğlu: Şehlt Vıırhk vergisine dair. 
Mnhtar cndddesi Gayret 
.Ap. o. 24/1 .Mişon Da
non. 

· Karara bağlanııııştrr. 

6421/ 6626 lznıit : eı>v tiye 
karşı mahallede 
Çalılıka. 

kliyif Oğlnntt öldüı· ıt Jıaklonda verilen Koıni ~·ondııdn·. 
Recep mahlcCımiyet ceza. ııım azlığındon şi

kiiyet. 



Kayıt 
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Dilckçe sahibinin 
adı ve adresi · Dilrkçcııin özeti !şlemi 

642'2/ 6627 Malatya : Kalııycı ve bıı- '12 . XII . ÜJ44 tarih ve 60 6 numaralı Komisyondadır. 
kır tamircisi Tah.ir Oıba- dilek •esine clrlir. 
kır. 

6423/ 6628 Malatya : Kalaycı ve ba
kır tamircisi Abdullah 
Bııkıı·dö~en. 

12 . XII . 1944 tarih vo 6086 numaı·alı Koınisyonda.dır. 

dilekçesine ektir. 

6424/ 6629 Malatya : Kalaycı ve ba- 12 . XII . 1944 tarih ve 6085 numaralı Konıisyondadrr. 

· kır tamircisi Seydi Ka- dilek~esine ektir. 
lay. 

6425/ 6630 ·Malatya : Kalaycı ve ba- 12. XII. 1944 tarih ve 6081 ımmarah Koınisyondadn·. 

kır tamtreisi Bogoz Ba- dilekçesine ektir. 
kırcr. 

6-l26/ 6631 Malatya : Kalaycı ve lıa - 1:1 . XH . 19H turih ve 60 3 nuınııra- Komisyondadır 

kır tamircisi .Ahmet Bin- lı dilekçesine ektir. 
gaz. 

6427/ 6632 Menemen : Hususi mn- A,v·nı yıırdnn ve çocuk zııınmnıdau i · KoınisyondR.dır. 

lıascbc ıneınurluğundan e- Lifadesine dair. 
mekli Ali Rıza Altay. 

642 / 6633 l!'ethi.vc : Nif köyünde Ke~il•riııin dikenlik ve fuııdalıkta ot- l!oınis.vonda.dır. 

Ounnuş Ali Oünal. !atılma uıa müsaade edilmesine dair. 

6429/ 6634 Ankıırıı. : Sıhlıiye · arkası Satın aldığı evden kit·aeının çıkarıl- Komisyonda.dır. 

AtıH) sokak No. 9. A. Ada- masnını teminine dair. 
lct Aydmalp. 

6430/ 6635 Çorlu : Sarılar köyünde İskanlannın sıcak iıklinıli bir yere Koınisyondadır. 
Mehmet .Ali Çi~o . nakline dair. 

6431/ 6636 Kaııgal : Karasuvar kö- Sayım vorgisi olarak alınan mükerrer Komisyondadıt. 

yünde Mehmet Ali Ergül. pııraıun iadesine daiı·. 

6432/ 6637 Sivas : Buğday nıeyda- rskanmru teminine dair. 
nında tütün bayil Dün-
ya.m.ah Başçr. 

Konıisyondadn·. 

6433/ 6638 Fetlıiye Cumhuriyet Hazincco tapulu arazısına yapılan Komisyondadır. 

mahallesinde Hüseyin De- ıniidahalcnin menine dair. 
degil. 

6434/ 6639 Ezi·ne - Çana:kkale : Ha- l'J .. has tarafından arazisine yapılan Konıisyondadır. 

saptal köyünde Bektaş müdahalenin menine dair. 
Altmdal. 

6435/ 61HO Edirne : Tekel Ba mü- Devlet memtlriyetiııdeki 39 yıl hi.z- Kal'ara b11ğlannuştn. 
dürlüğü sici! memuru metino mukabil ikramiy~inin veril-
Iüzeyyen Şar eliyle Yu- m ine dair. 

nus Bahri aŞr. 

6436/ 6641 İçeebeci . Ankara : Zi- ı . IV . 1945 tarih ve 4927 numa.ra- K:oın.iııyondadn-. 

ra at Banka ·ı emekli ıne- h dihıkç<'sinc ·ktıir. 

rnurlarından sergenler 
Sokak No. 15. Şerif Dum-
lu, 
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6437/6642 Kütıılıya : lsmetpaşı.ı ma- Şehir önünde Hacı Bekir mevkiinde Koınisyondadır. 
hallesi Demirhane sokak 70 dönüm mera çayırından kendisin.e 
No. 10 İsm~il Gözen. verilmesine dair. 

6438/ 6643 lp ala : Koyunyeri kö· 29 . VIII . 1944 tarih ve 5537 nuına- Koınis.vondadır. 
yünde İbrahim Akın. ı·a lı dilekçesine ektir. 

6.!39/ 6644 Çorum: P. T. T. müYezzii 
Arif Şolen. 

6440/6645 ' Erzincnıı : Kor Mua:-rone 
H eyeti Reisi Tnğhay us· 
ret G~kçen. 

6441/6646 .Ankara : Bahariye cad
desi Leblehici mahallesi 
İnan sokağı No. 5 Musta
fafa Çağlıyan. 

6.:142/6647 Poyracık · B rgaınıi : Ka
saba halkuıdııu Nazım 

Çakar. 

Aynı ve ~ocuk yardnnJarından kendi- Karara bağlanıruştır. 
sinin do istifadesine dair. 

Na ·rp düzeltilmesinden mütevellit Komisyondadır. 
ııwaş faıklarının verilmesi hakkmda. 

Bütüııleme imtihanlarında bir ders- Komisyondadır. 

ten kaldığından tekrar imtihana ka-
bul ohmınasının teminine dair. 

Beledile .tarafından hayvanları ıçın Içişl eri Bııkanbğına. 

talep edilen kaıınnsuz verginin alın-

mamasının tominine dair. 

6443/ 6648 Siuob . Cezaevinde Ham- Malıkurniyet cezasının affı hakkında. Komisyondadır. 

ili Alas ve ar. 

6-144/ 6649 Gazianteb : Hususi idare Ayııı yardım alaeaklarınrn biranevvel Komisyondadır. 

emeklileri adına Mehmet verilmesi haklcrnda. 
Ali Kervancı. 

64.ı5/6650 İzmit: Harb si la.Jı ve Vst. Nasl.rınrn tashihine dair. 
lar K. dekovil Bl. takım 
koınutaru demiryol üsteğ

ıneni Şükrü ,Araç. 

Komisyoııdadır. 

644-6/6651 Diyru·bakır : Gn.zi cadde- ayfiyo yeri olıı.n binıılı bağına fazla Komisyondadır. 

si tiiiün ba:-rii Necmettin vergi tarhedUrnek suretiyle ınağdur 
Koyuncu. edildiğinden şikiiyet. 

6-!47/6652 Gala.t.a ~ ! ·taubul : Bü· Barodan terlan kaydının knldmlmaın J oınisyondndır. 
yük Tünel han No. 4 Yor- hakkında. 

ğııki E filmi .Aııidis . 
6-!4S/66Ş3 Inegöl : Edebo:v kö~riiııd 

!zzet Hornsan. 
tn göl Tapu memurunun vıı.zifei me· Komisyondadır. 

muriyetini suüstiıİıul ettiğinden şi-
kayet. 

6449/6654 Yeni~elıir · Ankara : Tu- Lis bitirm imtihanııın tekrar alınma. M. Eğit.im B. 
na caddesi .Atnç sokak o. sına dair. 
20 Hak~ı Dal . 

6-t-50/6655 İzmir : Bayraklr 1641 nci . IY . 1944 tarih ve 5573 No. di- Karara bağl~tır. 
sokak o. 14/l Yahya Al- lckçeyo ektir. 
at lL 

6!51/6656 Kuraıığaç . Edirne : Cuh- ~ ,\'1ldanberi ektiği aı·azının iskan Komisyondadır. 

hul'iy t cuılde i No. 14lb- sur tiyl vcrilmc~i hakkında. 

ralıiın Yılmaz. 
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6452/6657 .l!:skişchir : Bnıekli baııöğ- Aynı yardJm bedeliııiın verimesine dair. Komisyondadrr. 
retmen Kadri Tedik. 

6453/6658 K. Ereğlisi : Acente Avni 
Nabadan ve Ar. 

64()4/ 6659 Mudanya : Eski Ziraat 
gazetesi ııahlbi Sıddık Su
mer. 

7 . II . 1945 tarih ve 5905 No. d.ilek- Komisyondadır. 

çesino ektir. 

İskan muamelesi hakkiondaki dileği
nin gözönünde tutulmasına dair. 

Konıisyondad.rr. 

6455/ 6660 Aydın : Gazibulvan 6 1tfaiyeniıı ihmalinden dolayı yanan Kemisyonda.dır. 
ncı sokak No. 4/24 Ah- dükkinırun zararının belediyeee öden-
ınet Okay mesine dair. 

6456/ 6661 Balıkeııir : Aygören ma- l'tiilli Korıınma Mahkemesi tarafından Komisyondadrr. 
hallesi ku orta okul cad- verilen para cezasının affına dair. 
desi No. 30 Reşit Yahşi. 

6457/ 6662 Seydişehir : Askerlik şu- Geretle çalıştığı süreniıı emeklilik sü- Komiııyondadır. 

besi muaınelat memurlu- resine eklenıpC9i hakkında. 
ğundan emekliy1ı ayrclan 
İbrahim Y dmaz. 

6458/ 6663 Gölcük : Örcün köyiiııde Jandarma bölük komutawnın görevi- 1çişleri Bakanlışına. 
Asım Çevirgen. ni kÖtüye ıkullandığmdan şikiyet. 

6459/ 6664 MAraş : Kayaba.,ı ma- Torunu için do çocuk zammı verilme- Komiııyond~r. 

hallesi No. 5 Rıza Özalp sine dair 
6460/ 6665 Muradiye · Burııa : Be- 10 . XI . 1944 tarih ve 5925 numara- Karara bııilannuştır. 

şikçiler caddesi No. 17. lı dilekçesine ektir. 
şikçiler caddesi No. 17 
Enver Eııkurt. 

4661/ 6666 irkeci - İstanbul : Hü- Emekliliğinin kaldırılmaııı dileğine KomiHyondadn. 
dnvE'ndigAr caddesi -No. 35 dair. 
Yusuf Ker)mıaz . 

6462/6667 Ceyhan: Akdnm köyünde 9 . III . 1945 tarih ve 6487 No. di- Koıni.~yondadır. 

Ali Kılıç ve ar. lekçesine ektir. 

6463/ 666 llferzifon: Cumhuriyet ilk Ayni yardım ve çaeuk zaııınımııı ve- )J. Eğitim B. 
okul öğretinenierinden K!-rilnıesine dair. 
okul öğretmenlerinden 

Kazım Uzel. 

6464/ 6669 Bilecik: Gazipa.,a mahal- Ayni yardım ve ~oeuk zammının ve- Komisyondadn. 
lesinde Hüseyiıı Özyurd rilmesine dair. 
ve ar. 

6465/6670 Tepeeik . İzmir: Akşam Ölü eşniden maaş veya ilcramiye ve- Konıisyondadtr. 

sokak No. 41. :Mürüvvet rilnıesine dair. 
Altuntaş. 

6466/6671 Kadıköy: Haşim Bey so- Hiı;meti ınüteahhire zanınımın veril- Komis,rondadır. 

kak No. 5. Natık Yenen. me ine dair. 
6467/6672 Deınil'ci - Manisa : Se ca- İki yılda ödeıımek üzere bankadan Koıniııyondadır. 

attin mahallesi Ne§et para verilmesini n tellliniııe d&ir. 
,..atÇı. 



~ Kayıt 

No. 
Dilekço sahibinin 

adı ve adresi 

. . 

J>il •kt,;e.ııiıı özdi J~leıni 

6468/6673 Kacbköy - 1stanbul ı Ca- 'l'asaıırufundaki araziye bina yaptır- Komisyondadn~ 
ferağa İnahııllesi 1\ioda masrna belt•çliycuc müsaade edilmesi-
caddesi No. ·131 Aliye Öz- ne dair. · 
yener. 

6469/6674 · Sili-fke: Karadedtili . kö- Haziıı ıı ııraz.isinden kendilerine veril- Koıııi&Yondadrr. 
yünde M. Ali Demi:rta§ uıesi dileğine dair. 
vo ar. 

0470/6675 Eloşkiı't- Ağrı: S\llh yaı-
gnç muavini Ali f!iireyya 
Baran. 

6471/6676 Ödcıni§: Devı·iı:o nınhal
lesi 1\lfalıfel sokıık No, ll 
:)!:min .Arul. 

Mııva3zaf askerliğinde geçen l:ıi7.me

tiniıı yuı ·gı~lıktıı geçirdiği. yü,kselınc 

süresine eklenınesine dair. 

Millıudil i~lorinin Jmti tasfiyesi ve so
. nu eı•dit'ilıııesi lıokkrnda. 

Komisyomh~d.ır. 

Ko:ınisyotıdadır . 

6472/6677 Karadeniz el'eğlisi: Miif- 2 . 5 . 1944 tnrih ve 4991 Nolu dilek- Komisyondad:ır. 

tii •nıahallesindo Halil çesine ektir. 
Oerzeli. 

6473/6678 Urfa: Kadıoğlu mıihallc- lcııı· bedellcl'i hnkkınclııki dileğinin Komisyondııdır. 

shıde No. 25 . .Ahmet Do- gözönünde tutumasına dair. 
ğan. 

6474/6679 Koradtıni.z ereğlisi~ Dtıle- :Relediyedeki hiznıetiııin eruekliliğin- Koınisyoudacbr. 

lliye zıı.bıiıı uıeın·uru Ka- de göziinüııde tutulmasına dair. 
dir Gülen. 

6475/6680 Malatya: Abba'? efendi Bvi"niu kendisine verilme ·i hakkında. .Koıııisyoudadır . 
sokağı No. 43. Yıldız 

Şimşir. 

6476/66 ı Divı·ik: A§ağı hamam Hayriıııeokullethıe lıtızinece yapılan Maliye Bııkanlığııia. 
mahalle inde Serkiz Süz- müdahalenin men'ine dair. 
gün ve aı·. 

6477/66 2 Kıı·ıkkııle: 1 elice nııhi - Cu.ınhurbaşkıuıına küfür ·eden şahıs Konıisyondaurr, 

sinde H. Yenigiio. hakkında ko,•uşturma y,opılmasına 
dııit·. 

647 / 668'3 Gi re ·un : .emiler eke- 46+1: ı;ayıh kanıton göı yıı.ş hddiıuı 1\omisyoııdadır. 

ği mahallesi ile iz sokağı tabi tutulduğundan yardım yap1lması 
~o. 17 Salih Özdı•nıir. hakkında. 

6479/66fl.! Ankara :Çankırı kapısın
ıla Bcııt sokıığı No. 16 
Halil Bııyd:ır. 

IH 0/66~5 . .Adııpazan : Sl'm reiler 
sokağı . ·o. 31 Fıı.tma Bil
gin. 

)(emleketiuc diiıım(•sine ıılüsaado edil
m ine uaiı·. 

'ııtıu al<lığııı~vini ıı {ııpusnnıın n-ril
mesi hakkında. 

Koıni.·~·oıı tadıı· . 

Koıııisyoudad ır. 

64, l /61i 6 Adaıııı : 'arşı nııılıallıısi Ilcramiye iılacoğıııın v~rilıu· ine dair. Komisyondadıı•. 
No. ·U Hii nü Yalçıııız. 

.· 



Kayı t 
No. 

{i482/66 i 

Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

Ankara : lçişloıti Baka~
lığı Malıalil İdareler Ge. 
nel Müdürlüğü birinci 
daire Reisi yımmda Fev
zi Olguq. 

-H7-

Dilekçenin öıcti İı;;lcmi 

Yüksrlt i; me ine dait. 1\:<Jnıis~'ondndrı·. 

6483/6689 Samsun Deınirci ımyn kö
y ünde Osman .Akın. 

Aı'n7.i Korrti~yoıtunca ta mıı·nıfunrl.al<i ~ ve •. Y. l . 
amzi)'e yapılan müdabalenin meııiııc 
d~il'. 

6484/6690 Sungurlu : .Suneuroğlu Jıındıu·ma bölü.k komutanının suiisti- l<:i şleri Bakanllo\lmıı. 
mahııllesindo Talfıt Kopa- ıııaliıııkn vo keyfi harl'kiitından !Jikfı-

ran. yet. 

6485/u691 Ermeııek : Eski Hukuk Yarğı ~lağa tl'kı·ar ı.ılınması hakkında. Koıııisyondadıt. ·· 
hakimi Ali R&A\ özonuı·. 

6486/6692 Osmancık : Koca Mehmet Ayın yardmıdan isı iftıdcsiııin tt•mini- Kc;ınıisyoııdodrr. 

paşa camü kayyum u Kad- ne dair. 
ri Uslu ve Ar. 

6487/6693 M. M. Bakanlığı ,Eyüp 1. Dikim evlerinin askcı·ı fabrikalar Oc· I<onıisyondadır. 

6488/ 6694 

6489/6695 

6-I!J0/661)6 

64-91/6667 

6492/6698 

6-!93/ 6699 

6494/ 6700 

No. Lv. Dikim l'viııılc 

Hakkı Y azgan. 

Çeltik - Kızıirahamam 

Başağaç köyünde Musta
fa BUPhan. 

Seyitgazi • Eskişehir : 
Kahveci Alunet Tuıla. 

Şarköy • Tekiı-dağ : Ctun. 
huriyet maluıJlcsinde No. 
135 Kasun Dlligcr. 

Beyoğlu - İstanbul : Do
ğupalas No. 8 Emin A
kıncL 

Newyork : U. S. A. 942 
East 167 Tb. Street 
Broııx, 59. Nuri Hüseyin. 

Samsun : 19 Mayı~ Mh. 
Himayei etfal sokak No, 
8. Usep Bınkim 

Muğla : 70 'l'c;ıp. Alayı 

Deıuirci lliltası Ahm.et 
Cengiz. 

ıwl Miidürlüğiiııc lıağlaııınAsına <.lniı·. 

Hı•ıinPre ait n raziu~n veri lmesine ruiir. Koınisyondadrr. 

(laz ibtlkan yapan şahıs hakkıııda ko- l ~işl ri Bakanlışma. 
vuştmınr. yapılmıısına dair. 

Kcşan Rcvir ilmirliğinin gayri kanu- Koıniııyondadır. 

ni muanıcksinden şikfıyet. 

.Tel'iib zammından istifadesinin te- Komisyondadır. 
minine dair. 

1~kfın hakkındaki cUieğinin ineelen- · Konıisyondadır. 
nırsi dileğino dair. 

E~lıas ta.raJ'ındıın emlakine yapılan !çişl~ri Bakauhşınıı. 
ıııüdııhnleniu menine dair. 

U<!çmiş olan on soııel.ik lıi7.met süı·e- Komisyoudad.ıı·. 
sinin emeklilik süresine eklenmesine 
dair. 

6495/6701 !ıstanbul : Yenicami So. Ki ın . ooiv. vo daı· gcliı·lileı·e yapılan Komisyoııdadır. 
No. 2. Müsevi Eşiskanazi ayııi yal'dımdan faydalamnalarrna 
cemaatı vakfı mütevellisi clair . 
.B. M. Ba'Mlh. 



lta,n 
No. 

---
Dilekçenin özeti !şlemi 

6496/6702 Kayseri : Eeki Halkevi Şehit olan eşinden maaş bağlanmasına Komisyondadrr. 
Cumhuriyet Mlı. cemevi dair. 
ka-nısı No. 25. Safiye 
Baykal. 

6-ln/6703 Turgutlu : Bakanlık em- !şten el çektirilen veya Bakanlık em- Komisyondadrr. 
rinde fen memuı:u Rifat rinde bulunan memıu-lara da ikrami-
Arman. ye verilmesine dair. 

6498/6704 Ankara : Milli Savunma Doğum yılı hakkında iki mahkemeden Komisyondadır. 
~ . 

64!1&/6705 .. 

Bakanlığı Harbiye Daire- verilen hükümlerden hanginin infaz 
si Muhabere . dep08Ullda edileceğinin ka~ar altına almmasma 
S. 4. Hs. Me. İbrahim dair. 

· ~tem Özdinç.. 
elibolu : Hoca Hamza Aynı yardımın kendilerjne henüz ve- Komt<ıyondadır. 

ı';ı&Jıallesi No. 10 Osman rilmediğinden şikayet . 
N,"edim Beean. · 

6~/6706 ~dııpazan: Meeidiye Mb. Düyunu Umumiyede 20 sene hizmet Maliye Bakanlığına. 
Giiz. So. No. 71 İkbal ederek ölen babaandan yetim maaşı 
Gündün. bağlanmasmna .drur. 

659)/6707 ltııradeniz Ereğiisi : Bek- Çocuk zammiyle ikramiyeden köy eğit- Komisyondadır. 
taşlı •köyü eğitmeni H. menlerinin de istifade ettirilmesi hak-
lfoçak ve ar. kında. 

6502/6708 · ;Kayadibl - Sivas : Bedir- Tapu senediyle tasarrufundo: bul u- Komisyondadır. 
·li köyünde Ahmet Turan nan tarialarma başkalan tarafından 

Demir. vakı olan mildahalenin ;menine dair. 

6503/6709 Van: Cezaevinde İbrahim C. savcsının kendisinin hakkında yap- Komisyondadır. 
Şekerci. tığı garazkiirane muamelenin aoruş

turulma ı için bir heyet gönderilme
sine dair. 

6504/6710 Kars : Ç. Dere elekli de M~tamele vergisi dolayısiyle haciz al- lfaliye Bakanlığıııa. 
tma alınan mallarmın . ·kurtanlabil-

jjf. 
... 1.,._ •• 

ğirmeni sahibi Şei'ik Diin
dar . mesi için defterdarlıkça Sayıştaydan 

istenen mal1lıruı.tın biranevvel verliril-
mesi halclcında. 

6505/6711 Mersin: Singer Kumpan
yası Müdiirii. Abdiilkadir 
İskenderoğlu 

Diyarbakrr eski Vakıflar Müdiirü Or- Vakıflar Genel Md. 
han 'm yolsuz sarfiyatından şikiıyet 

6506/ 6712 Küre : Taşpınar köyünde 1\füsııdeı-e edilen kerestelerinin iadesi Komisyondadrr. 
Ahmet Aslan ve ar. hakkındaki muhakeme ka-rarmm in

fnz !'ttirilmesine drur. 

6507/6713 Siva.<ı : İstasyon -caddesi Toprak dağıtımı hakkındaki talimat- Komisyondaclır. 

6508/6714 

Bakkal Mehmet !~kal name lıükiimleriııden kendisinin de is-
eliyle R.esul Ta.nış. tifııde ettirilmesine dair. 

Erenköy - Jstanbul : E
temefendi caddesi No. 
~0(!- thaan Sandofan. 

Kadastro hey tinde ücretle geçen hiz. Koınisyondadır. 

metinin eylernil müddetine dAhil edil-
meııine dair. 



Kayrt 
No. 

Dilakçe sahibiniıi 
adı ve adresi 

6509/ 6715 Ordu : Felek Kolektif Ş. 
Hasan Çebi ve ar. 

6510/6716 Tirebolu: Halil Rifat Ha
cr, Şabanoğlunun evinde 
Muzaffer Büyükçulha. 

-MO-

Dilekçenin özeti Işlemi 

Pmdrk kırma değirmenciliğiyle çalış- Maliye Bakanlığına.. 

tıkları halde Kazanç Vergisi .Kanunu 
muvaceliesinde fabrikatör muamelesi 
gördüklerinden şikayet. 

Hiçbir sebep gösterilmeksizin kayma· Komisyondudı'r. 

kamlıkça görevine son verildiğ i nden 

şikayet. 

65ll/6717 Aiyon Kanıhisar : Ceza- Geri kalan ınalıkılıniyet cezasının affı Koınisyoııdadır. 
evinde J. A. Loutit. hakkında. 

6512/ 6718 Ordu : Serbest · kumyon Kamyon ve otomobilleı·iniıı lil.stiksiz- Kom isyoııdadtr. 
ve otomobil sahipleri na- lik yüzünden muattal bir durumda 
mına Cemi! Karadeniz. kaldığnıa dair. 

6513/ 6719 Yiçc : Eski Kelkit orman 
kfıtibi Kli.ımn Türeli. 

6!i14/fi720 . İstanbul: Rumeihisar Ka,. 

leiçi No. 17 Süreyya Dal
kılıç. 

Gfi ı fi/ 6721 Bol n : ('opııi köyünda 
muhtur Muharrem Demir. 

Muhakemesiniıı başka bir yere naklet
tirilmesine dair. 

ı adı·o fazlası olarak açıkta kalan ıne
mm·ların müniıalata tercihall> .tiiyinle
ı·; kanun iktiza.~ından olduğu ha lde 
Deniz Y. G. Müdürlüğü tarafından 

yapılmadığına dair. 

Şaı·ktan köylerine nakil ve iskiın !'di
len Zübeyirin kendisini yeniden hic-
ret etmiş gibi gö ·tererek tekraı· 30 dö
nüm daha arazi aldrğına dair. 

Komisyondadır. 

Komisyon dadır. 

,'.\'OS. Y. B 

6516/ 6722 Cliinıüşııne : Talısildarlık- Maıuı vo ı\.ym yardım l arının lıııla ve- Komisyondadrı·. 

tan emekli Seyfettin Öz- riJ.ncdiğinden şikuyet. 
den ve Ar. 

6517/ 6723 Giresun : Öğretnıl'nlikten Maaş V(' Aynı yardımlarının hnln ve- Koınisyondadır. 
emekli M. Hulftsi Gün- ri!nıl!diginden şikô.yet. 

G51R/ 6724 

gör vo Ar. 

Ankaı·a : Sağukkuyudıı 

sebze bostanında 'elill 
Sankaya. 

Seb1.e bostanınnı i~indcki kuliibe~inin 
belediye ınenıurlıın tarofoıdnn yıkt ı

n ldığındau şikayet. • 
6519jfı726 .Karo.çayrr- ivaıı : Bıışı- Arazi verilmi'Sinin teminine dair. 

büyük köyünde < sıntın 
S. ve~. Y. B. 

Yılmaz. 

6ii20/ G127 Alaplı - Kurndeniz Ereğ

lisi : Bölücük ki)yünd 
Fatnıta Mutlu. 

6521/ 6728 Alaplı - Zonguldak : A
şağı Doğaneılar köyünde 
Yaşar Şentürk. 

6522/ 6729 Zara - Sivas : Cefolar kö
yünde Nevzat Doğan. 

l!:şiuin iş mükclrfiyctinden <:ıkat•ılınası Komisyondudrr. 
dileğine dıı.ir. 

Kendi idare ine bile kati gclınediğin- KonıiRyondııdır. 
den ilkokul binası için kamul141tırma-
sı iste n ilen arazisinden sarf m azar 
<ıdilmesine dair. 

M. Eğitim Bakanlığınca kamulaştırıl- Koıni yondııdır. 

mak istenilen arazisl hakkında. 



. İtiyrt 

No. 
İ>ilekç~r sahibinin 
adı ve adresi 

-~-
Dilekçenin özeti İ~lemi' 

6523/ 6730 eferihisar : Hıdniık ma- Birikmiş maaşlarınlll verilmesine dııir. KQınisyonda.dır. 
hallesindtl Şükrü Temelli. 

6524/ 6731 Ankara : Güngör oteli Aynı yardım ve ikramiyeden biranev- " Komisyonda.dır. 

No. 2 Hususi · mubıa.sebe vet istifadelerinin teminine dair. 
müdürlüğünden emekli 
Ali Haydar .Mtuna. 

6525/ 6732 Bahçecik · İzmit· : Yuva- Toprak Kanununundan kendilerinin Komisyondadu. 
cık köylinde Mustafa .Ak- de istifadesine dair. 
soy ve Ar. 

6526/6733 M:ueu:r : Öğretmen Os
man Uzun ve Ar. 

6527/6734 Fatih • İstanbul : Atpa-
zarı eivarı Tetümemler 
sokatr No. 6 Sıdıka Bora
dav ve Naili Boradav. 

6528/6735 Muğla : Karamehmet ttıa
baliesi · Çabırtlar sokak 
No. 3'"4 Mehmet Atilla. 

6529/6736 Maden : Bakır şirketinde 
a.şçı Yusuf güngör ve ar. 

Aynı yardım, çocuk zammıyle ve Ma- M. Eğitim B. 
yıs maaşını alamadıklarındıa.n şikayet. 

Trbbiye ta,lebesinden iki oğlunun he- Komisyondadır. 

nüz belli olmıyan bir sebepten dolayı 
altı a.ydanberi mevkuf bulundukla;rın-

dan şikayet. 

Nazilli basma fabrikası müdürlüğüne KomisyQndadır. 

va.kı olan mürocaatlarına cevap veril-
mediğinden şikayet. 

Fazla Jnesaisiinden dolayı aıneleye ve- Komisyoııdad.tr. 

:riJen ücretten idare işlerinde çalışan-
ların da istifadesine dair. 

6530/6737 Akseki : Güzelsu nahi- O ı-ınan erlerinin ka.n~suz olarak yap- Tarım Bakanlığına. 
yesinde Mehmet Özkan. tlklarr ta.zyik ve işkenceden şikô.yet. 

6531/6738 Bursa : Arabayatağı kö- Tasarrufundaki eve ve şahıslar ta- Komiııyoudadır. 

yünde Hüseyin .Akduman rııfından yııpıla.ıı müdahalelerin me-
ni ve tapu senedinin verilmesine dair. 

6532/6739 Arıkara : Hv. U . M. S. Nasıp düzeltilmesi hakkındaki dile- Kom.isyondadır. 

6533/6740. 

6534/6741 

B. Hava Müsteşarlığı I. ğinin gözönünde tutulmasına dair. 
Ş. Müdürü Srtlo Taua-
man. 
Ş. Karıı.ağaç : A.şatı Kale 
mahallesinde Osman Öz-

tat.-
Kars : Şehit. Yusufbey 
caddESi No. 40. 

Oğlunun askerlikten terhisinin temi- K~ınis.vondıı.dı"r . 
ni dileğine dair. 

10 . III . 1945 tarih ve 6490 numa- ;\[. Etoitirn B. 
ralı dilekçesine ektir. 

BuiJa Albud&lt. 

6535/6742 Sorgun : Yozgad : Miı-a
hur köyünde Halit .Aslan. 

1 . XII . 1944 tarih ve 6009 numara.- 1\L Eğitinı B. 

lı dilekçesine ektir. 

6536/6743 Gıu:ianteb : Nurgana lıö- Aynı yardnn ve ikrıuniyesinin veril- Komisyondııdır. 

yünde Eğitmen Hamza mesine dair. 
ADıan. 

6537/6744 htıı.ııbul : Kurtuluş Peı·- ilı ti a: kcriye taruruıdnn işgal edilen l_{omisyoııdadcr. 
vaz solı:. o. 14 lliL-ı-uü arıı.zil rindeki ıararla.rııuıı teııbiti ile 
Giilen ve Ar. ödenm ine dair. L '• 

--



Kayıt 

No. 
Dilekçe salıibinin 
adı ve adresi 

- 971 -

Dilckçeııin özeti İşlem i 

6538/ 6745 Toprcik - tzmiı· : Oüııey Ülcıı kocasından ı ııaaş b<ığlıınmwsını Konıisyondadrr. 
ınahallc~i 1151 sokak o. veya iki-amiye veril.mesiııe dıt~r . 
.J.l ~liiı·iivvcl Altıntnş. 

6539/ 67-!6 'l\'Iahıııudiyo - l~ski~ehiı·: Biı·c r maaş i hamiye vcı·ilmc!iinc daiı· . Komişyoııdadrr. 
Çifteler harasında N şet 
'l'abar. 

6540/ 6747 ~ iv us : Çııvuı·d nıaha.Uc ·i Aynı yardım ve i humiye verilm sine Koıııiııyondııdrr. 
o. 12. Mustafa Maznıan. dair. 

.. ... ~ 

6541/67-!8 Aynmel - Konya Eı·cğ- Kiiylcı· i iıııeoo . işinde yapılım huksı7.- İçi~lcri Bakuıılığınıı. 
1 isi : Buea!kda mu kim 1 ı ğın düzcitllnıcsiııc dair. 
SrltHI' Çnlrk ve Ar·. 

6542/ 674!) ::;uimbcyli : Bolat Ptmar !stiklfıl madal.yasiylc taltifi ve lıurp Komiıı.vondadıı·. 

köyünde Fraıı~it Okwnu~. ıniılulfı olduğundan maaş t.nhsisjnc 
dair. 

6543/ 6750 TJa~· ı·t4Jolu : Cezaevinde 17 . X . 1944 tarih viı 5 3 No. di- Koınisyondadır. 

654.J.j 675l 

6545/6752 

Jiamdi Süna:r.. lek?.csine ektir. 

Alacam : Balışi oymağr 

köyünde Mehmet Aydo
ğan. 

Vıırı : Edı·eııut köyünde 
Mehmet Ali Okay. 

Verilen nıalıkfuııiyet kararında isabet
olmadığından iadei muhakcme sure
Liyle kaldırılmasına dair. 

Mııhkf•miy t cezasırun affına dair. 

Korn.isyondudır . 

Adalet Bakımlığı.no . 

6546/6753. Aııkaı·a : P. T. T. Genel tl'cı•etle geçen hiımı.et sül!eSin:iu emek- l<oıuis~·ondadı~. 
Müdürlüğü nıüterciıni liliğiode sayılmasina dair. 
l~'evzi Erat. 

6547/ 6754 İstanbul: Cezaevinde Di- Bakiye oezıısmm affı hakkında. Komisy ndadrr. 
laver Turhan. 

6548/ 6755 Malatya: Arslanbey ma- J+;ıııel9i ınaıışı bağlıınınası dileğitre 1<6mitlyoudadır. 

hallesi Tahta .Ali minare dair. 
sokak No. lW. Mevlüt 
Öz. 

6549/ 6756 .Ankara: Hın·ita Genel Ücretle geçen lıizm !.inin eylemli hiz- K6mis ·oodadrr. 
Müdürlüğü tamirhane şe.. m tiııe eklenuıesiııe dair. 
fi Bedri Koray. 

6550/ 6757 lstanhul: D. Denizyollaı·r Yüks tınesinin teminine d&ir. 
linıaııı kaptanlarmdan 
.Ahmet Kaloş. 

6551 / 6758 Aııkaı·a: Milli Savunma Hııkkıııda ·verilen Alikeri Yargıtay Konıiı;yondaclu·. 

6552/6759 

Bakanhğı zatişleri D. §ll· karııı·mm yerine get-irilmesine dair. 
be 2. de muamele memu-
ru Zühtü Beşkök. 

am un: Saııthaı1e o. 
49. dükklinda R&8im Tek
yıldız. 

Konya V~lisi l<'uat Toksal kard-eşiııüı 
ölümüne bebiyet vcrdiğinden. hak
kında ken\Uli kov~turmo yapılması
na dair. 

Koınisyondadı:r. 



Kayıt 

No. 
Dilekoe sahibinin 
adı ve adresi Dilekçenin özeti lşlenıi 

6553/6760 Sivas: Demireiler arkası Ortaokul diploması verilmesi dileği ne J oııüayondadır. 
mahallesi No. 28. Feridun dair. 
Biçakçıo~lu. 

6554/6761 Beşiktaş- İstanbul: Yeni 4379 Nolu kanumm yorumunun ya- Komisyondndrr. 
mahalle Rızapaşa aka.Tet- pıhnasırun ve Denıiryolları memurla-
leri No. 5. Edip Gülersoy. rma da tatbik edilmesine dair. 

6555/ 6762 Tokad : Un fabrikaeısr Teknik okulunun fen memurluğu kıs- Komisyondadıl'. 

Abdullah Okano~lu Atıf ınından mezun olanlarmda yedeksu-
Okan. bay olabilmeleri hııkktnda. 

6556/6763 İstanbul: Türk Umuın Varlık vergisine dair. 
Ticaret Limited Şiı-keti 

İstanbul han Harumeli 
sokak No. 3. 

6557/6764 İ tanbul: Istanbul han 
Harnıneli sokak No. 1. J . 
V. Vittoll ve Kampani Li
mitet. 

6558/6765 Bursıı : Halk Eczanesi sa
lıihi Kazım Yar.gan. 

6559/6766 l•'n tsa : Eski ma.lıniidürü 

Tahsin Kutsal. 

6560/6767 Ankara : Orman Koru
ma Başveterineri emekli 
binbaşı Saip ~a.yıka.l. 

ıırlık vergisine dair. 
' \ , 

•. 1' 

Sıığlık ve osyal Yardım Bakanlığı 

ta.rafındıın hak ve hürriyetine . teca
vi.iz edildiğinden icıLbeden.ler bakkın

da kovuşturma yapılmasına dair . 
Topı·ak tevzi komisyonlarından bh·i
ııe tayinine dair. 

6568 numa.?&lı dilekçesine ektir. 

Komiı:ıyondadır. 

Ko m isyoııdıulu·. 

Koıııisyondad ıı·. 

Koın isyondadır. 

. 
M. . Bukaulıihna. 

6561/6769 Bul'S8. : Eczacı Kazrm 15 . V . 1945 taTili ve 6765 numaralı Koıni>ıyondııd ı r. 

Yaqıan. dilekcesinin muameleden kaldıruma

sma dair. 

6562/ 6770 Elilzı~ : Karasık köyünde 
Hüseyin Köse ve .Ar. 

Satm alınacak tütiinlerine takdir edi
len fiya.tm haddi lllyıkıDa iblağ ile 
mağdur edilmemesine dair. 

Koııı i:syondadır. 

6563/ 6771 

6564/ 6772 

M. Kem&lpıı.ş;ı - Bursa 
Çeltikçi köyiinde ~a

ı:an Çatallar ve .Ar. 
Kozan : lmamo~lu kö
yünde .All Çokol. 

Durumbey köyünün tapulu arazileri- Koıııi yomladır. 

ne nakli hakkındaki dileklerinin na-
z'a.n itibare alınmasına dair. 
1 kan suı· tiyle verilen arazi haldnu- Kon ı isyoııJııdır. 
da eşha.s tıı.rafrndan yapılan müdaha-
lenin meni ile Hazinece ka.mulaştuı.la.-
ralı: borçlanma suretiyle verilmesine 
dair. 

6565/ 6773 Malatya : Belediye Mu- Ziraat Bankasında çalıştığı süreye Konıisyondudıl', 

haııebecisi Ziya ö~t. ait borçlanmanın banka tarafından 
ödenmesine dair. 

' • 



Kayıt 

No. 
Dilekçe ııalı.ibiııin 
adı ve adresi 

6566/ 6774 Aydın : Hesap İşleri Mü
dürii Osman Bircan. 

-~a-

Dilek~.cınin özeti 

4085 sayılı kanunun 17 nci maddesi
nin son fıkrasının belediye memurla.. 
rınada tatbikı nıafduriyetlerini mu
cip oldutuna dair. 

6567/ 6775 Sinob : Tersane caddesi Varlık vergisine dair. Komisyondadır. 
' . Deniz otelinde Şevket De-

nizci . 

6568/ 6776 Şile : Ahmetli köyü muh
tarı Hidayet Kurt ve Ar. 

6569/ 6777 Kuııuı· - Kalecik : Çift
çilerden Haydar Kara
agal ve Ar. 

6570/ 6778 Akhisar : Kethüda ma
hallesi sokak 26 hane 35 
Hüseyin A.kyol. 

6571/ ()779 !zmir - Kubiliiy mahalle
si 1029 sokak No 20 Ah
met Sezik ve Ar. 

6572/ 6780 İzmir : Çayırlıbahçe 1260 
sokak No. 33 Abbas To
kadlı ve Ar. 

6573/ 6781 İzmir : Kubilay mahalle
si 574 sokak No. 106 ls-
mail Güleryüz. 

Tapulu ormanlarından istiladeleriıtin, İçişleri Bak&nıııpıı&. 
teminine dair. 

Istenilen 26 000 liralık salma hak- Komisyondadu-. 
kındaki dileklerinin gözönünde tutul-
masına dair. 

İzmir - Kasaba ve temdidi denıiryol- Komisyondadrr. 
larmdaki Jıjzmetinin emekliliğine ek-
lenmesinc dair. 

Beş yıl vergiden muaf tutulmaları di- Komisyondadır. 

leğine dair. 

Koınisyondadır. 

Komisyond~ır. 

6574/ 6782 Turgutlu : Hük~met ci- Avukatlık nthsatnamesi verilmesine Komisyondadrr. 
varında Davavekili Os- dair. 
man Taşknıbaş. 

6575/ 6783 lbradi - Akseki : Unulls 4599 numaralı kanundan istifadesinin Komisyondadır. 
köyünde eski kaymakam ternilline dair. 
Oıınıan Zeki .Alper. 

6576/ 67lH Kırıkhan . Hatay : Kış- Hakkındaki müstafi kararının kaldı- Koınisyond~ır. 
lak bneağı müdürü Lütfi rılması dileğinc dair. 
Kılıeoğlu . 

6577/ 6786 'Kandıra : Askerlik şube- 23. II . 1945 tarih ve 6424 numaralı Komisyondadır. 

si eski muamele memuru dilekçesine ek. 
1brahim Ersan. 

6578/ 6787 lı:ıtanbul : Cezaevinde Ali Haklandaki hükümde adli hata oldu- Koınisyondadır. 

6579/ 67 

Kameı. ğunlan düzeltilmesine . dair. 

Gazianteb : Eblchan ma- Açıkta kaldlğr süreye ait matlubu- J\{. S. Bakanlığına. 

hallesi No. 5 Yeni ilkokul nun verilmesine dair. 
başöğretmeni eliyle Eş

re! Ça.lıkoğlu . 

65 0/ 6789 Rize : Tophane 'mahalle- Kendisini dolandıranlar hakkında ko- Komisyondadır. 

~i 1\:t:uhittill Murta~~lu. vuşturma yapıbnasma dair. 

. 
1 



lrayıt 
No. 

Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

658I / 679Ô- Kü~:c : · Şenlik, .·~Ö~ü,nde 
Kadir Ersoy YI: · Ar- .. , 

6582/ 6791 Ankara : Yeni cw..at;vin
dc avit Arıtan. 

65 3/6792 Deınirci : P. T. T. mer
kez efi Hayri Fidan: 

65 4/6793 ~[ecidözü - Çorum : Ko
naç köyünde adık Çulık 

ve .Ar. 
6585/6794 fardin : Uluc:ınti ınahııl-

lesindo Nfıznn Erten. 

-~~4-

Dilekçeniu özeti 

~Of)rWt Jllllh&UJl dqq !1 ıılJJ;l!.)U :qe.vJ~t 
hi&şes\ı)iı,ı. .!ıı.ı,Jal~ndaıı şiki'ıyet. 

)1:1\"ıq'\pıiyet.iuin aıffı hakkında. 

4454, sayılı P .T. T. işetıne kanununun 
43 ncü maddesinin yorurıılanrııasına 

dair: 
Figani köyündeki okulım bölge okulu 
ol arak taıııııııııuıı hakkııicla . 

İşlerni 

'fiearçt .Bııkanlığ,ına. 

Konıisyondaclrr. 

Koınisyondadır. 

Ft:azinc;vo ait anızi,vi çııldığuııı. dair 1\omisyoudadır. 
Malınüdürü tarafuıdan viiki iddianm 

' · ' yerinde olınadJğından H. da bir kımıı· 
vcıilmesine clair. 

6586/6795 İstanbul : Mıtnifatunı i t- 3 . v· . 194ii tarih ve 6575 No. lu Koınisyondadır. 
halat Türk Anonim Şir- dilekçesine ektir. 
keti Müdüt·ü elami Berk-
yar. 

6587/ 6796 Gaziaııteb : Halktan 1\f. 
Tıışar ve Ar. 

658 /6797 Titıt~a : lialk· \lCZıtlıane~i 
sahibi Kazım Y ıı.zgan. 

65 !l/ 6799 Kv~:ııı : ~,.,.uı· ören kö
yünde Hasan Köse vo Ar . 

6590/6800 .Mürefte : 11Iuhtar Cemal 

Toprak Kanunun hakkındaki dikklo- Keınisyoııdadrr. 
rini n gözönünde tuıulmasma dair. 
Bursada eczahane açmasına miiHa.ade Koırtisyondadır . 

ctlilm ·ine dair. 
Deprem görenlere Kızılay tıu:afuıd,ıuı Komiı,yondadır. 

. yaptl:ın yardırndaki suiisl'imalin önii-
.ı:ıe geçilme. i ltııkkındcı. 

1100 torba kükürtün acele verilmesine Koınisyondacln· . 

Yazıcı. dair. 

6591/6801 Adapazarı : Mahmudiye ·İhya ettikleri arazinin tapu senetleri- Koıııi~_vo1ıcladıı·. 
köyünde Muharrem Alk- nin veı·ilmesine dair. 
soy. 

G592/ 6 02 Giresun :- Nizaııriye ına,.. ," Maliye 13akanlığı tarafından ale.eağı- Haliye Bııkanlığınıı. 
halllf.'liıı.do .Meliha Aktan. ıun verilmesine dair. 

6593/ 6 03 

659-1/ 6 04 

6595/ 6 05 

6596/6 06 

Adana :Devlet Demiryol- 25 . III . 1944 tarih ve 4'790 nunın
ları Tümen - 24 ncü vez- ml ı dilekçesine ektir. 
ncdarr Baba Denizel. 

Haydarpaşa - İstanbul : Hazinece borç olaı':lk tahakkuk etti
Haydarpaşa Lisesi mfuı.. rilip emekli maa.şmdım kesilen para-
talıdenıle~inden İbrahim ramn affına dair. 
Şenol. 

Balorköy -İstanbul :Ye
ni mahalle İstanbul Cad. 
No. 185 Osman Altuğ. 

Ankara : Kalaba inoa&t 
yeni cezaevinde Tahir Pa
lamutçu. 

Hınliik vo Eytam Bankası , tarafın

dan satılan vinin yerine a,ynı evsafta 
bi:r ev verilmesi ile borcunun 1ıı.ksitc 

bağlanmas,n'a dair._ 
Özel af istiyor. 

1 oıııisyoııdadır. 

Konıis,\'On~ladı ı·. 

Koıııi~yolıdad ı ı· , 

Kumisyomladü·. 



Kayıt 
No. 

6597/6807 

Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

Mersin : C~evinde Rı:
şat Çifte. 

Dilekçellin özeti r ... : . ~ '" ·ll· . İşlCIJÜ ' 'Y ,J . 
Mııhkümiyct ceiasının aff:t d.ileğine 

dair. 
Kötııisyonda(lrr: 

6598/6808 İstanbul: Cezaevinde Ali 
Ça~lıyan. 

Ad lt h nt anın düzeltilmesiııe ' dair." Arlııll't Rnknnlrğmn . - ~ 

6599/6809 Tavşanlı : Gayı köyünde Kıııııulaştırılınak istenilen arazisi 1 6ıhi.<ıyonclıtdn·. 
Mehmet ve Gülsiim Du- hakkrııda yapılan kanunstlt ve ynJsuz 

. ..) 
ran. muaml\leden şikajııt. ·- · . ; 

6600/6810 Di'Vl'iki: Haşke köyü Okul inşıısı için dileklerinin nıı.zıu•ı · Kumisyolıdudn·. 

muhtarı Abbas Akyıldız itibara alırımasına dair. · .. . · r · · ; 
ve ar . 

6601/ 6811 Blona'kpmar Bigadiç : 
Kirazpınar köyünde tb. 
rahim Cengiı. 

Aııınıe hizmetlerinde çalıştıklat·nıda'n' Ekortı>mi Bnk!ııil'ı ğnıa. 
rne~buri iş mükellefiyetinden muıif · ··• · · <'ı : :: 
tutıilmnlnrı hakkmda. 

6602/68 12 lzmir: lki çe,melik 843 
sokak 4 hanede Nureddin 

Emekli \!O<'uklatınm da ço<'uk zamlıı- Komisyondadir.: • ~' 
ı·ından istifadesinin teminine dair. 

YoldiiiJ. 
·ll60::ıj6813 niresun: Cezııeviııde Va- Molıkuıniyeti hakkıııdaki kararın ye- K om isyonrlad ır~ 

hit Tosun. nid n ineelenıu<>si ile cezasının azııl-

trlnı Mına dair. 
6604/ 6H I4 1 omis)>ondadn·:' Ankara: Balıçelievleı· 2. 

şimal sokak No. 23 Os
m.an Nuri Uııman. 

A~k<'ı't mahkeme tarnfmdıın hakkm
dıı l'nil!'n karıırın affı hakkmdıı. . ......... . 

GôOfi/6~15 Kaş - Antalya : 1> nıı·t· 

bucağmdıı eılll'kli sıılıHy 

1 . ll . l!l.ı5 tarih ve fi33!l ~o. lu di · Ad~et ka.ııhğnıı\ı .! 

Febmi Sokullu. 

6606/6 16 Menemen: Seydi Nasurul- 21 . X . 19+! l~ ı ·ilı 

lah mııh . l>clliil sok .. \Jı. dilekçcsint• ektir. 
ınet. Yeşiltunn. 

w 5 fiG ::'\ıı.lıı Komi&yoııdııdn·. 

6607j6Al7 Kadıköy- lstıaııhul :Mo· 7. XC. l!l-!4 lııı ,ilı ve 39 10 No. di11•k. Koınisy<lnJııdfı·. ı· 
da <'adde.~inde o. H7 Ah- ı;esincı ckti ı•. , 
met iır.mı 'l'ansuğ. 

660, / 6 l R A~·Ya<>ık- Çanakkale: Pa- Dulnıma tezgahları ıçın v rilt>n ipli- Komiıwoııdo.cl!ı·. 

ŞA köyünde Yusur Yıldı- ğiu iliığıtımında suHstimal edildiğiıı-

rım. şikayet. 

6GO!l · fı819 Diyaı·bakn : Yerıi han Kı r. tall'lı!',I'O t<•cııvüzde bulunan 1iğ- Komi.yoııdadıı·. 
iinüJıdo :fumncu Mehmet re\ men ll. da kovıı~tmma yapılın ası-

Erbol VO .Ar. n unil'. 
6610/6 20 .Aması'll - Zonguldak: Sor- likokul iiğretınenll'ri için kıunuuı~lı

magir ınahallesind Sadık rılmak i. tı·nilı·ıı bahçesinin kanııılnl)· 

yguı:. tırılm;ısıııda.n vali ge~ilmosine dair . 

661]/6 21 Aııdirin : Çiçekli köyün- Küyler·indtıki g~il J'iniu nçık alunlıır· 
do mu.ht.ıır .Mı:hruct Ok- da "'' oı·mnnsrz yerlerd.t: otloınJJ ımı 
süı. müııııatle <'diınesinı> dair. 

6612/G 22 1staııbul Balıkpaznl'ı lzıniı·'de scrL t satışına müsaade edii-
Yf\il!l ııokak No. 10 Hay- !mal ettildı ri nışnatanm nkuı·a v 

'-' 
retlin Ve.niköy. ınesine dair. ı .. 

Komisyon dadır. 

Koıtti roud:ı.dı'~ 

·Komisyoııdadrr. 

, 



. K&ııı 
No. 

!>llekoe ahibinin 
adı ve adresi 

6613/6823 Bozöyük : Çolak: İbra-
him Bey fabrikasında 

. bekçi MemJl4 Kaptan. 
· G6.i4/6824 Of : Aktaf köyünde ls-

. 'man Vural. 

66'15/6825 

6lı6J6826 

6617/6827 

Hınıs : Kanisipi köyün
~e Ali Rıza Dotan. 
~stanbul : Cihangir Fi
ruzağa Kan.diıt caddesi 
No. 25 Neyyire Işık. 
Güdül- Ayaş : Yerli kö
fünde s. mu. 

66İil/6828 !{ımk - Bergama : Bele-

Dilekçenin özelli 

Münasp miktar ik:ramiye verilmesine Komisyondadır. 

dair . 

Münasip bir işde istihdamının temini 
ne dair. 

Kira bedellerinin artıniması dileğine 
dair. 

Komisyondadır. 

Komi.<ıyondadır. 

Mııhtacı muavenet olduğundan yar- Komisyondadır. 

dım edilmesine dair. · 

13 . II . 1945 tarih ve 6370 numaralı Komiııy~ndadır. 

diye muhasibi Hasan arzuhaline ektir. 

66{9;6829 

6620/6830 

.. 
6621/6831 

Şen gül. 

'9smaneık - Konya : Ha
nifi köyü muhtarı ömer 
Kuzalı. 

€izre : Şimagm Zafgm
galıpaşa mahallesinde Sü
leyman Besen . 

Tj:araman : Kadir lçer ve 
.Ar 

A 

Toprak Kanunu çıkineaya kadar ara
zinin sahipleri tarafından satılmama
sınnı teminine dair. 
Zabıt katibinin n.sker <kaçağı olduğun
dan hakkında kanuni takibat yapılma
sına dair. 

Çalınan hayvanlarının bedellerinin 
verilmesine dair . 

Komisyondadır. 

1\1. S. Bakanlığına. 

Iç işleri Bakanlığına. 

66~/6832 Bulancıık - Giresun : Es- Memuriyeline iadesine ve müterakim 
maaşlarının verilmesine dair. 

Komisyondadır. 

6623/6833 

ki icra memuru Fahmi 
·.yayd&. 
Çanillale : Cezaevinde 
Hilmi Erman. 

17 . X . 1944 tarih ve 5840 numaralı Komisyondadır. 

dilek~ine ektir. 

·6624/683-! Diyarbakır : Cezaevinde Eski Van Valisi Harnit Onat'ın key- Komisyondadır. 

6625/6835 

6626/6836 

6627/6837 

6628/6838 

T!vfik Dağıeker. fi ve kanunsuz muamelesinden şika
yet. 

İzmir : .Asansör Şehit 
Nusret sokağı No. 305 so
kak 93 numaralı hanede 
Yusuf Küpeli. 
Ayvacık - Çan&.Ü:ale : 
P&f&köyünde dokuma ta
lebesinden Bahriye Ya
kar. 
taianbul : Cezaevinde Di· 
liver Turhan. 
Kemaliye : Sofusade ma
hallesinde Mehmet Ke
aim. 

Tapulu emvali gayrimenkuleleı-ine S. ve S. Y. B. 
Hazinece viikı müdahalenin refine 
dair. 

Kızılayın yardım paralariyle dokuma içişleri Bakanlışmıı.. 
tezgahlannın dağıtılmasındaki ırullsti-
mald~n şik!yet. 

12 . V. 1945 tarih ve 6547 numaralı Komiııyondadır. 
dilekçesine ektir. 
Kemaliye yargıcından şikayet. Konrisyondadır. 

lataabul : Ceca ve tevkif. 
eviacı. llllı&l AıwL 

Adli hatanın düzeltilmesi lıaldaııda. Komisyondadır. 

- ' 

1. 
r 

' , 



Karıt 
No. 

Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

--Wl-

Dilekçenin özeti İşiemi 

6630/ 6840 Ankara : Gümrük ve Te- 4379 numaralı kanundan istifadesinin Komisyondadu·. 
kel Bakanlığı Bütçe Kon- teminine dair 
trol merkez muhasebesin-
de memur Ali Ödüyılınaz. 

6631/ 6841 Ankara : Orman Koruma Or.cl af istiyor. Koınisyorıdadıı·. 

Genel Komutanlığı Kur
may Başkam Kmmay 
Yarbay Nurettin Şipal. 

6632/ 6842 Haymana : Meııkez oku- Yapılan tahvilin kaldmlması ve eeki Komisyoııdadır. 

lu öğretmeni Mulılis Ulu- yerine ııakledilınesine dair: 

6633/ 6843 

6634/ 6844 

6635/ 6845 

6636/ 6846 

6637/6847 

san. 

~ın ık - Bergama : Suçab
lı köyünde Rıza Engin. 
Karaman: Hacı CeliU ma
hallesinde Ahmet Say. 

Beyoğlu : lstanbul : Tar
labaşı Cad. Ardarn Ap. 
No. 6/6 Teodor Kostan

tinidis. 
İllebolu : Uluyol köyiin
do Mustafa Ka.ras. 

Bafra: Frengi mücade
lesi sılthat memurların

dan Rahmi Başhan. 

H~inece satılan emlakinin bedelinin Maliye Bıikanlığmıı.. 
kendilerine verilmesine dair. 
D. D. Yolları İdaresi tarafından tek- Koınisyondaclır. 
rar hat çavuşluğıınıı. alınmaama dair. 

13 . XI . 1944 tarih ve 5951 numara- Komisyondadır. 

lı dilekçesine ekiir 

23 . II . 1944 tarih ve 5987 numara- Komisyondııdır. 

· lı dilekçesine ektir 

Sağlık ve Sosyal Yarclını Bakanlığm- Komisyondadır. 

ca memuriyete tayinini veya emekli 
nıaaşı bağlanmaama dair. 

6638/ 6848 Urfa: Kanberiye mabal- Tapu müdürü ve jandarma kamutam İ~işleri Bakanlışı:na. 
lesinde Reşit Özkan. tarafından arazisine yapılan müda

halenin .kaldırılmasına dair. 

6639/6849 Ş. Karahisar: Tas mahal- Ölen eşi için mahkemece veraset ila- Komisyondadır. 
lesinde Recep Karako- ıru verilmesine dair. 
yun. 

6640/ 6850 İzmit: Kozluk mahallesi 8 . :xn . 1944 tarih ve 6047 Nolu di- Komisyondadı:t. 
Saray yokuşu No. 21. Ali lekçesine ek.ıtir. 

Rıza Gözen. 
6641/6851 Kırıkhan • Hatay: Kur- 17 . V . 1-945 tarih ve 6784 No. dilek- Komisyondadır. 

tuluş mahallesi Kışlak çesine ektir. 
ı. bucağı müdürü. L. Kılıç-

• · n 
6642/ 6852 

6643/6853 

r . -· .._ 

Karadeniz ereğiisi: Or
banlar mahallesinde Emi
ne Babacan. 

Beyoğlu - !stanbul: Ku
maş mağazası Gala;tasa
ro.y No. 261. Cevnd Acar. 

·.· 

Karadeniz (!reğlisi Hukuk Yargıcı İb
rahim Yücer'le binbaşı Tahir Alpa
vutan 'dan şikayet. 
Dı,arıdan gelen mallarının yiizde yet
miş beşinin ithal fiyatı üzerinden y(!r
limallara verilmesi hakkında 'llicaret 
Bakanlığının kararı hakkındaki eli
lelinin gözönünde tutulmasına dair. 

Komisyondadır. 

Konıisyondadır. 

. 
' .. ., "'1 ı ... _ .!..-,.J......I 



kayıt 
No. 

Düekçe sahibinin 
adı ve adresi 

- ~- -

Dilekçenin özeti !şlemi · 

6644/6854 Şiverek: Sinan 1 Akta'l' ve ' nçeleı-inin Dtylxrbııkıra hnıtla1unnsma !~işleı·i Bııkıınlığma . 
ar. dair. 

{i645/6 56 umaovası - hmir : Bu-
C/lk halkı narnma Mustıı
f& Alon. 

Tütün rkiın ve satımı H. Gümı·ük ve 
Tekel Bakanlığınca lıazırlanıın ·kanun 
taııa ıısı lıAklandakıi dilek1eriııln ıtiiz· 

öııiinde tut ıılmaaı hakkında. 

flii. ve TekPI B. 

6646/6857 Tavşanlı: Ort.aokul Beden Evini işgal rdcu ynrı;ıı~ H Mi f:Uı·ün '- Konıisyondadıı· . 
terbiyesi öğretmeni Kaırril den şikfi.yet. 
Brnıan. 

6647/ 6 58 Cebeei - Ankara : ! staa- MiiH Korımma Mahkffile i u.rafuı.d.an Konılıı.vondndır . 
. yon arka~ında Evren ı;o- verilen pari\ cezasının affı hııkkmda. 

kak No. 25 Zeynelahidin 
Ar arat.. 

6648/6 51l Köyceğiz - 1\'T uğhı. : ul- K~il •rini ;ıı:ıtın~wn i<ıırlıu· g~iıoi bi ı · Komit~yond:ıdjr, 

taniye köyüı:ıd Mwıt.ıı!a ımıı:ıan içi:n cnnanlarila otJatmıııımıı 

;l'urgud ve Ar. ınihıııadc edilıneı:ıinc dair. 

G649/68fi0 Çal : Zeyve Belediye Re- Bucak~ıı.rı i~iıı. l<:<'n kiiyiindeıı g~11ı·- ~)J,ileFi Bııkıııılığııw. 

isi İsınail Duman ve Ar. til~eek iı;nıc suyuııım kCiitiııe giden -. .. · _,..- - -.. : - ı 

6660/686' 1 Erbarı : Hı1yn.t giriş 1<'6-
yünde Knnıil Paı-lak ve 
Ar. 

heyete ınczki'iı· köy ınut gallibesi taı·a
fıııdmı vaki olan tecavüzden dolayı 
haklıı.rıııda kanuni kovıışturnıa yıı.p.ı~
ma.~ına dair. 
thyı\ ottikıel'i aı·ar.i.l'o . uı·ı~.noğııllııı·ı Konıisyondadıı· . 
tarafındau yılp ı lan ınüdaluıkııiıı nıc. 

ninc dıllr. 

665\/6862 Kadıköy - İstanbul : Ka- Eskisi gibi Tütk ıniistalızatatınn ser- Komi. yondndır. 
dıköy eczan . i saltibi Nev- b Çe Ml.hsa.t verilmesine dail'. 

6652/ 6863 

roziıı. müstwarı salıibi 

Celi.i. El'gun. 
Ünyc : Kıyıcık mııha!Je
siııde Taeilibat Civelek. 

Miiıltceirlerin ticareth11ne kıı tiyle tu- Koıııisyondııdır. 

tup kullandı:kları il.karlarınm serbeııt 

bsrııkılmamıa dUr. 

6653/ 6 64 Fetlıiye : Ilalkta.n 
'reınelkuraıı. 

atih Fethiye i>IJ!ıta, 'l'elgrıü İdaresine w Ui· hrına B. 
alıhüt ettiği ilirekleı-den vakı zararı-

nın bir ya n ile te)ıüi. in~ dair. 

6654/6 65 inebolu : Deresök:ü kö- 'l'apulu omı tıdan kestiği a~arın Thı·ım Bakanlığına. 
yüude Şükrü Toplu. ıınan İdaresi tarafıuda.n teıilim edil-

6655/6~ 1M 
yünde }iustaf& 'l'.opiu. 

6656/6867 l nelıolu : Şamalı köyün
Wl lülwuıt GieeıL 

yünde Ahmet 
66~ /6 69 inebolu : Şııaalı köyibı... 

de !bı-ahim liri:. 

mesine dair. 

:. 

) 

:. 

) 

) 

:. 

Koıni.~ ondadır. 

Konıisyondııdır. 

Koın i8y.ondadır. 

Konıisyondndır. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

-fi9-

ıDilekçenin özeti •!şlemi 

6659/ 6870 Jneboln : Şanıalı köyün- Tapulu ormandan kestiği ıağaçla.rın Komis.vondadır. 
de Hüı:mü Yılmaz. Orman ldaresi tarafuıdan teslim edil

ııuı.~ine dair. 

6660/ 6 7l Joebolu : Salıcı köyünde 
İlyas Kara. 

6661/ 6872 lnebolu : Şamalı ki)yün
de !zzet Şentürk. 

6662/ 6873 lnebolu : Evreniye kö
yünde : Ahmet Topaloğlu . 

6663/ 6874 lnebolu : Deresökü kö
~·ünd(• Mehmet Aktaş. 

6664/6875 l ucbolu : Kıu:şı Giboru 
köyünde Mustafa Knxıı. 

6665/ 6876 inebolu : Şaınlı köyünde 
Salih Gül. 

J{omis;voudadır. 

Ko m iıı.yondadır. 

Komiayondadır. 

J onıisyQI\dadır. 

Koıni,syoııdadır. 

Konıis)•ondadır. 

6666/ 6877 Kınık - Bilecik : Emekli Aynı yardrm ve ikraıniyesiuin veril- Koınisyondadır. 
öğretmen İbrahim Don- mesine dair. 
maz. 

6667/ 687 Unuu·lu - Antalya : Göç- İskan durumu hakkındaki dileğinin •. V(' • Y. B. 

6668/ 6R7!l 

nıf'n <'afe ı· Akbıı.ba. 

i\k~f'hiı· : Araba yapıeısı 
Mustufa Çelikörs ve Ar. 

gözönüne alnuıasına dair. 

4565 sayılı -kaııuııa göre taı ·hedilen 

vıırgi Cıı:ıla olduğundan vergllel'inin 
indirilmesi ve v rıı·i beyaımameleriui 

v<>rcc k mak,amda memur bulunmadı
ğından eezıılı vergiye maruz kalmıı~ 

nınlıırına dair. 

Konıisyondudır. 

666!1/(!H O Bursa : UnıUI'l)ey roahal- Or·h.ul(u~i 'ni rı Keı.:amct kii.vündeki göç- KomUıyondadır. 
lt•si ('ing-illi , okak o. 5 ınenlor·c veı·ilen ııı·a.zioin istiı·dnt edil-
1 8nııı il Hakkı Deıuirözü. ım·nıcııi dileğiııe dair. 

6670/ 6RR I Adıııın : DPrvişlcr köyün- :\[aaş lııığlauınası dilcğino dair. Kouıisyoudadır. 
d1• ll u~nn Aslıııı. 

6671 / 68 2 Biga : Dokumacı esn~ İplik verilmesi dileği hakkmda. Koll)i ~·ondodn·. 
fından İsmail Hiç. 

6672/6 83 fnebolu : Uluyol köyün- Tapul.u orııuıııından kestiği .ağaçlarm, Komisyoududır. 
do Mehmet Kara. Orman idaresi tarafından kaldırJlma

sına izin verilmesine dair. 

6673/ 6 , 4 Afyon Karalı.isar : Çay 4716 1i8yılr kanundan istifadesinin Tieal't't Ba.kaıılı ğrnıı. 

istasyonunda T. M. O. ln- tcnıi11ine dnir. 
şaat Şantiy~ kontrol 
sürveyanı Lftt.fi Erbay-
sa.l. 

6674/ 68 5 Çarşamba Ulaş köyün- Tapulu arazilerine Devlet çiit.liğiııce lwıniııyomladır. 

do Hüseyin Özdemir ve yapılan müdahalenin monino dair, 

A:l. 



Kayıt 

No. 

6675/6886 

DHekçe ııalıibinin 
adı ve adresi 

Kırıkhan - Hatay : Kur
tulU§ mahallesinde lıi1tfi 

Kılıçoflu. 

-280 -

Dilekçenin özeti 

Daruştayca memuriyotine iadesi hak
kındaki kararın vali tarafından in
raı. edilmediğinden şikAyet. 

İşiemi 

Koınisyondadır. 

6676/6887 Rendek : Kızaruk köyü Tütün ekicilerinin ıkalkınmaaı ve ko- Komisyondadır. 

muhtan Hüsnü Kızılay runmaaı için hazırlanan kanun taaa-
ve .A:r. rısrnın biraMvvel kanunlaştırılmaaı-

. ı ·: , ' ' na dair. · 

6677/6888 Hendek : Süleymaniye 
ıköyündo muhtar Alunet 
Kartal vti Ar. 

Komisyondadır. 

6678/6889 Gümüşane : Başere kö- Tapulu evine vô:kı müdahalenin refi Komisyoııdaclır. 

yündo Fevzi Bayraktar • hakkında mahkemece aleyhine verilen 
· karann kalclınlmaaının teminine dair. 

6679/6890 Konur - Kalecik: Koru Köylerine yapılacak okul için konu- Komisyondad.ır. 
köyünde Ali Yüksel. lan 800 lira salmanın fazlalığmdan 

şikayet. 

6680/6891 Pülümür: Hasan Gazi kö- 16 . ll . 1945 tarihinde 6402 No. di- Komisyondadrr. 
yiinde .Ali Öztürk. lekçesine ektir. 

6681/6 92 Hendek: Tütün ekicileri Tütün ekicilerinin kalkınması ve ko- Komisyondaclır. 
nonuna Hüseyin Sarı ve 
ar. 

6682/6893 (.lazievrıı.noz - İstnnbul: 
Clazievrenoz vnkft mü
messiJi ve miltevellisi Sa
mi Evrenozo~lu. 

6683/6895 Polus • Kn•klareli: Çayır 
köyünde A: Uysal ve nr. 

·runması için hazırlanan kanun tasa
rısınrn biranevvel intacına dair. 
Makedonya'daki Evrenoz vakfı İvcz Valoflıı.ı· Genel Md. 
ve mukabilinin tesbit edilen miktar 
ve tnksitlerle vakfın manevi şahsiye-
tine tediye edilmesine da.ir. 
Okul binası yıı.pmanlrı için vaki di- Komisyondadır. 

leklerinbı gözönünde tutulmasmıı. 

dair. 
6684/6896 Alupir - Zonguldak: A- Bucak müdürünün fena muamelesin- l<;işleri Bakanlığına. 

laplı muhtarı Hüseyin den şikayet . 

YazıCl. 

66 5/6897 İ tanbul: Merkez tevkif- Vftkı olan ad]j hatanın diizeltilme iııe Komis~•ondaclır. 
evinde Artin Kılındır. 

6686/6 98 A hıp b - Zonguldak: Kev
ken köyünde Şaban Şen. 

6687/6 99 Beykoz-İstanbul: Fevzi
paşa caddesieNo. 24. Fa
ik İncirkuşu. 

6688/6900 A vğa . Şile: Göçe köyü 
muhtarı İsmail Terzi. 

66.89/6001 Bozko- - Konya: Karane 
Kuyu köyü muhtarı H. 
Öztürk ve ar. 

dair. 
İs mükellefiyetinden çıka.rılroa ma Ekonoıni Bakıuılığma. 

dair. 
3843 sayr)ı muamele vergisi kanunu- Maliye Bakanlığına. 
~u tatbik ve yornmlanmnsındaki güç-
lüklerden şikayet. 
Oğlıuıun yapı usta okuluna ahnmıısı- Koıııisyondadır. 

na dair. 
Oknl in ası hakkındaki dileklerinin Koınisyondadır. 

giizönündc tutnlmaiıma dair. 

6690/6902 Gönen . Balıkesir: Tü- Tütün kamuıu tasımsının çabuk çı- Komisyondaclır. 
tüncülerden Servet Atık. karılınasma dair. 



Kayıt 

No. 
Dilekço sahibinin 
adı vo adresi Dilakçenin özeti !şlemi 

6691/ 6903' Araç: Kızılsaray k·öyürr. MaHkeme karal'mın orman revir K('nüs:vondadır. 

de Satı Acımaz: :1 nıiı•Ji"ğince _infizma dair. 

6692/6!:10-t Y ozgad: Cezaevinde Mc h- .\ f ılilcğine dair. F oınis.vondadır. 
ınet Törer. 

6693/6905 Karaisa li . Sayhan: Çc
celi köyünde Ali Galip 
Akta§. 

6694/6906 lstanhnl : Devlet Deniz
yolları vo Limanları Alım 
Satım Kmulu üyesinden 
Fcyzi Yennl. 

6695./6907 Konya Eı·cğlisi : Ayrancı 
bucağında Settar Çul ık ve 
AT. 

Hazineye ait tarlalarm parasız olarak 
cşhas tarafından kullanıldığından şi

kayet. 

Kesilmiş olan emekli ııylığıııın veı·il· 

mosine dair. 

Okul yapılması hııkkıııdaJci dilekiııri~ 

nin gözönünde tutulmasına dair. 

Koınisyoııdadır. 

Komiıwondadıı·. 

Ml Eğitim B. 

6696/ 6908 Ankara : Harp Akudemi- Emekliliğinin . kaldırılınsı ile tekrar Koınisyondadır. 
sinde makine fen memuru görevine alrııınasınıı dair. 
Kemalettin Çırpan. 

6697/6909 )[araş : Cumlıuri~·et ga- Ticaret Bakanlığı tarafından bir kam- JConıisyondadrr. 

rajı sah ibi lifehmet Snat~i. yon verilmesine dair. 

6698/6910 Şebiııkarahisar : Tam7A1- Milli emlakten satın aldığı evin baki- l'.'[al~vc Bakanlığına. 

ra ınahııllesinde Nazirc ye taksit borı:larının affın& dıün. 

Çakır. 

669!1/ 6911 Diizcc : Topçular kö~'Üıı- Enrı>kli ınaaşı bağlarunasına dair. 
de 1bı:alrim Baş. 

6i00/6912 Adana : Tekel Başmüdüı·- Kanun ınevv.uııüna aykırı bir surette 
kamulaştırılıın ev ve bahçesinin iııde
s iıw dair . 

K~ınisyondııdır. 

U . Eğitim B. 

6701/ 6913 

liiğü Muhafaza nıenıul'la

ı-ınrlaıı Mehmet Önal. 

Gölçük : Fcrlıadiyc köyü 
ınulıtarı Süleyman Kaya-

. Jandarma bölük komutanının görevini İçişleri Bı:ıkanlığına . 
kötü kullanc:fr~ndan şikayet. 

6702/6914 
bey. 

Beykoz : İstanbul : Yalı Kocasının ölüm ce:.:ası<ndlın ıı.ffı:na da-
köy taşocağında Havva ir. 

Uzun. 

Koınisyonrlndıı·. 

6703/ 6915 Artivin : Tüccardan Ce
mal Karalı ve A.r. 

6704/ 6916 Ankara : Emlak ve Ey-

Ticarethanelerine Yerli mallar paza.- Ekonomi Bakanlığına . 

rından mal verilmesine dair. 
Banka Emekli sandığı ilc ilgilendiril- Konıis,,·onıladır. 

tam Bankası memurlıınn- diklerinden 4222 sayılı kanundan fay-
dan Haluk TanseL dalanması'Da dair. 

6705/ 6917 Urfa : Gmr. Mh. Alayrn- Emekli müddetini doldurımcaya ka. Komi ~-endadır. 

da hesap memuru. Basri dar Devlet hizmetinde galışmıısma 

ılair. 

6706/ 6918 Maraş : Yiiriikselim ma. ll . III . 1941 tarih ve 2962 numa,ra. Koıııis~·ondadir. 

lıııllesinde Cemal Çakır. lı dilekçesine ektir. 



Kayıt 
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DiJekçe sahibinin 
adı ve adresi 
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Dilekçellin özeti İşiemi 

6707/6919 Geınlik :- Ra.litpa§a muh
tan Şevket Turgut eliy
le Eşref Uçar. 

Savcılık tarafından · halclonda eksik Komis:vondndır. 

olarak tanzim edilen tahkik evrakının 
polis marifetiyle cebren iınza ettiril-
diğino dair. 

6708/69'21 Hendek : Ali Geyik ve Tütün Kanunu tasarısının çabuk ~ı- Komi~yondadır. 

Ar. karılma~nııa uair. 
6709/6922 Akhisar- Manisa : Ço-

6710/ 6923 

6711/ 6924 

6712/ .6925 

6713/ 6926 

ban Hasan köyünde Ali 
()oşkun ve Ar. 
Hendek : Kargalı Yeni 
köyde Hıısan Erve Ar. 
Aqileevaz : Belediye üye
~i Mentes K;orkmaz, Me-
cit Yüzer. 
Kulp - piyrbakn· : Yeşil
köy muhtarı Sahri Tan
tekin ve Ar. 
Antalya : Yenikapı cad
desi Türkoğlu sokak No. 
l4 S. Dikmen. 

» . 

Adilcevaz'ın ilce olmasına dair. 

ll eelerinin .Muş 'a bağlanmasına dair. 

Okııldan çıkarılan oğlunıuı okıı l a dP
vııınıııın teminine dair. 

6714/6927 Çankırı : Halktan Mus- Arazi verilme ine dair. 
tafa İnce ve Ar. 

K omiııyondadı r. 

Koıııisyondadır. 

Komisyondadır. 

Koıııisyondadır. 

Kontisyondadır. 

Komisyondadır. 

6715/6928 Bursa : Yenibezzaz ma- Kanuni mükellefiyete tabi tutulan M. S. Bakanlığına . 

haUeai Yenibezzaz soka- oteli hakkındaki dil eğinin naza.rı it i-
ğı ' o. 10 Nuri Erişiı·. haı·e aluımasına dair. 

6716/6929 İstanbul : CezaevindE' Di- 25. V . 1945 tarih H 6837 numaralı Komisyondaclır. 

lnver Turhan. dilekçesine ektir. 
6717/ 6930 Kaı-acabe.v : Garipçe nıa.. 30 . 1 . 19_.5 tarih w 6330 mınıaralı M. , . Bakanlıihııa . 

hııll!'sinclr Mustafa Ünlü. dilekçesine ektir. 
6718/Ş931 Durak - Balıkesir : Mer- Bucak miidüı·ünüıı kaının~ıı z harcke- Içişleri Bııka.nlığına . 

kez nınhları Hnlit Oz- tinden şikayet. 
korkmaz. 

6719/ 6932 A!Wıığmndcni Konacı Ofi olan borçlnı·mı verdikleri hal- Komisyondadır. 

köyiiiıdc muhtar Muhit- de yenirleıı ikinci bh· liste ile istenilen 
tin Çelikt;ış. hubuhatın alınnıama.qına dair. 

6720/ 6!)33 Akça~a • Bolu : Mer- Yi1k eltilrnr.sinin ceminin dair. Komisyondndır. 

6721/ 693-J. 

6722/ 6935 

6723/ 6936 

kez okulu ö~rl'tm!'ni. İlı · 
rahiın Başman . 

KıtJı.~aç - Manisa : in
osman· m aha ll esi aımi 

Öımrgan. 

Kırkağaç - Manisa : Me
miş mahallesinde İbrahim 
'Ennfş. 
Kırkağaç - ~t:anisıı. : Çin

man mahallesinde Ka-
sun Yavaf. 

Ekili arazi indeki mahsullerinin kal- Komis~·ondadır. 

dırrlıncnyıı kadar mecburi iş mükel
lefiyı>tinden istisnasına dair. 

. :. 

Konıi~yondadır. 

K om iııyondadır. 
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6724/6937 Senirkent- Uluborlu: Pa- Hapis cezasının affı hakkinda. 
zar ımıhallesinde Süley-
ınan Toraman. 

~ltm.i 

Komisyondadır. 

6725/6938 Tarsus: Şahin mahallesi Bölge orman fidanlığı için kıımulaş- Komisyondadır. 
112. sokak 32. No. evde tırılmak istenen sahamn zarar vermi-
Katibe Kırmaz. yecek bir şekilde tadili hakkında. 

6726/6939 Tarsus: Şahin mahallesi Bölge orman fidanlığı için kamulaş- Komisyondndır. 

sokak 112 - 30 - 32 ve 40 tırılmak istenen sahanın zarar vermi-
kapı evde Garip Avcr ve yecek bir şekilde tadili hakkmda. 
ar. 

6727/ 6940 Tarsus : Şahin mahallesi Böl~e orman fidanlığı için kamula§- Komisyonda dır. 
Yusufkızı sokağı No. 239 tırılma:k istenen sahamn zarar vermi-
kapı Bedir Saldıı·an. ycct>k bir şekilde tadili hakkında. 

6728/ 6941 

6729/6942 

'rarsus: Şahin mahallesi 
112 sokak ve 28 kapı No. 
evde İbrahim Hüner. 

' l 'arııus: Şahin mahallesi 
112 sokak 34 hanede Re
şit .A veı ve ar. 

Bölge oı·man fidanlığı için kamulWj
tırılma:k istenen sahanın zarar vermi
yecek bir şekilde tadili hakknıda. 

Bölge orman fidanlığı için kamulaş
tırılınak istenen sahanın zarar vermi
yecek bir şekilde tadili hakkinda. 

Komisyondadır. 

Komisyondadır. 

6730/6943 Tarsus : Şahin mahallesi Bölge orman fidanlığı için kamulWj- Komisyondadır. 

112 sokak 22 - 24 evde tırılmak istenen sahanın zarar vermi-
Ali Tnlnşık ve ar. yecek bir şekilde tadili hakkında. 

6731/6944 'l'aı·sus: Tabakhane ma- Bölge orman fidanlığı için kamula§- Komisyonde.ıhr. 

hallesi 151 sokak 25 kapı til'limak istenen sahamn zarar vermi-
No. evde Yusuf Üstün. yecek bir şekilde tadili hakkinda. 

6732/ 6945 Yıldızeli : Cami mahalle- Köy Enstitüsü için alman arazilerine M. Eğitiın B. 
sinde İbrahim Kırmıt ve mukabil arazi verilmesine dair. 
Ar. 

6733/ 6946 Bergama : Tütiin nunta
kası ınüstahsillnrı Birliği 

reisi Cavit Gezer. 

6734/ 6947 Mutki - Bitlis : Nizin kö
yünde muhtar Tayyip 
Dilek ve Ar. 

Tütün Kanunun tasarısının biran ev- Koıniısyondadı.r. 

ve! kanıınla.5trnlmıısı hakkında. 

Arazi verilmesine dair. Komi.syondadır. 

6735/6948 Aydm : Çovürlük köyün- Köy okulu için kamulaştınlmak iste- li. l<.:ğitim B. 
den Meşrutiyet mahalle- nilen tarlasr için ihtiyar heyetinin 
sinde No. 2 Halil İbrahim yolsuz mnaameleııinden şikayet. 
Yaman. 

6736/6949 'i vas: Pansiyon hesap 
memuru :Mehmet Küçük. 

6737 j6950 Akseki : Malımutlu kö
yünde Hüseyin Oner ve 
Ar. 

6738/6951 !lig - Malatya : Zironra 
köıfuıde Hanım Dizdar. 

Aynı yardmı vo ikramiyesinin veril- Konıisyondadn•. 

mesino dair. 

Okul inşası için yapılmak istenilen Af. Eğitim B. 
yolswı ka.mulaştırmanm önüno ge-
çilmcsino dair. 

Hazİnece tarla vo bahçelarine vW Komiayondadıt. 

müdahalenin menine dair. 



Kayıt 

No. 
D ilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

---
Dilekçellin özeti İşlenti 

6739/6952 .Bigadiç - Balıkesir a:'ü :I'ütün Kanunun tasansının gabuk Koıni ',11onUad:u-. 
tün eJOcileri narnma Meh- kanunlaştırılmasına dair. 
met Bekçi ve Ar. 

6740/6953 Bigadiç - Bıüıkes.ir : Tü- 'llütün rkanununun lıir ııuo.vvel ıkııınu- 1{omisyont1ııclır. 

tün ekicilerinden !,smail lıı.ştıı.:ılmıuıınıı dair. 
Yıldız ve Ar. 

6741/6954 Dikili -İzmir : !l'ütün ok.i- 'l'iiiün ;-kanununun biranevvel ,kamu- Komifsy.mtlıı<lır. 
cilc l'iTidcn !smail Öztekin laştrılına.sına daiı·. 

6742/6955 

6743/6956 

ve Ar. 
lligadiç - Balıkesir: Hal·k
tan Ömer Turfal ve ar. 

Heyoğlu - İstanbul: Ay-

Kaznlarının iş mükE-llefiyetinden affı Komis;vonrladrr. 
hakkında. 

19 . 7 . 1944 tarih ve 5410 No. dilek- Kontisyondndrr. 
nnlı çeşme kerru:n.et çık- eesinc ektir. 
ınaz sokak No. 15 İsmail 
Hakkı Denizkurdu. 

6744/ 6957 Malatya : Demirişevi sa- Madam katina hakkında kovuştunna . Komi!ıyondadır. 

hibi Yakup Olcene. yapılmasına dair. 

6745/ 6958 Besni : Bakanlık emrinde 4 . XI . 1944 taı·i b ve 5887 No. dilek- Konıisyondadrr. 

kaymakam Akif Rahmi çesine ektir. 

6746/ 6959 

6747/6960 

Kocamanoğlu. 

Zile: Camükebir mahal
le inde Abdulla1ı Koca . 

Zonguldak: E. K. 1. sahil 
· direk mazot ambıu:ında 

Galip Kandemir. 
6748/6961 Merzifon : Mnt. Lv. A-

m irliği mubasebecisi "Nu
ı·i Aydın ve ar. 

6749/6962 Üsküdar - t tanbul: Ça
vuşdere caddesi o. t74 
., innsi Aytoprak ve ar. 

6750/ 6963 Li\1 burgaz : okullu Meh-

6751 / 6964 

6752/6965 

6753/6966 

metpaşa camii imam ve 
hatibi Fethi Çetinol. 

Pamukova • Geyve: Ba
cıköyü tütün ekicilerin
den Rüştü Dönmez. 
Karadeniz ereğiisi : nrı

kokmaz k\)yiinde Mehmet 
Kalkan. 

alık ir: nııevinde ı -

:; . XII . 1944 tarih ve 6031 No. dilek- lCoınisyondadır. 

çeııi ne ektir. 

('oeuk zammı verilmesine dair. 

Tayııı bedelinin istirdadı dolayısiyle 
maaşlarından yapılan tevkifatm iade
si ve bu borcun affı hakkında. 

Tekaüt sandıtJ hakkında. ,şirkctilı.Q..y
riycnin kendi lehine ve bunların aley
hine olarak alınış olduğu ta fiye ka-
rarının kaldırılmasına dair. 
okıUlu Tevliyet vakfı hakk.ıııdaki 

dileğinin n aza. rı it iharn almımasına 

dair. 

KomiR;vondadır. 

Koınisyondndıı·. 

l ' lnştrrına B. 

Koıııisyondııdır . 

'!'ütün kanonu tasarısının çnbuk ka- Komisyondadır. 

nu:n lnştırıJnıasma dair. 

lllalul oluuğundan iş ınükellefiyetin- Ekonomi'Bnkanlığına. 

len ıfffına ilair. 

·ahkuıniyetinin affına dair. K omisyoııdadrr. 

6754/ 6967 
dim Kay. 
Akdağmadeni : Karac lı:ıkiın sur tiyle arazi verilmesine dair. Komis adadır. 
Veren köyünd.e 
.Atmaca, 

Mehm t 

. . ,. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı vo adresi 

-----
Dilekçenin özeti !şlemi 

6755/6968 l.stanbul : Meııkez ı:te.v..kif.. Ha&kmda •verilen bükümde .adli ha- Komisyondndır. 
evinde Niko Spengo. ta bulunduğundan düzeltilmesi -dile

ğine dair. 

6756/ 6969 1zmir : Basmahan.e ıkar- ılskiin O!dibnesine dair. -8. ve<S. ;ır, B. 
şısı Mağaralı sokağı No. 

9' 
6757/ 6970 Uöztepe - l stanbul : Bağ- Hazineye ait borçlarının affına daiT. K11misymıdadır. 

dat caddesi ~o. 256/1. 
Talat lnsel. 

6758/ 6971 Ankara : Moyıdnnönü No. Hidematı wıtaniye tertibinden ikrıı.- ·Komisyendadır. 

15. Kayabaşı sokak Azi- miyc varilıneııine dair. 
mo Uzlı:ayan. 

675!!/ 69.72 .Balıkesir : Haeıbey ma- !l'edaltüldo cıkalan maliken .bedeli ~t- :M. ~tim B. 
hallesi Dikiciler caddesi lı1bunun verilmesine dair. 
No. 26. Vehbi Başgu. 

6760/ 6973 Maraş : Tabısil memuru Haksı.z olarak vazifesinden çıkarıldı- Komisyoııdadır. 

H11Sall Dertli . ~mdım şflııayet. 

6761/ 6974 Giresun : Osmaniye •ma.- 10 . X . 1944 tarili ve 57~7 numara- Komisyondadır. 

hallesinde Saytaş sokak lı dilekçeye ektir. 
No. 95. Hatice Ça.nısaM 

6762/6795 Gcyvo : Doğumtepe kö- Tütün Ka:ııunu tasansının çabuk ka- K"tl!llisyondadır. 

yüııde Faik Tekin ve Ar. nunla.ştırılması hakkında: 

6763/6976 Fa1ııa : 'Eski malınüdürü 14 . V . l9.45 tarih ve 6766 nnmamlı J(omisyondadır. 

Tahsin Kutsal. dil kçeııino ektir. 

li76-l/ Ei!'l77 Istanbul : Tophane cad- 1771 sayılı mübad.iller hakkıııdaki ·ka- ~dadır. 
dcsi Dö~emeci sokak No. nuna ek olarak deı·desti müzakere bu-
3 Fatnıa Leman Kerrer. lunan ,kanund.on istifadesinin teın.ini-

n~ dııil'. 

li7G:'i/ 6!l79 Trabzon: Mütaablıit Meb- Savunma Bakanlığınca 1 986 IH-o ala- \\[, S. Bakanlığma. 
nıct Akçay. C'nğımn çabuk vN·ilmesiııe daiı·. 

67!.6/G!lAO ( iıılata - 1stlt'flbul : İzzet- 11-struıbul 'Dcfterdarl ığmııı kantttliWI :Jif•ü:re~aıiltğma.. 
tin Mozayik -vekili Faris 1ıaı>elı:etitı6eıı ı;iikô.yet. 

Sevilmez. 

6767/ 69 1 Çarşamba : Eğrikem kö- Tütün Kımunu tasarısının acele ka- :emisyondadır. 

yünde Zi~·:L matığuz -ve ·mııılııştımll1'8 ı bak«mda.. 
.Ar. 

676 / 69 2 Yenişehir - Ankara : 'e- lcarda olan evinden kiracıRmın çıka- Komiııyondadır. 
<>ntihe,v <>add ·si No. <).! mlmıı~ıı .OııiT. 

ı:;uvn~;oğlu A.p. afi •Dü-
ıner. 

676()/ 6983 l zınir : IJicar <l8ınii ön ün- ·l·hti)<llr 'Ve tııl\htll(l.l muaıı:e t olduğun- K om' ~oodııdır. 
de Ahc;ı Mehmet 'in kar- dım pura yın·dıtnı , apılmasına d&ir. 
d cışi Ali Ergünenç. 



K aY,It 
No. 

Dilakçe sahibinin 
adı ve adresi 

286 -

Dilakçenin özeti 

6770/ 69 4 Edirne : Lise fransızca Mahkfımiyet cezasmın ıı.ffı hakkında. Komisyondadır. 

öğretmeni Ililanet Gök-
alp. 

6771/6985 Manisa : Alaybey mahal- istenilen buğday VE' arpa vergisinılen 'l'icaret Bakanlığına. 
lesi Şehitler caddesi 1 nci şikiıyot. 

Zeytinlik sokağı No. 8 
Ahmet Yetişti . 

6772/ 6986 Bıılıkesir : As. Posta No. Milli Eğitim Bakanlığındaki alacağı- Komisyoııd.11rlır. 
14555 Bibaşı Arif Özsan. nın vcı1lmcsinc dair. 

6773/ 6987 Bccabat - Çanakkale : 2!). I . 1945 tarih ve 6326 numaralı Koıni~yondadır . 

6174/ 69 

Cumhuriyet caddesinde dilekçesine ektir. 
berbcr Şerif Kancı. 

Ankara: Samanpazarı Çi- Hukuk Fakültesind ki kaydının yeni- Komi~yoııdadır. 

mentepe mahallesi Alaca lenııırsinin teminine dair. 
·okak No·. 5 Muhsine Öz-
ören. 

6775/ 6989 XII. Kor. 70. Tümen 61 Açık ınaıışlaı·iyle tayın bedellerinin ve Komisyondadır. 

Dağ Al. 6. Bl. K. Yüzba- ~oeuk zaınlarmın verilmesine dair. 
şı ıtünir Yüksel. 

6776/ 6990 Ankara : Işıklar caddesi Ankaı-n Hukuk Fakültesine imtihane Koıni~yondadır. 

6777/ 6991 

677 / 6992 

Kardeşler Ap. o. 8 Yn- ginnesine müsaade ı'dilnı siııe dair. 
şıır Koşkun ve Ar. 

Bııkıı·köy- İstanbul : Zey
tinlik mahallesi lrgatçı

başT sokağı No. 9 Reşit 

tmnr ve ihya eU iği arazinin tapusu- Maliye Bakanlığına. 

Maeuri. 

lzın ir : ~fektupçu yoku
~u 1 5 nci sokak 58 nu
mıırıılr hancde lbrahim 
Halil Aktuğan . 

nun verilmesine dair. 

Bınekliliğinin kaldırılmasına dair. Ko m i~.vondadıı·. 

6779/6993 Ayvalık : Hayretlinpaşa Hizmet süresi bakkındaki dileğinin Komisyondndır. 

mahallesi Çifte çcşmo so- Savunma Ba.kanlığınca_ gözönünde tu-
kağı No. 23. tbralıim Et- tnlmasma dair. 

hem Trabuş 
6780/6994 !zmir : 938 sokan Çelebi 6 . IU . 1945 tarih ve 6471 numa.ra.l.r Komis.vondııdıı·. 

sokak No. 23 banede I6ak dilckQCSine cktir. 
Hasan. 

67 1/699~ Urfa : Banberi.ye mahal
lesinde Reşit Öl'<kan. 

67 2/6997 

67 3/6998 

Murgul • .Artvin : Keçi· 
sa.hiplerindeıı man Alk 
vo Ar. 

Kulp : Cezaevinde : Mah
mut Nedim Bolu. 

Tapulu arazisine Buea.k Müdürü ta- t~işlt•ı·i Bııkanlığııııı. 
rafrndan yap!lnn müdahaleden şika-
yet. 

Keçilerinin çalılıklarda otlanıasma Komisyondadır. 

izin vrrilm<'ıritto da.ir. 

Verilen ma.hklirni.yet kararının yeni- Konıis~·oııdndn. 
den ineelenmesine dair, 



Kayıt 

No. 
Dilekço sahibinin 
adı vo adresi 

287 -

Dilekçenin özeti t.ıemi 

6784/ 6999 Urfa Hekimdode ma- 21 . V . 1945 tarih ve 6318 numaralı Komisyondadır. 

hallesi Madenli sokğr No. dilekçesine ektir. 
21 do Hamdi Tekin. 

678fi/7000 Kars : Şehit Yusufbey 10 . III . 1945 tarih ve 6490 numaralı Komisyondadrr. 
caddesi No. 40 Rasim .Al- dilekçesine ektir. 
budak. 

6786/7001 Tavşanlı : Gaı-p Linyi·t· 
leri santralı elektirikçisi 
Niyazi !rkan. 

6787/7002 .Antakya : Serbest t ıılıib 

Dr. Mesrur Hatay. 
6788/7003 Sarayönü : Karatepe kö

yünde Hasan Cankardaş. 

6789/7004 Ankara : Maliye Bakan
lığı Evrak müdürlüğü 

şefi Osman Nuri Pariale 

6790/7005 Beyoğlu - İstanbul : Lanı
bropulos ap. 3 Gümüş su 
caddesi Ferit Mohııç Ma
sör. 

1905 sy ılr kanuna göre kanuni ikra- Komisyondadır. 

ınİyesinin veı-ilmcsine dair. 

Cumhuriyet savcısı hakkında. kovuş- Komisyondadrr. 
turma yapılmasına. dair. 
Devlet çiftliği i!}in alman tarlalurının Komiııyondadır. 

geri \·cı·ilnıcsi hakkında. 

27 . III . 1945 tarih ve 6525 No. lu Koınisyondadır. 

dilek~esine ekti r. 

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyctine gi - . Komisyondadır. 

ren eşinin serbest. bırakılması hnk-
kındu. 

67!11 / 7006 Kırıkkal e : Kabulkuyu Bölğ Enstitüsü inşaatı için 21 rer Koınisyondadır. 

halkından Tevfik Şımşek gün cebri çalıştıruma hususundaki 
ve Ar. emrin kaldırılması hakkında. 

6792/7007 Afşin - Maraş : Alemdar l\fuhtarlrk görevinde iken ölen baba. 'Maliye Bakanlığına.. 

köyünde Öın<.'r Kaya. sından kendisine tarhedilen verginin 
tahsil edilmemesine dair. 

6793/ 700 Hırsu - Bafra : Mongen- Toprak Dağıtma Komisyonunca ) '8- Koınisyondadır. 

ler köyünde Talip Demir- pılıuı ~-olsuıluktan şikayet. 

can. 
6794/ 7009 Seferihisnr Hıdırlık Maaşının 1 000 kuruş üzerinden ve- KomiRyondadır. 

mahallesinde Şiikrü Te- rilmcsine dair. 
m elli. 

6795/ 7010 Ünye : Orta mahallede Hazinece 200 lira alacağının verilme- 'Maliye Bakanlığına. 
Ahmet Belge. sine dair. 

6796/ 7011 Birecik : Tüccardan ait. avcmın ınemuriyet görevini kötü Komisyondadır. · 
A~-ıılp ve Ar. · kullandı~rndan şikayet . 

6797/ 7012 Bozova - rfa: Killik kö- Haksız olarak mahkemece verilen Adalet Bakanlığma. 

yiindE> Aziz Kardeş. mahkfuniyet kararından şikılyet. 

679 '/7013 Yenişehir - Ankara : Ah- Mü1•ekkili Nccııti Logal 'in Deı i-am Koınisyondadır. 

ınel ~ecati Lognl vekili ınnnşuıın VII rilmesi lıakkında. 
AYlıkat Hilmi Kocabay. 

6799/701-l: Topkııpı - İstanbul: Fat- Vazife başında mü.liH kaldığıııdan Komisyondadır. 
ınasultaıı ınnhallesi Ka- cm kli maaşı lıuğlanması hakkındıı.. 
hilbağı sokağı No. 47 Ni-
yazi Qatık. 



KaYlt 
No. 

D ilekçe a.a.lıibinin 
adı ve adresi 

28&-

Dilakçenin özeti tşleıni 

6 00/ 7015 Balıkesic 

Nedim Kay. 
Cezao1<indu t loı·~ killun ınııhkiimiyet coU18mm attı ı KomiS!'{lndadın. 

hakkında. 

6 01/7016 lstnnlıul : Kasımpaşa Ua
ıniikobiri Zi~·ai{lt- soktık 

No. 14 eyfettin Koray. 

Üzel nf dileğinc dair. Adlı! t Btıkaulığmıı. 
• 

6802/ 7017 Karşıyaka • 1znıir : Yalı 'l'opnık Kımunu hakkındaki dil·ğinin Koınişy.(Jıı.dadır. 
oaddc!li o. 31·2 H'iiseyin gözönünde tutulması hakkındaı 

Kapan i. 
6 03/ 7018 Derbent : Tepetarla kö- Okul inşaatında ~·ardım yapılması IUııniKyondadır. 

yüııde aban Bucak ve hakkında . 
.A:r. 

6804/701-9· '\lenişobir - Aınkaııa.ı: Ha- f.l:ıNninıübııdillerin dHeklA'llllnin· giizö~ K<emisYQndad:nı. 

nımeli sokağı No. 4 Ümit nünde tutn!masıoa dair. 
At;~. Kat 2 Fuat 'Danbay. 

6R05/ 7020 Isparta : Merkez cezae- Mıılıkfuniyetinin affı hakkında. 
vinde .Arif Demirel. 

Komisyoll.dııdır. 

6 06/ 7021' D !ice - Kırıkkale : Ka,. Kulakınıı köy.ü okulu iqin. istenilen Komisyondadm 
raali köyünde H411Jim yardım hakknıdııki dileklerinil gözö-
Pekgöz ve Ar. nündc tutulmasına dair. 

6 07/ 7022 Düzce : Rıza Yıldız ve Tütiincülcr Kanunu tasarısının biran Koınisyondadır. 

6 08/ 7023 

6809/7024 

6810/7025 

6811/70 6 

6 12/17027 

.6 13/7028 

6814/7029 

Aı·. vv.el lmnunloştımlması diloği hak-

Arııklı - Trabzon : Bu\"
nak köyünde murta.r Ca
fer Küçük ve .A:r. 
Mersin : Şefik Bülbül
oğlu. 

Hayrabolu: Canıhıdtr 

köyünde Ş. Bekem ve ar. 

.A:nkaııa: Barpı aksdeme
si hizmet bölüğünde er 
Hüseyin Temiz. 

inan pa a. - ~on: Pnşa 
köyde Halit Duınay. 

"vrilıisar: Bortu köyü 
muhtarlığından . 

BilJmılriiy : YOfilköy SAf;. 

ra köyünde No. H). Şe.fik 
Aydm ve ar. 

kında. 

altı laraı ait 3 hektarlık ormanlardan Komisyon.dadır. 

kestikleri ağıu;ların satışıno müsaade 
edilmesine dair. 

R.e\'il' ilmirini tahkike memur edilen Tarım Bakanlığına. 

müfettiş hillmda ş,ikayet. 

kınl binıısr. yııptı11ılması i~ıin dilek.. Komis~•ondndır. 

lerinin gözönünde tutulmasına dair . 

.Mlesiyle· çocuklal'lnıı yandım yııprl- İçişleri Bhlcıınlıgrıuı.. 

ması ho.Jcltrında. 

Mubt:ıımıı• ödevini yapnmadığından şi~ !çişleri· Bakanliğınıı. 
kfLyet. 

Köylüyo acil yardım yapılması dile- lxomiııyonrlad:w. 

ğine dııir. 

Okul bina81 için kamula tmlınak is- i\L Eğitim B. 
tenilen ta1·laları hakkındaki dilelde-
rinin gözönünde tutulmasına da.iı:. 

6815/7030 Te tirlik - Pazarcık: Ber- tarramiye VI' maa bağlannııısr hllkkm- K'()nrisyondadır. 
giruşağı köyünde !bra- kında. 
him Ardıc:. 

6816/7031 Muratlı . Tekirdağ>: Eıılı:iı Nayruaknıııdnn §ikiiyot. 
belediye ba.,karu Cemal 
Tür el. 

Komi yondadır. 



K11.yıt 

No. 

6817/701!2 

6818/7033 

6819/7Q34 

6820/7035 

6821/7036 

Dllekçe Mhibbıln 
adı ve adresi 

{liresun: •MB,Ilif tp ra ~
ciri M ehmet K.ı}raıtslan. 
.Adana: .Kü~iiJ.c ..Kaı;ataş 

köyünde Mahmud Bulut 
ve ar. 

Sivrihiııar: Paşak~dıı;ı ,Idi
yü muhtarlı~r. 
Karabük: Asri hamam 
müsteciri Ba~am. l<"&;PAk. 

İzmir: Kahraman ııı.escit 
mahallesi Turna so~~~ 
No. 58 Hiiımü Birgili. 

---
DUekçeni.n ISıeti fttemJ 

roiry.olları idaı.eııince zo.rla alı~ K~ondadrr. 
ll.65 :IQU'U§ 1\&V. ;ıin\Ul iadas~e dair. 
ll.'a.Ruiu ruile~nin Baz~Rm~ile- ~iy, !Wc~ 
Tine tescil.l~ teMne ~· 

K(jy~iileı:c ~ı;il y~m yap~ı ,di
le~~ne d~ir. 
30 . XII . 1944 tarih ve 5875 No. di
lekı,:ıı~ine ~tir. 

30 . ı.ı;ı . 19,45 ,tarih ve 6li~ ~!>· i
Ie~QeY,e ektir. 

~mipoqdadtr. 

6822/7037 Çemişgezek: Sisne kö- 6 . IV . l~ \&ı;ih ve 6598 No. di- Komisyondadtr. 
yünde Behçet Türkpğlu. l kçeye ıı,ktir . 

6823/7038 Çermik- Diyarbalm: Gü- Bayvanlaı;rqıp CJ\lıWı;larda O\~r- ıl'!!miı\fADdadır. 
raz köyü muhtarı Süley- na müsaade edilmesi haklonda. 
man .Bir .ve ar. 

6824/7039 Aydm: Kurt)ıluş mahal
l~i Cumhuriyet caddesi 
dQkumacı imalAthanesi 
sahibi .Ahmet Şevki Du-
m. 

6825!7040 Yayiadağı. Hatay :Sun
gur köyünde Mustırfa 

Sökmen. 
6826/704-1 Kadlköy • İstanbul: Hay

darpaşa Nazif Bey soka~ 
No. 62 İsmail Oksoy. 

6827/7042 Çarşamba : Cezaevinde 
ı:Halil ı Goııçkurt. 

Verilen ipli~in 9P.~altılnıasr ~lqn- ,KpmisxqP,dadır. 
da. 

Millilen te;kaüt maaşı .b~lanli1;8Sli!A Koıııi!ıyondadtr. 
dıür kaybol~n bUldurularak 
m~aşmrn verilm~e dair. 
TW'fihi ve zayi olan hakkmm aran.ma.. ],{omiııyondadtr. 

~ı hııkkın'da. 

Adli hatanın kaldırılma.mıa dair. Komiııyondadtr. 

6828/71)43 Samsun : Kara Samsun Borçlanma suretiyle arazisin6 bit)fik "''anm Bakanh~a. 
köyünde No. 67 Salim rarlanm verilmesine dair. 

iirbn. 
6829/7044 .Ankara : Jandarma Ge- 1683 sayılı kanuna gör& ikraıniyeıri- Koıni ~·ondadır. 

-ne! Koııı.utanlı~ Birinci nin v rilmesiDeJdair. 
rinci şubede .ftl.ekli ön-
yüzbaşı Ahmet Tunçer. 

6800,tro45 •Simav : 268 ~yılı"'Earmı 4 . IV . 1945 tarih ve 8587~umanlı KonÜ8y;ondadır. 
bedi kooperatifi..mildilım dileltçeııiae .ırti:r. 

lfitat Tunalıoilu. 

6831/7046 Karaisa.lı - Seyhan : ·Ad- 27 . III 1~ tarih ve 6545 numaralı Adalet Bak.anlıitrııa. 
liye eııki başkAtibi Yusuf dilekçesine ektiı'. 

Y111e:r 
(1832/70-!7 .Askeri Poeta No. 18723 Huin ye olıuı boreunuıı terkinine KOIIIilyoladadır. 

6LlUf 3 Hesap memuru dair. 
Hali t Eıı,gin. 



KaYJt 
No. 

Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 
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Dilakçenin özeti İşiemi 

6833/7048 Amasya : Yağtnu·r köyün- Tarialarma Sadrettin Eren tarafın- Tarım BakanJığma. · 
de Alunet Top"iı.l ve Ar. · dan yapıJan müdahalenin menine dair. 

6834/7050 1\I. Ke~alpaşa :. Aktarlar· Y rli mallar pazarından eşya veril- Komisyondadrr. 
çarşısında lVIanifat:uracı ınesine dair. · 
B;akkı Ö:ıcan. 

6835/7051 · Barbaros - Tekirdağ 
Kumbağ köyünde Hasan 
Gönül ve Ar. 

Köyleri mtıhta.rınni görevini yolsuz Komisyondadır. 
ynpt,ığNıdan şikayet. 

6836/7052 Araç : 1\!füslüınler köyün
de Abdnilalı Ta.~öz ve Ar. 

6837/7053 Kilis : Hakverdi mahal
lesinde Hfunit Çalı.şkan. 

Mütaa.hhit . ,\.hmet'teki 3 aylık ala- Komi ·yondadrr. 
cakl arının tahsilinin teminine dair. 

Zeytin ağaçlarma konulan vergi hak- Konıisyondadrr. 

· kındaki dileklerinin g.özönüne alın
m ası ·hakkmda. 

6838/7054 Karaman- Konya : Cedit 18 . YI! . 1944 t arih ve 5409 No. lu Komisyondadır. 

mahallesinde Hasan Hü- 'dilekçesine ektir. 
seyin Korkmaz. 

6839/ 7055 Eğı·fdir : Katip mahalle- 'l'oprak mahsullerini tahmin işinde J oıııisyondııdn'. 
sind~ Ri'fat Özdemir. . ·vazife gören memUl"larm yolsuz.lukia-

rmdan şik~yeL. 

6840/ 70[)6 El bi tan : Ceza.evinde Yu- G 1:i kalan maJıkfuniyet cezasının af- Adalet Bakanlığına . 

6841/ 7057 

6842/ 705 

sıü Türkmen. 

Ka<;lınhan - Konya : Ko
kez köyünde mubtar Me
miş Doğan. 

Eyüp - İstanbul : Eyüp 

fırıa dair. 

Eşhas tarafından arazilerine yapılan İçişleri B·akanlığrna. 
müdahalenin menine dair. 

27 . İII . 1945 tarih ve 65-14 numaralı Komisyondadn·. 
ortaokul matamatik yar- dilek~esi_ne ektir. 
dırncı öğretmeni İhsan 
Irk. 

6843/7059 Muğla : Çami hadcmesin- · .Aylıklarınm artırılması hakltmda. 
den Mehmet Uygun •e 

Komisyondadır. 

A:r. 
6844/ 7060 Çorulı : Özel jdare mu- Harcırab alacağnnn verilmcı.ine dair. Komisyondadrr. 

ha ebe şefi Fazıl Basa. 

6845/7061 altanahmet - !stanbul : Hakk.ı.nda verilen mahk:Uıniyet hük- Koınisyondadır. 
J\'[eı·kez tevkifevinde Kı.1- münde adli hata olduğundan düzel-
mil İzgi. tilmesi dilcğiuc dair. 

6 +6/ 7062 Araldı - Tı·abzon : Hasım Hıı ü;i orınaıılıırdan kestikleri ağaç- Tarım Bakanlığuıa. 

Scym<'n Bastmııır. ların r vir fun.irliğince damgalanma
sının temini veya körden mazbata ve
rilerek a1 ılmasnıın kolııylaştu:ı)ınaııı

na dııir. 

6847/ 7065 . şuk : T<ılcıın ·köyündE' , alihli ikesi t'ivarındaki Bezirgiinlı J\L . Bakanlığma. 
mulıtar Recep Öztürk. çiiiliğiuin köy halluna dağıtılınası 

hakkında. 



Kayıt 

No. 
Dilekço sahibinin 
adı ve adresi 

6848/7066 Eğridir : Kiltip mahall e
sinde Rifat "özdemir ve 
Ax. 

6849/ 7067 Galata - !stanbul : Vay-

- ~1 -

Dilakçenin özeti 

'l'oprak mahsulleri tahmin koınişyonu
ııa seçileulerin görevinin elıli olma
dıklarmdau şikayet. 

21. \ 'III . 1944 tal'ih ve 5518 umaraiı 
voda caddesi Helios mü- dilckçeye ektir. 
essesesinde1ı. 

6850/ 7068 Tophane - !stanbul : Ka- Arıızi verilmesi hııkklllda. 
rabaş caddesi Kutucu 
sokak No. 9 Mustafa As-
lankaya. 

İşlem ı 

Tın·ım ··naknnlığma. 

Komi yorıdadır. 

·Koınisyondadır." 

6 51/ 7069 Alaplı - Zonguldak : Be- MalUl olduğundım iş nıü.kellefiyetin- Ekonomi Baknn1rğma.. 
len köyünde Melımet Sez- den nmaf tutulması dileği hakkında. 

6852/ 7070 

gin. 

Üsküdar - İsl.ıınbul : Va- Yardıma nıulıt.aç olduğuudan maaş 
lidiatik Toptaşı sokağı bağlanması ile terfibinin ternilline 
No. 289 Hasaın Özügenç. dair. 

6 53/ 7071 Silivri : Piripaşa Camii Tekrar görevina alınması hakkında. 
sokağı No. 22 Özel muha-
sebe memurlarmdan Ba-
k.ıınhk emrinde Ahmet 
Kadri .Alpa.slan. 

6854/ 7072 Simav : .Alatlı Çeşme kö- lkeleri müftüsünden şikAyet. 
yünde Hasan Karakaya. _ , 

Koıni yondadır. 
1 

Içişleri Bakıınlığrna. 

Diyanet İşleri B. 

6 '55/ 7074 .Ankara : Genel Cezaevin- Mahkürniyot cezalarının affı hakkın- Koıni yoııdadıi-. 
de birinci kovuşta Hüse- da. 
seyin Atlı ve Ax. • 

6 56/ 7075 Cibali - Istanbul : Ayar İhraç malları arasmda burda demi- Komi yoııdadn·. 
kapıcaddesi No. 176 Boz- rin de dahil olup olmadığı:nm bildiril-
macı ve hurdacr Şakir mesino dair. 
Kop uz. 

6 57/7076 Sivas : örtülüpınar mar 
halleai Nurettin Tatar. 

6858/7077 .Amerika : 605 E. Daniel 
St. Chmpııgrı lll inois. 
Ahmet Münci Özelsel. 

Öğretmenlik makam tahsisatmdan is
tüadesinin tcın.i.nine dııir. 

Askerlik durumu hakkındaki dileğinin 
gözönünde tutulmasma dair. 

·iır. Eğitim B. 

Korniııyondodrr. 

6 59/ 7078 liaçkn : Trabzon : Ku- Oıınan idaresi tarafından müsadere Turım Bakanlığına. 
sera köyünde : Cel.il Ay- edilen ağaçlarm verilmesine dair. 
dm ve Ax. 

68~/7079 Urfa : .Miliserli köyünde .i\lütcgalübe şahı~lal' · l111kkmda ko\ u~-
Mwıtafa. !.urma yapılmasma dair. 

6 61/70 O İskendeı·un- Hatay: Uzun- !1 . IV . 1945 tarih ''C 6609 No. dilek
qarşı 30 kapı · dükkilnda I!C ine ektir. 
l!il~eyin Özdemir eliyle 
.Musta.ia Saver. 

İçişl ri Bakanlığma. 

Ko m isyondııdJr. 

\.· ... · .... ~ 



'K.&şıı 
No. 

Dlleqe sahibinin 
adı Te ..ır.~ 

-·-
Dilekçenin özeti İşiemi 

6862/7081 Vıezirköprü : Hamit· K:i- Milli eliıl8.ke olııln taksit borçlarının Komisyonda dir. 
per ve Ar. al ınınamaSına dair. 

6863/7083 Mersin : Bozkurt caddesi Ödevine tekrar ahnııill8ına dair. Komisyontiadır. 
No. 29 Kimil Eke. 

~864,17084 İstanbul :Istanbul komu- Haksız olarılk verilen mahkılmiyet-- ka- Komisyondadır. 
tanlığı Askeri Adli Yar- rarınm kaldırılmasına dair. 
'-lcı ~ıza Erdoğmuş. 

6865/708'5 ~Sküdar - İstanbul : lm- Nakdi yardım yapılmasına dair. Komisyondadır. 
rehor mahallesi Ali paşa 
No. 29 Ahmet Eınginel. 

686617086 Büyükdere . İstanbul : Orman,Fakiiltesi nanmuı. kamulııştırı- Koınisyondadır. 
BahçekÖy Muhtarlİ~ı , lan araziye mukabil arazi verilmesine 

dair. 
~~67j7087 Galata • İatanbul: Ban- !stanbul Barosunca hakkında· verilen Komisyon-dadll'. 

Jter d'oitagı N . 7. caddesi . cezasının d üzeltilerek kaldmlmasına 
avukat Franl{o :M:ifaslı. dair. 

6~68/7088 Beyoğlu - İstanbul: Üs- Ermeni cemaatine ait vakıf emlak ve Koınisyondndır. 
ıti~etan lrillsesi Gıc p ltii.ö- akarları için bit mü eveili tayin edil-
posu eliy.le İsteban Ba. mesi hakkında. 
labanoğlu ve ar. 

G869j7089 Beyoğlu - İstanbul: ·Meş· 14 . III . 1945 tarih ve 6507 No. di- Komisyondadır. 
rutiyet caddesi No. 147/3 Jeliçesine ekiir. 
F na: Aiinoy. 

6870/709? Beyşehir: Özel muhasebe Beyşehir adalet teşkilatının yolsuz Adalet İJaknnlığma. 
ıiie1ıuiru- Şükrli Tartiirl- llaraketirideiı şikayet. 
ve ar. 

· 6871/7091 İzmir: Mezarlık başında 21 . XII . 1944 tarih ve 6125 N o. d~- Komisyoti<ladır. 
Nôı 30 Bbnyıjffil:li P dö· ll!lt miıl! ffi~r. 
va. 

6872/7092 Mudanya: Balitpa.şa ma· Tekrar memuriyetil ıdtbmılsı dileğine Komisyondadır. 
hallesi Şeref sokağı No. dair. 
1 .A:&ihllah yflli. 

6873/7093 İhsaniye • Afyonlqı.rahi- A'Ytiı 'V akdt ylırd.uıı yapılıiıüi hn-k- Konıisyondadır. 
far: Bey KöYü M'ıilıtari iilill& 
Emin Kıruk. 

6874/7094 İzmir : Asansör şehit N us- 25 . V . 1945 . tarih ve 6835 Nö. di~ S. ve . 't. B. 
~ 305 so&ak 9d No. aa.. ll!lt~~ &ktir. 
Yusuf Kilpeli. 

6876j7095 Karadeniz ereğiisi: Müf· 3867 sayılı kanuna göre Çamlı ocağı· Eİı3rldhı.i Blıkruılığrna. 
tü maKatihinde Tahslu nni kiracıları olan eşhıısn. Çaiiılı tıca• 
Akman. il l~iıı hazibeden para verilmemesi 

6876/7096 Karadeniz ereflisi: Müf· 
tii mahallesinde Tahsin 
Akman. 

. hakkrnd.a. 
3867 sayılı kanuna ğöl'e Çamlı oeıığı- Eltonomi Baka.nlrğma. 
nm kiracıları olan eşhasa Çııtnlı oca-
ğı için hazineden para verilmemesi . 
h&kkmda. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi Dilekçenin özeti İşiemi 

6877f7097 Bursa: Muradiye kaplıelli Meal6lııtelli ~ıJ.ma kararının klil~ ~-4ımi~ıtdad'll>. 

caddesi No. 41. K~Jmal rılmnsma. daiıı; 

Olııt~Jmer. 
1 • '.-: -. ' 

6878/7098 'fa~ova: Zuday köyünd.e Köyleri ihtiyar heyetinden ~ikayei. Komisyondndıt'. 
Ali Torun ve ar. 

'1 ' 1 

6879/ 7105 Sonıa : Rad~lu Ag~h Yarp;rmn rüşVet &lmasından şikayet. Adalet Bakanlığına. 
Sırrı Levend.'iıt daynıı 

Hilmi Özel 

6880/7160 Kayseri ı Ergilebağı E- V m-llen · malıkfuıriyet kararmrn yeni- Adatet Bakan lığma. 
mir köyünde AJ..i Rıza dım incelenmesinin teminine dair: 

6881/7107 

6882/ 7108 

6883/ 7109 

Turhan. 

Seyhan : P. T. T. Mtidur& 
lüğünde Mehmet Emcet 
eliyle ~Jmekli eozam 1&
mail .Muratlı. 

Lstanbul: Murat Paşa ma
hallesi lmam Mesu~ ııo!Ea
ğı No. ll. Abdüşşükür 

Güler. 

Şirnak : Gazipa§ll malıal
lesinde Salih Besen. 

28 . XII . 1g44 tarih ve 6185 numaralı Koınisyondadrr. 
dilcliçeye ektit. 

Çoçuk zammı verilmesi hakkında. Komisyoııdadır. 

C. Savaısı tarafından kanunııu.z tevka Adalet Ba.kanlığmu. 
edilen babllBIIllllserbest brrlikıiın&s1na. 
dair. 

6884/7110 Mucur : Çivril köyünde 17 . Xl . 1944 tarih ve 5962 nmnaralı TComisyondadrr. 
Eyüp Güneş. dilekçesine ek:tir. 

6885/ 7111 Yaylak - Urfa : Kındır- Mütegalübelel'in zülmünden şikayet. İçi~lcri Bakıınlığınıı. 
ali köyünde .Müslüm Ha-
cet. 

6886/ 7112· Ankara : Atıfbey mahal- Malıiliyet ınaaşı bağlanmıısı dileğine Maliye Bakanlığrna. 
lesi Telsizlel' tepesinde dair. 
No. 424 - Ali Taşçı eliyle 
Süleyman Sım Balante-
kin. 

6 87/ 7113 Ternu! • Saınsun : Gör().. İ9kô.n durunrtı hakinndaki dileğinin . ve S. Y. B. · 
göz köyünde .Mahmut KI- gözönünde tutulmasına dair. 
rık. 

6888/ 7114 Ödemiş : M.ahfel sokak 25 . V . 1946 tarih ve 66l6 numaralı Koınisyondadır. 
No. ll. Emin Anıl. dilekçoııine ektir. 

6889/7116 .Ankara : Kar~lan • Al- Tahsis ~dilen yetim mıı.a.,ını bir yd Koıni~ıyondııdı\-. 
tıntaş mah~esi Güver- dauberi alamarlığına dair. 
cin sokağı No. 14 Fatma 
Şekibe Küpeli. 

6890/7117 · Buca • İzmir : Selvi so- 1 kan ııurctiyle crilip istirdadına gi- K'omi :ondadu·. 
katı No. 10 .Ali VUfi dilen evinin geri ventıilmeııtne d,ir. 

Tıınalı. 



'kayıt 
No. 

Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

6891/7118 İznik : Fatma Koç. 

6 92/7119 Sirnak : Fatma Ertaş. 

-~ -

Dilekçenin özeti lşh·ıııi 

Babasından kalan arazisinin hile ile Adalet Bakanlrğın~ . 

tapuya kendi üzerine geçiren karde-
şi Hüseyin Aras'tan geri alınmasına 
dair. · 

Kocasının cezaevinde yargıç tııra- Adalet Bakanlığına. 
fından dövüldüğünden şikayet. 

6 93/ 7·120 Karabük - Safranbolu Karabük Orman Revir Amirliğince Koııı isyoıııladır. 

Kızdab köyünde Hasan kamulııştırılan arazisinin bedelinin 
Ergiil. verilmediğinden şikayet. 

6894/ 7121 Karabük : Yeşil ınahıı.ll.e
de Hatice Çmar. 

6895/7122 Gebze : Orhan mahallesi 
No. 5 Şahap Balkan. 

Koınisyondadır. 

Hukuku memnuasınm geri verilme- Adalet Bakanlığına. 
sina dair. 

6896/ 7123 Ankara : MeV'ki hasta- Haksız yere emekliye çıkarıldığından Konıisyondadır. 

nesi lnz. Sb. Muhittin bu işlemin düzeltilmesine dair. 
Toıııın. 

6897/7124 Kalecik - Ankara : Su- 16 . V . 1945 tarih ve 6777 numaralı Koınisyondadıı·. 

lakyurt köyünde Celal · dilekçeyo ektir. 
Tat ve ar. 

6 9 / 7125 Karadere- Sürmene: Ka,. 27 . XII . 1944 tarih ve 6180 numar KomiHyondadrr. 
dava! köyünde Yusuf Er- ralı dilekçeye ektir. 
ba1,. 

6 99/7126 Şam : Salihiye Şuheda Şa- Türkiye Cumlıuı·iyeti tabiiyetin<' alın- İ<;işl('ri Bakanlığına. 

lan caddesi No. 69 N. ması ile ıma vatana gelmesine müsa-
Doğan. ade edilmesine dair; 

6900/7127 Samsun : mugazi Seli- 1 kan suretiyle verilen emiakin tapu- S. ve S. Y. B. 
ıniye sokağı o. 3 Adil ea kaydının yapılmasına dair . 
.Aktan. 

6901/7128 Balat - İstanbul : Karar Mahkemelerde kadm ve kocaya birbiri- Kouıisyondadır. 
baş mahalle i Kayık iske- ni savunma yetkisinin verilmesine Komisyondadıı·. 

lesi sokağı No. 4 Gani dair. 
Erdiş. 

6902/ 7129 'J.'okad : Qümenek köyün- Tütün kanunu tasarısının biranev- Komisyondadır. 

de Ali Sarı ve Ar. vel kanunlııştU'llmasına dair. 

6903/7130 ultanahmet - lıotanbul : 
merkez tevkif evinde 
Hüseyin Dcnizmeıı . 

6904/7131 Çorum : Merkez ilçesi 
jandarma bölüğü harami 
J. K. bir uzatmalı onbıışı 
Musta.fa Şimşek eşi Hati
ce ŞimteJL 

~lahkunıiyetine dair olan Jıükümdc Komisyondadır. 

adli hata mevcut olduğundan dilzcl-
tilmcsi dileğiue dırir. 

Mabkfuniyet cezıı.sıııın affı hakkında. Konıisyondadır. 

6905/7182 Balıkesir : Dinkçil\ll' l\th. Maliyece evinin iradı gayrisafisine ko- Koıuisyondadır. 
Kaynak aokağı No. 10 Şe. nulan fazla verginin indirilmesinin 
fi.ka Güçi~ teminine dair. ... _ - .....1 



Kayıt 

No. 
D ilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

6906/7133 Çorlu : Seynıen köyünde 
Mehmet Yıldız. 

6907/ 713-! Bartın : Oökgün Dcmirci 
köyünde İsınail Erkalıra
man. 

690R/ 7135 Ünye : Yeniyol ıığzında 
kercstcci Cemal Şim~ck 

eliyle Durmuş Yıldız. 

- 295 -

lJ i 1 ekı; eni n özeti 

Köy okulu inşasına ait paranın ihtiyar 
heyetince t.a.ksitlendirildiğinden hay
vanlarını müsadereye kalkanlar hak
·kmda. kovuşturına yapılmasma dair . 

Arazisinin köy enstitüsü yeri olarak 
kamulaştrrılmasmdan vazgeı;ilmcsine 

dair. 

18 . 'lii . l!l-15 tarih ve 5405 numaralı 
dilekçesine ektir. 

İşiemi 

1\'L Eğitim B. 

M. Eğitim B. 

Komisyondad n·. 

690!1>/ 7136 1\Ienemcıı : ITclvacr kö- 11 . 1\7 . 1945 tarih ve 6617 numaralı Konıisyondadır. 

yündc LCt tfi Tuuay. dilekçesine ektir. 

6910/ 71 37 !st~ııbul : Viliiyet kona- Satılan otolar için Maliyece istenilen Maliye Bakanlığına. 
ğı karşısrnda Avukat İlı - verginin kendilerinden alnmaınasr 

san · azını Ak koy. hakkmda. 

6911/ 7138 Ankuru : Isınetpaşa ma- Malıkfııniyet cezasının affr hakkında. Komisyondadır. 

hallesi Uluı;ınar sokağı 

No. 25 Dedia 'l'okçacr. 

6912/ 7139 Erzurum : Tophane ote- Devlet Demiryolları İdaresi tarafın- Komisyondadrr. 
l inde Mehmet Yücel ve dan hayvan nakliyatı hakkındaki di-
Ar. leklerinin gözönünde tutulmasına 

6913/ 7140 Niksar : Akıncı köyünde 
M . Acar ve Ar. 

69H/71.ı2 M~ığla Karamehmet 

6915/ 7143 

malıallesi Çabutlaı· soka
ğı No. 34 Mehmet Atilla. 

Aııamttr : Orman avu
katı Ynsui Kenan. 

dair. 

Tütün Kanununun biran evvel çıka- Komisyondadır. 

rılması hakkında. 

8 . V . 1945 tarih ve 6735 numaralı Komisyondadrr. 
dilekı;esine ektir. 

Kendisine ceza' veren yargıç yardım- Adalet Bakanlığına. 
atSından şikiiyet. 

6916/ 7144 Gürün- Sivas : Bozyiğit Köy sııurlarının düzeltilmesine dair. İçişleri Bakanlı~ıııa. 

köyünde nıuhtar Hasan 
D!' nı ir. 

6917/ 7145 Salihli : Mithatpaşa ma- Süı·gün ve para Cl'zalannm affı hak- Komjsyondadır. 

hallesi Oymalıhavnz so- kında. 

kağı Ahmet Özcnner. 

691 / 7146 'Ro~l.nncı - İstanbul: Bağ- Nasrp tarihinin J 926 olarak düzeltil- l\1. S. Bakanlığına. 
i!at caddesi İçerenköy ınesine dair·. 

6919/ 7174 

6920/ 714 

- o. 36 Ahnıet Belli. 

.\ciıyanıan : Zey köyün
de isi , arıkayn . 

Y ozgad : Kuyupınar so
kağı No. 5 Ayşe Olınez· 
toprılle 

razisin in karnnlaştırılmasındaıı vaz
geçilmesinin teminine dair. 

lifecburi iskana tiibi tutulduğundan 

serbest bn·akılnıası bııkkrndıı. 

l omisyondadn·. 

• . \ 'e •. Y. B. 



Kayrt 
No. 

DUekçe sahibinin 
adı ve adresi 

-:D-

Dilck~enin özeti lşlemi 

6921/7149 dapnzıtl'l : ' Çlril~nr rAJı. lıı.ldtn ısuretiyle veriJen arazisine köy- S. ve S. Y. B. 
mediye malrallesi 1!1ren- lü .taııanndan yııipılnn müdahalenin 
ler caddesi @ğnl . sokılk ınennıe dair. 
No. 28 Mehm.et &zer. 

... 

6922/715o Çlaıışıımba: lfıırabük kö- 30 . ·V . 1945 1:arilı ·ve 6885 No. di- . 'ran ın Bakanlığma. 
yiindc Hüseyin Özdeı:ıiir. lekçeye: ektir. 

6923/7151 Diyıırbıi.kır: Alipaşa ma- Malıiliyet ınaıışı bıığlanınasına dair. Kom.isyondadır. 

bitllesinde Mehmet iEJm.in. 
6924/71152 Soma: Karaciiıtaş köyün. Eğitmen için kamulnştmlınak isteni- 1\II. Eğitim B. 

de Mehmet Çolak. len arazisinin kamulaştırılmasmdan 

vazgeçilmesi hakkmda. 
6925/715? Akçokoyunlu . . Sungurlu: Tarlalarına ıköylü tarafindan y:ıpılan lçi.şleı·i Bakaıılığuıa: 

Aklıoğaz köyünde "Meh- mtidabalenlıı men''ine dair. 
:ınet Oramal. 

6926/7156 Akşehir: Cezaevinde: M. Mııhk.Uımiyet cezasının affı hakkında. Komisyondadrr. 
Ali :Aitunkara. 

6927/7157 Sivrihisar . Eskişehir: İkiz çocuklar için iki maaş nispetinde Komisyondadır. 

Tahrirat katibi Nuri Er- ikramiye verilmesi hakkında . 
. .d:ağan. 

6928/7158 Erzincan: Cezaevinde Af \:llleğine dair. Komisyondadır. 

Hasan Aslan. 

6929/7159 tzmir: İstikiili mahallesi 24 . II . 1945 tarih ve 6433 No. dilek- Koınisyondauıı·. 
9-38 nci ·sokak · No. ·24. çesine ektir. 
Hayım Seviya. 

6930/7HIO Beyoğlu . htanbul: Em- Nafaka için icraca maaşmdan yapı- Konıi~ıyondııdır. 

niyet ilmirliği 406 yaka lan yolsuz tevkifatta.n §ikiiyet. 
No. Polis memuru Hüsnü 
Sirkeci. 

6931/7161 Kemaliye: Emekli polis 
Hapanus köyünde :Ali 
Yavuz. 

6932/7162 Ödemiş: Yusufderesi kö
yii nuthtarlıfindım. 

6933/7163 İsparta: Merkez ceza
evinde İsınail Boyaeı. 

6934/7164 ıKmkknle: A k eri fabri
kalar tüfek fabrika.smda 
Osman Söker mühendis. 

Mühtacı ınuavenet olduğundan yar- Konı isyondadıı·. 

drm edilmesi dileğine dair. 

Köylerine sn dağrtımında yapılan lc;işleri Bakanlığına. 
Jıa ksızlıktan §ikayet. 
J 6 . XII . 1944 tarih ve 6100 No. di- Komi yondıı.dır . 

lekçesine ektir. 
Nasbımn düzeltilmesi djleğine dair. Komisyondadrr. 

6935,17165 Ayvalık: KüC}ükköy öğ- 459 sa)') lı kanundan fa.ydalanmıısı Komisy'ondadır, 

retmeni Ayşe Erer. hakkında. 

6936/ 7166 Iıılatya Cezaevinde Mahkurnly t ı;rznsmın fiı dileğine Komisyondııdır, 

Dnrsun Gülç k . dair. 
6937/7167 Babaeski : Yıırgıc} yar- 15. II. 1944 tııdh ve 5952 numaralı Komisyondıı.dır, 

dımcısı Naınık Kemal dilekçesine ektir. 
Dgaur, 



Kayıt 
No. 

Dilekçe sahibinin 
uclı vo ad resi 

~7 

Dilekçellin özeti İşlem\ 

6938/7168 Akseki : Özel ınuhasel.ıe ' Çocuk ıamınındıın faydalanmaları Komisyondaclır. 
ntlı tahsildaı·ı Abdu!Jah hakkında. 

Yüksel ve Ar. 

6939/ 7169 fstnııbııl : Teşvikiye Çı- lO . lY . 1!!45 tııı·ih ve 6614 numaralı Koınisyondadır. 

nıir cııddesi No. 18/ 1 Ap. <lilek~esiıı'e ekti ı·. 

Cemal Şardağ. 

G9.ıOI7170 Reyuğin- İstanbul :Tak- l\fııhtnt·ı nıunvenet olduğundan yar- Konıisyoııdadır. 
siuı Sıraselviler Aslanya- dını ynpılmıı~ı hııkknıda. 

tağı sokıığr No. 5 Sabri 
Çrk~n. 

69-t1 / 7171 ~aın~uıı : Salih 111erjk Tütün Kıınıııı tasarısının biran evvel Komisyondadır. 

\'C Ar. . ıı •liı•t>l t'ı ıclirilnırsi hakkında . 

6942/ 7172 ~h·ııs : Çiıtı('nlo sanayi lleı-anıi ye alacağının Yerilmesine dniı·. Koınisyorıdadrr. 
ıııiirsReResi iç hizmetler 
~e fi Fnrıık Onay. 

6!l.ı3j717;J llor : T<üııkbaşı mahalle- 13. X . 1944 lıırilı ve G842 nunıarııh Adalct..Bakaıılığma. 

sinde K<ıdri Hızal. dilck~es iıır ektir. 

6944/ 7 ı 74 ht an bul : I Rıııetpnşa kı?. Aynı ,vnı·dıııı ıılrıcıığıurn verjimesine Komisyondadıı·. 
öğretmen okulu pansiyon dair. 
:unhıır ıııcıııııru Şahap 

Üçler. 

G!l-l[i 1717!'i C.'ııyruııın : 2. t~ . Tb. Mu- Mesken vr nınkanı nınaşı ıılacağııırıı KoıniRyondadn·. 
nınele ııırmuı·ıı Haui Ata- Ycı·iınıesinc dair. 
man. 

6946; 7176 Alnplı- Zonguld ak :Do- :; . Y. 1945 taı·ih ve 6728 nnıuaralı ~r. Eğilim B. 
/!:ı ııt•ıı ıı r kiiyiiııde Ahmet ' dilt·k~csiıw ektir. 
Y n~ıır Ş<>ııtü rk. 

69-t7/ 7 ı 77 Isk iJip : 'l'cpe Kütiiğün 1\ffdtil olduğumlan dcı·N·~ iizerind{'lı l\I. . Bakaıılığma. 
kiiyüncll' Ha •n n Şııhin. ınnıı~ lıağıuıınıa~ı bnkkmdıı. 

694 /7ı7!J El:izıi( : Scf'pı·herlik ınü- Asl i maa~ııını 40 lil'lı ii?.erinclen \'C ri- Komisyondadrr. 
dürü M. Emin Soy. ler k ınükte~<'P h:ıkknım taıınıma ı

na dair. 

69 ~9 17 'ı O lznıiı· J.'aikpa n 1277 Iplik verilmi'Si hııkkınrlnki dil ğinin Koıniııyondadır. 

G950;7ıi!ı 

6951/7182 

6952/7183 

Deı·e Hokağı No. 58 ls- nauırı itihııre alınnıasma dair. 
ınııil Tufan. 

Ankara : Karııııfi ı sokak 
No. 19 Hüsnü Oroğlıı yıı-
ıııncla l!ı s:ın Öroğlu . 

Ödemiş : Kada9tro fen 
memuru Mustafa Balkan. 

Tavşanlı : Cezaevinde 
Ahmet Biçer. 

!uel ei ın<>m uriyetinin teminine daiı·. lçişleri Bakanlığına. 

Çıı.vuşluk rütbC6inin verilmesi hak- KoıniHyondııdı r. 
km da. 

Meşruten tahliye kararş baökşııdald ıKoınhıyondadll'. 

Me~ruten tahliye kararı hakkındaki 

dileğiııin nazarı itibarıı. ıılmmll8llla 

dair. 



lrayıt 
·No. 

6953/ 7184 

6954/ 71 5 

6955/7186 

6956/ 7187 

6957/7188 

6958/7189 

Dilekço sahibinin 
adı ve adresi 

).(p~.Pmar - Bigadiç 
Akça köyünda Hüseyin 
Demirci. 

~rakoç.~ : Hamzeli kö
yünde Zülfi Bal. 

Bursa : Şeyiısabit ma
hallesi Nalbant Murat 
sokağı No. 1 Makbule 
Pişkinkol. 

Çekerek - Yazgad : Tipi
dere köyünde Muht'ar 
llyas Doğan ve ar. 

Çankırı : lmaret mahal
lesi Sinema sokağı No. 6. 
Ahmet Ağırean ve ar. 

Vize : Bahçeköy parti 9-

cak başkanı Ziya Bay
raJktar. 

-298_; 

Dilekçeııin özeti !şlemi 

KanLUJSuz olarak tarhedilen lqı.zan9 Maliye .Bakaı:ıhğına. 
vergisi hakkındaki · dileğmin inc.elen-
ıııesino dair. 

Çayu·larına Hazinece yapılan miida- lçişleui Bukanlrğına. 

lı.aleniı~ kaldırılmaıqna dair. 

13 . I . 1945 tarih ve 6262 numaralı Koıııi~yondadır. 

dilekçesine ektir. 

Okul binasının yapılması için iııtımi- Koruisyondadır. 

len fazla paranin indirilmesine dıı,iı·. 

Eınsali gibi öküz, araba ve tohum '.llıı.mı ı Bakm;ılığına. 

veı·ilmıısino dair. 

Orman Kanuııunu tasarısında dilek- Koınisyondııdır. 

lerinin gözöııiinde tutulmasına dair. 

6959/7190 Karaman : Hacı Celal 26 . V . 1945 tarih ve 6844 No. dilek- Koıuisyondıldır. 
mahallesinde İ~letme me- çesine ektir. 
mnrlarmdan Alım et Say. 

6960/7191 Çekerek - Yazgad : Gök- Köy okulu yapılması için salma ola- KoınisyonJad:ır. 
dere köyü mulıtarı Ömer ·rak istenilen Onbin lirayı: vermelerine 
Aksu ve Ar. mali kudretleri yet.işmediğine dair. 

6961/7192 Mar!l.\1 : Değirmeneller Daruştaş kararmı:n iniaziyle değir- Koıııisyondrıdır. · 
den Mehmet Çelebi ve Ar.' ıMıılerinin kapatılınıısı hakkında. 

6962/7193 Miirefte : Zübeyde Batı Türk · vatanda.5lığına kabulleri hak- Konıisyondadır. 

Etem Batı ve Eşi. kında. 

6963/7195 Çarşanba : Yağbasan kö- Razineye ıı.itt toprakları ~a.!jpeden Se- •rıı.mn Bııkaıılığın:ı. 

yünde Şabıın Yıldırım. · lami hakkında kanuııi kavuşturma ya-

6964/7196 uadiye - İstanbul: Plaj-
yolu No. 10 MllBtafa Gü
ler. 

6965/ 7197 Ediı'll : Sofubayazıt ma
hallesinde Babaettin Bal
kır. 

pılması ve bu topraklarm köylüye ve-
rilmesine dair. 

Belediye tarafından tarhedilen lübi
yat vergisinin nedemek olduğunuıı 

yorumlanınasma dair. 

Değirmenlerinin Suişleci tarafından 

kıımulaştırılması hakkındaki kararda 
kanuni isabet olmadığına dair. 

6966/719 Baş,rirıın . eonguJdnk;: Çle1•irgen sıtkıdıın şikayet. 
C. H. P. üyelerinden Cu
ma bucağında Şaban tis-
tiiri. 

Konıisyonrladıı;. 

Lçişleri Bakanlrğmrı. 

Komi yoııdadır. 

6967/7199 Kaı:aı:nan : 1 Jetme me- 6 . V . 1945 tarih ve 6844 No. dilek- Koıniıwondadır. 

murlarmdan Hacı eli\1 ~esine e.ktir. 
nınhnllrsinde Ahmet Say. 



Kayrt 
No. 

Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi Dilrk<:enin özeti İşlrnıi 

6968/7200 Sandıklı: Öğretı'ıı.en Hn·- Doğan çocuğu için kanuni ilrrıımiye- Korni~yqndad'rr. 
san Şahin eliyle Mehmet sinin veril'rnediğinden şikiiyet . 

Parlak. 

6969/7201 Beykoz- !stanbi.ıl: Çeşme Vazife başında hastalanıp mfilfıl kııl- Komis~·onclndn·. 
sokağı No. 9. Rrza Sııdet- dığından ona göre emekliliğinin ya-
tin Aksu. pılmn ıha dair. 

6970/7202 Beşiktaş- !stanbul: .Aka- Verilen mahkfimiyet kararında hata- Koınisyondadır. 
retler . Şair Nedim cade- yı adli olduğundan muhakeınesinin 

si -No. 41 Zayım Atalay. geri çevrilmesine dair. 

6971/7204 Kayseri - Talaş: Gemı ir lspile köyü tarafından sularına vuki !<onıisyon'dadır. 
köyii ımıhtnrt H. G'ürkan fıızili müdahalenin kaldmlmasma da-
ve ar. 

6972(7205 Ünye: Emekli bıpu me
muru .Ahmet Belge. 

6973/7206 '1\ırhal: Koğo mahallesi 
Hacıali Efendi hanesinde 
Recep Karakoyun. 

6974( 7207 (lfiyııük - 13olu: Cuma 
mahallesinde Nuri Emir. 

697!5/7208 Amıısrıı Zonguldak : 
Sornıngir mahallesinde 
Sadık Uygur. 

ir. 

Haziney ait arsaları binası içine alan Komil!)'ol:ı.dadır. 

şahıs hakkında kovnşturma yapılına-

sına dair. 

E~i Şerife'nin evvelce evli bulunduğu !<;işleri Bakanlığıııa . 

Ahmet 'ton nüfns kayıt muamelesindon 
düşürülmesine dair. 
Varlık veı·gisi hakkında. Komisyonda.dıı:. 

23 . V . 1945 tarih ve 6 20 No. di- Koınisyondadıı·. 

lekçeye ektir. 

6976/7209 Kırklareli : Rnyazrt ma- Vııı·lık vergisi hnkkrnda. Konıisyoııdadıı·. 

hallesi No. 1. Süleyman 
Başeğmez. 

6977/ 7210 Feriköy - lstaıılıııl: Lııla. Muhtaç vaziyette kaldığındım iaşc Komisyondadıı·. 

69i8/ 7211 

Şahin sokağı No. 28. Sul- ve ibatcsinin temini dileğine dair. 
tan Keller. 

Inebolu : Soij-tık Pıuıırda 

Satı Kara. 
Mahkenıi' ilanıının orman idaresi ta
ra.iından infaz edilerek kere telerinin 
ııaküııin teminine dair. 

K om is.vondnd ıt'. 

6979/7212 Heı·gnına: Biilcek köyün- Tevliyet vııkıfları hakkındaki dilek- Vakıflar Genel Md. 
de Ziya Kutlu ve kardaş- lerinin gözönünde tutulma ına dair. 
le <i. 

6980/72L3 Edremit: Cevnet Deniz- Özel af dileği hakkında. 
er. 

Koınisyondadıı·. 

6981(7214 Zile : Tutlupınaı· mahal- Varlık vergisine dair. 
leııinde Rüştü Açıkkayn. 

Komisyoııdndır. 

6982/ 7215 Jlif!'hmet Ali Kervancı, 

6983/7216 K118tamon\l : Çoruk sokak 
No. 10. H. Arakan. 

Öz<'l idaro emeklilerinin mnqlarmm Komisyoııdudıı·. 
Muvnzenci umumiyeye almarak mun-
taznman verilmesine dair. 

1kamete memur knydmın kaldınlma- Koıııisyondadıl·. 

St haklanda 



.lrayıt 
No. 

bilekçe sahÜıi.nhı 
adı ve adresi Dilekçenin özeti İşiemi 

69 4/7217 İznik : Ofis memurların- Maliye Bakanlığı tarafından ikraıni- l\lt~li~'C Bakanlığına. 
dan SalahatÜn Kayacık yelerinin verilmesine dair. 
ve Ax. 

69 5/7218 Ereğli : Şaa.ınla.r köyün- Mecburi iş mükellefiyeti ile ocakta Koıııisyoıu1ıı.uıı·. 

den deniz acimtası .A.vni çalıştığı müddetçe kapalı kalan dük-
Neba eliyle !smail Orhan. kuru için istenilen kazanç vergisinin 

alınmama.sına dair. 

69 6/7219 Akdağmadeni : Karaca '!'oprak vergisine dair. Koıııi~yoııuaun·. 

69 7/7220 

69 8/7221 

veran köyünde Edip Şa-
hin ve Ax. 
Safranbolu. : Salmanlar 
köyünde Hüsnü Ceylan 
ve Ax. 
!zmir : :tlciçeşmelik cad
desi No. 257. Mustafa Sel-
181'. 

Köylerini iki bölüme ayıran Filyos 
çaymm üzerine yapılmakta olan 
köprünün kıştan önce ikma.line dair. 

Kardeşini öldüren .A.lin.in Cezaevinden 
çıkması için bahane ettiği hastalıklar 
hakkındaki ihbarının nazarı itibare 
alınmasına dair. 

K oııı isyoııda<lır. 

Koııı ·is,vonuıulı ı ·. 

69 9/7222 Hı~yrulıolu : LeCeci kö- Okul biıınsı yapılması i~;iıı iı:ıtcnileıı · 1\eıniH.\'fındaılıı·. 
yünde Halk Partisi Reisi köy salmasını defıı.t.eıı öderneğe kutl-
Ahmet Yüksel. retleı·i olmadİğına dair. 

6990/7223 C:eyve : Doğant.cpe kö- 9. Vl. J945 t.ıırilı ve G9i:i numaralı 1\ııınisyoııdadn·. 

yüntle Mehmet Öz~elin dilekçesine ektir. 
ve .Ar. 

6991 / 7224 lzm iı· : Birinci Belediye 
· caddesi r o. 5 ınağazaua 

Mehmet Seyit Tıravacı

oğlu. 

6992/7225 Beyoğlu - istanbul : Te
P başı caddesi Çeşme so
kağı No. 7 Doğan Erte
zeL 

6993/7226 Çankırı AJacanıesçit 

mahallesinde Çukurbo -
tan sokağı No. 31 Feyzi 
Tu tak. 

6994/7227 lskilip : ilegi köyünue 
Mustafa Okçu. 

)[ollaıııtle lıanmdaı1 satmaldığı his- .Ad:ılrt Bakaıılı~ına . 

sPlcı· i hakluııda mahkemece verilen 
kııraı·da hatayı adli bulıuıduğuııa 

dair. 

.Aynı yıll'(1 ıın ıılıı<·ıığıııırı l"el'ilınesiııe Komi~~·oııdııJır· . 

daiı·. 

Ofisteki hizmetinin levsikı için vakı Konıisyondadır. 

olnn' müracaalmm ııazarı itibare alın-

ııııısıııa dair. 

:.'ıl:llilliyet maaşının tııJısi iııc daiı•. 1 onıis~·onrlııdrr. 

6995/722 Kıırşunlu -llgaz :Yusuf- Muhkıimiyet CI'Zill!mm affı hakkında. .Adalet Bakanlığına. 
oğlu köyünde lzzet Pi-
ıavcr. 

6996/ 7229 Mersin : 'ezııevindc Tev- Asri ı•pznevJerinden bil'ine ı:önderil- . Adıılct Bakanlığına. 
!ik Kuş. mesine daiı·. 

6997/ 7230 İstanbul : Laleli caddesi 14, XII. 1945 tarilı ve 4290 nuıu:ırıı- .Koınisyondadır, 
No. 19 Refik Güleç. li dilekç sine ektir. 



Kayıt 

No. 

(j!)91'lj i231 

Ml-
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi Dilakçenin özeti· 

llakrrköy , lstanbnl: Ye- 22 . V. 1945 tarih ve 6805 mımaralı 

ııi nıahallc İstanbul cad- clilek~eye ektiT. 
<.lesi No. 185 Osman Al-
tuğ. 

(i999)7<!3~ 'l':ı şliöprü : Yazı Harnit . \ı·axi vcı·i lmrsinc dair. 

Komjsyondadır. 

Koıırisyondıu.l•r . 

7000/ 728:3 

köyünde Haınit Demir. 

1•: ğ ridir - isparta : Rtenı
oğlu Faik Anlı. 

l:lelediye lıa~kıınuıın görevini kötü l~işl e ri Bakıınlığına. 

knllaııclığındnn §ikayet. 

700 1/ 72:!4 Akyııır- Kocaeli : Scyfc
leı· köyünde lbrahim 
Arul. 

Kı zııu yarıılayan Bmin Dündar'ın Konıisyondadır. 

ee r.ıı~uırn fnzlnla~tu·ılnın~ı dileğiııc 

dair. 

ill02/ i2:35 lnıı·al ı : CPzııe1·i ııJ c• Mııs- Malıl;fınıiy~tiniıı affı tlil~ğine daiı·. Komlııyonrlndıı·. 

tafa Yüksel. 

TOct:ı;n:w Saınatyıı - l:ııtnubul 1::1 . ll . 1945 ta rih \'e 6372 numat·alı Konıisyoııdadır. 
Mıırmnrıı caddesi No. dill'kı:~yr el<f ir. 
120 Hüseyin (1üq~üıı. 

700-l/7238 Kaılıköy - İstanbul : Os- Val'lık Vergisi hakkında. 
ıııa.nağa nıalıa 11 .-si Süley-
ın~ ıı paşa sokağı No. 33 
Ohannes Nııradunkoğlu. 

Koıni~ıyondadır. 

700fij 723!l Siverek : OüUııbibey ma- Askerlik durrunu halclondaki dileği· Koınis~·oııdııdır. 

hallesinde Fadıl Yanalı. ılln nazarı itibara almarolı: karar ve- · 
rilmesi hakkinda. 

7006/ 7240 Dursunbey :Yukarı Mu- Hasat zamanı olduğundan iş mükelle- Komisyoııdaclır. 
salar köyünde Mustafıı fiyetinin şimdilik mecburi tutulmama-
Koç. sma dair. 

7007/7241 Bursa : Geçit köyünde 
Adem Eker. 

7008/7242 Cibali • İstanbul : Unka
pıını Anaç sokağı No. 19 
Biirhanettin Ülger. 

7009/7243 Eyyüp - !stanbul : Otak
cılar Nışa.neı Davudağa 

caddesi nweiler sokağı 
No. 6 Ahmet Tevfik Nur
daf. 

Asker olmaınıısı için mAlıil olduğunu M. . BııkıınJığınn. 
iddia eden Enver hakılınıda kovuştıır-
nıa yapılmasma dair. 

Adalet Bakanlığınca yargıç ıı.daylığı- Komis~·ondadıı·. 
na tayinine dair. 

Muhtacı muıı.venet olduğundan ikra- Konıisyoııdadır. 
miye verilmesine dair. 

.... .. - .., _ 

, .. 

7010/7244 Zonguldak : ~cı us- E. lGimür işletmesindeki yolsuzluk- Ekonomi Bnkanlığma. 
·tası Gelilı: ~da E. K. !ann soruııtıınılmasma dair. 
İşletmeleri İsmn.il Ergün. 

7011/7245 Siverek Yarbay 
Yıldırım. 

Hamdi Haksız olarak emekliye çıkarılmak is- Komiııyondaclır. 

tenildiğinden şikayet. 



Ka yU, 
No. 

7012/ 7246 

7013/ 7247 

7014/ 7248 

İ>ilekçe sabıöiniıı 
adı ve adreal 

~ek~k- Yozgad : Bey
yurdu köyü muhtarı Ha-
bip Zar8BlZ 

Çekerek - Yo.zgad : Dağ
kara kö.yü· muhtan Salih 
Kılıçaalalı. 
Çekerek - Y 9Zf!ad : Dağa
lışlı ıköyü muhtarı H. Ali 
Şimfek. 

-iM-

Dilakçenin özeti 

Köylerinde okul yapılması: için isteni
len onbm lirayı venneğe mali kud
retleri yetmediğine dair. 

Koıni~yoııdndıı ·. 

Konıigyondııdn·. 

7015/ 7249 Edinıe : Sofuı Bayazıt Kamula:ştttılmak istenilen dıtimeni- fıçişlcri Bakanlığına. 

illl.ahallesinde Bahattlıı. ne takdir edilen a.z kıymetin haddi 18.-
Balkır. yıkına çıkarılınıısı hakkında. . 

7016/ 7250 · Kandilli - İstanbul : H~ Toprak verilmesine dair. 
kimbll§l - Çiftlik caddesi 

7017/7251 

7018/ 7252 

7019/7253 

No. 3. İbrahim Toraman. 

Dcmirci : P. T. T. Mer
kezi şefi Hayri Fidan. 
Demirci : Cumhuriyet 
Savcısı Nail lnal. 
.Eroek - Balıke11ir : As. 
Şubesi Başkanı. Reşit Al-
paY,. 

18 . V . 1945 gün ve 6792 numaralı 
dilekçesine ektiT. 
Askerlik süresinin tamamınm yüksel
me süresine eklenmesi hakkında. 

İsklin işlerindeki yolsuzluktan şikatet 

7020/7254 Tokad : Mahmutpll§a ma- Varlık vet!gisine dair. 
hallesinde No. 46 Nedim 
Aaarkaya. 

Komisyondııdır. 

Knnli~yoııdadır. 

Konıisyondadır. 

S. vo S. Y. B. 

Konıisyondodır. 

7021/7255 Çanakkale: Askeri posta 24 . I . 1945 tarih ve 6311 No. dilek- Konıisyondadır. 
No. 14175 .Ahmet Danacı- çesine ektir. 
oğlu. 

7022/7256 B~iktaş - İstanbul : Köy- Hastauıılr~e, iiar.etsiz olarak hasta lı- K om iııyondadıı·. 
içi Çelebioğlu sokağı No. ğının tedavi ettirilmesi hakknıdn . 

ıo: Çemil Baymdlrlıgil: 

7023/ 7257 .Ak~ehir: Milyas köyün- Devlet hissesi borcu olan lıububatm Komiııyondadıı·. 
de Hasan Türkmen hannanda yandığından borcunun affı 

hııkkmda. 

. . 

7024/7258 Ol tu: Ersiuek köyünde 
Yusu! .Aksoy. 

Devlet memıırlarrndan bazılannın gö
revlerini kötü kullanarak mütagalli
belik edenlere göz yummasından şi-

tçi~ıleı·i Bakanlığına. 

kayet. 

7025/7259 Mersin: Maaril otelinde Orman müfettişi Şevki Ynlm'ııı göre- Komisyondııdır. 
Kurnil Kaplan ve ar. vini kötü ku.llnnnrak satılınası J.iizım-

gelen kerestelerini satmaktan menet
tiğinden şik6.yet. 

7026/7260 Çal: Toprak ofisi tahsil Çal askerlik şubesi başkanının yol- Komisyondadır. 
icra memuru Ahmet Bil- suz hareketinden giki.yet. 

,.... ' .. ,..,. 



Kayıt 

No. 

7027j726L 

7028/ 7262 

Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

eyhan : Eski ma.luıiidü

rii .TııhBin Yıırıxıan. 

Çekerek - Yozgad : l3ü
yükıorıııon köyü ınıılıtu

n Nebi Çelik. 

---
Difckçenin özeti 

Emekli nıaaşınm bağianmıısma dalı:. 

1\ iiy okulu yapılınası için istenilen 
oıı l>iıı lira sa.lmayı vermeye mali 
kudretleri yetmediğine da.ir. 

!şlemi 

Koınitıyondııdır. 

Konıisyondııdır . . 

7029/ 7263 . 'i vas : M. S. B. Sivas Emekliliğinin kaldırılması ilc tck·rıır Koınisyondadır. 

Mü.b. D.p. Md. Refik Do- öd~vine alııımasma <4ıir. 

ğar. 

7030/ 7264 Turlınl : Yeni köyde Ali '!'ütün Kanunu tnsarısınm bi.nın ev- Koınisyondadrr. 

Genç ve Ar. vcl kaınulaştıulınası hakkmda. 

7031 / 7265 Tı·ahzoıı : lskeııderpıışa ladei ıııcıııuriycti dileğiııe daiı·. 
ıuahıılleı;l Kııı-akıış sokıı-

ğı No. 8 Osnıan Saka. 

Komis:Vondadır. 

7032/ 7266 Heyoğlu : Calatasaray li
sesi müstııhdeınleriuden 

Hamdi Kay ·ve Aı·. 

70:33/ 726,7 Sa.lihli : Mitatpaşa nıa

hullesi 11h aıı sokağı No. 
7 Ahdi Selc.;uk ve Ar. 

7034/ 7268 Üskürlur . Istanbul : llı-

Ayiıı yiırdını vel'ilmesinc dair. Konıisyondadrr. 

Kaşbakanlık tarafından lç işl eri Da- Konıisyondiı.dır. 
kanlığııııı havale edileıı dilekçeJe~i-

ııin cevaplıııtdrrdması hakkıııda. . 

14. ll . 1941 tarih. ve 2898 nunıarıılı Konıisyondadır. 

saniye nınhallesi Çit so- tlilekçesiııe ekli 2 tnne ve aikııı iade-
kıığı o. 10 Asıııı Dur- sine dair. 
KU ll. 

, ' . -~ 

7035/ 7269 Nizip : Yıldız gaı·ajr sa
hibi Mıılıruuf, Uyar. 

Eccııbaı - Çanakkale : 
.Jandıırnın koıııutaru ve
kili üsteğıııen Nuri Ka
vukı;uoğlu . 

oıomolıillerine beııziıı verilmesine Ticaret Bakanlığına. 

703ö/ i2i0 

7037 / i27l l•'rkt' . Seyhan : M urta
za Erdem. 

7038/ 7272 Oalata . lstnnhul : Ay
n;ılı lokııııta sokağı Dü
yiikbalıklı han o. 42 
.\li Rıza özüerıılp. 

dair. 

Hubulmt ıoplanıa işlerinde çalıştığı 'l'icaı t Bakanlığına. 
sürıeye ait alıı.oıığının verilmesine 
dıür. 

Kayıııak.aınlıu·ının . il~leriııdc brrakd
ıuası hakkında. 

Tekel İdaresi nencl Müdürlüğünce 
tstanbul ic;kiler bayiliğinin Hazine 
ınenraati bakrınındau eksiltnıeye til
bi tutulmasına dair. 

Komi~ondadrr. 

Komisyondadır. 

7039/ 7273 l<uş!l(l~sı : Burıı;az kö- Eşinin ask rlik durumu hakkmdaki M. . "Bokanlııtuıa. 
yiindc li'adinıe Karoovalı. dil i(iniıı gözönünde 

dair. 
tutulmasına. 

7040/ 7274 lstaııbul : Merkez tev- Hakkındaki malıktuniyet kararnıda Adal t Bakaıılığınıı. 
kifevinde Mu~ta.fa Al- adli hata olduğuna da.ir. 
deıiıir. 

7041 17275 Adana : Km·tuluş ma- Hakkında cevazı istihdam karan ve- Komisyondııdır. 

hallesi No. 126 sokak rilme ine dair, 
lıaııe LO da ait Doğau. 



~ 
No: 

D.llekge u.hibiııiıı 
adı ve adresi Dilekçenin özeti !şlemi 

7042/7276 Çarşamba : Yayla Geriş Köylerinde okul binası yapılmasını M. Eğitim B. 
köyünde Meeit Baştan ve köylerine ait salmanm buna tah-
ve Ar. sisine dııir. 

7043/7277 'iksıır 

ıııuhtıırı 

: Avarıı köyü Devlet oı·mam haricinde güdülmekte Tanm Bakaıılrğmıı. 
Seyfettin Yıl- olan keçilerine müdahale cÇ!ilnıeme-

ıııaz ve Ar. sine dair. 

7044/7278 Mardin : Giil malıallesin- Hakkındaki ınahkfuııiyet kararının 1 omkıyondııdır. 
de .Aziz Poyraz. kaldmlin:asma dair. 

7045/7279 İzınit : İstanbul caddesi Vazile mii.lilliyetinin harp ma.lU!iyeti Komi~yondadn·. 
Kalıraman çıkmazı No. 4 sayı-lması hakkında. 

Ömer İşgüven . 

7046/7280 Ankara : Mevki hastanesi 29 . VI . 1945 tarih ve 7123 No. di- Komisyondadu·. 
İnz. Subayı Muhittin :ro- lek~esine ektir. 
snn. 

7047/7281 Ankara : Atıfbey llfa. 
No. 424 evde Süleyman 

· Sırrı Belentekin. 

7048/7282 Tokad : Belediye zabıt.a 

memurlarından Mehmeı 

Erbaysal eliyle Ömer Lut
fü Erbaysal. 

7049/72 3 Birecik : Maliye tabsilil.t 
kıitib.i Ömer Orbay. 

. 7050/7284 Demirei : Süeaeddin ma
hallesinde Neşet TSJieı . 

7051/72 5 Beyoğlu . İstanbul : Ha
malhıışı Tekir sokağı No. 
17/1 Danai Nemus. 

27 . V'I . 1945 tarih ve 7112 No. di
lekçesine ekıtir. 

30 . V . 1945 tarih ve 6884 No. di
lekçesine ektir. 

Sayıştay ba§kanlığınm 666 sayılı ilM
ııunm 4 ncii No. daki ziııımetin üze
ı·ind n kaldırılmasına dair. 

24 . rv . 1945 tarih ve 6672 No. di
lckı:csiııe iıktir. 

l\ItLhtaç olduğundan yardım yapılmnsı 
dileği hakkında. 

Komis.roııdadır. 

' Komi.ı<yondııdıı·. 

Konıis~·oııda ılır . 

Komi~yonda·lır . 

Komis.rondaclır. 

7052/72 6 !stanbul: Merkez tevkif- Mahkitmiyct cezasınırı affı hakkruda. Konıisyondndır. 
evi hastanesinde Mehmet 
Ali Atabek. 

7053/7287 "Kaş: Demre nahiyesinde Mııhkeıne ila m ının orman idııresine~ Konıisyonda<lır. 

Fehıni Soku1lu. infaz edilmesine dair. 

7054/72 Çıırçamba: Hamzalr kö- Kanal hafriyatı dolayısiyle sebepsiz Bayındırlık B. 

7055j7289 

7056/7290 

yünde Rıza Yavuz. olarak tarlaianna su işleri idare i ta
rafından ekim için yapılan müdaha-

k~eki: Ciıni köyü mub
tnrı İbrahim Deniz. 

Adaııa: D. D. Y. ınuvak-
kat nmele Baha Denize!. 

lenin kaldırdına ına dair. 
Yangından zarar gören kö'ylcrilı 
yardım edilmesine dair. 

Bir mem1.1riyete tayinine dair. 

l ~işlı• ı·i Bakanlığına. 

Koıuisyontlrtdır. 

7057/7291 Akşehir : 'l'oprnk mahsul- Emniyet . sa.ndığına olan borcu hak- 1'iCJ.Lr t Bakanlığına. 
leri ofisi ajan şefi thvi kındaki dileğinin gözönüne almması-
Batk·an. na da.ir. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı vo adresi 

3,05-

Dilekçen.in özeti 

70fiRj 7292 Edirne : Sofnbayazıt ma- Ka ın ulaştırılan su değirmenine takdir 1 \iişlm·i Bakt~ı~lığıııa. 
hallesinde Babaettin Bal- edi len kıyın~tin :ızlığıııdan şikayet. 

7039/ 7293 

kır. 

Aksaray: Kızılıniııııre 

mahallesi Nesip Haınzadr 
ve Üzdil ınahallesinrle 
Musa Kii z ıııı Sonuncu-
oğlu . . 

Helediye tarafından kamulaştmlnıak 
i~tPnilen lıaıılar hakkındaki dileğinin 

nazan itibara alınmasına dair. 

l ~i~lcri Uakanlığınıı. 

7060/ 7294 Muş : Ak~aıı Bucağı Mü- A~kerlik durumu Jıu.kkıııdaki dileğinin 1\onıisyuıırlaclır . 

'dürü Musta Elçi. mızıırı itibara a lınmasına dair. 

7061/ 7295 Diyarbakır : Gazi Cad- 2 II . 1945 tarih ve 6442 numaralı !\enıis.,·oııdaıl ır. 

dosi•nde mobilyacı. Cemal rlil ckçeyo ektir. 
Zırh. 

7062/ 7269 Piili.ir - Bayburt : Çıpı- Cumhuriyet saveıııındaın şikayet. 

nız köyünde Asaf Tırıs-
bıklı. 

Adalet Bakaıılığııııı. 

7063/ 7297 Diyarbakır : 'l'elgraf ser- Memuriyat durumunda kendisini leke- Komis,l'ondadıı·. 

vis şeflerinden Bahri Kı- !emek istiyen ii.ınirinden şikayet. 
zıltuğ . 

7064/ 7298 Samsun : Ulugazi ma- İskan ~inin düzeltilmesine dair. l<oırı.isyoıı<laılıı· . 

hallesi Seliıniye sokağı 

No. 3. Adil Aktan. 

7065/ 7299 Vczirköprii : Cezaevinde Üzel af dileğine dair. l( ouıis~·oııdad ı r. 
Kemal Ülker ve Ar. 

7066/ 7300 Çivri l : Mehmet Kulalı. Orman, bölge şefinin garezkarane mu- 'T'arım Bııkıın! ·ğınıı . 

amelesi yi.iziinden gördüğü zarann 
ta:r.ıııinine dair. 

7067/ 7301 'I'ava-9 : Orta mahallesiıı- (.}ayrimenkulünc belediye Başkanı ta- Koınisroııdııdıl' . 

do Ömer Güngör. rafından vil.ki olan müdahalenin kal
dmlmasına dair. 

7068/7302 Bir<'cik : As. Posta No. 25 . XII . 1944 t a ı·ih ve 6166 o. Koıııis~·omladıı·. 

L!'l219 cd erinden , -eli dilekçesine ~ktir. 

Kaınber . 

7069/ 7303 Kiy,g ı : Cibir köyü öğret
meni Oülperi Onat. 

7070/ 7304 Keıııa lı : Cami vaizi Sab
ri Miştik. 

7071 / 730[) f.;ivas : ('imento sımayii 

i~ hizmetleri ~efi Faruk 
Onay. 

Kaymakam tarafından iftiraya maruz 
kaldığından şikii~•e t. 

Çocuk zamnundan istifadesinin temi
nine dair. 

lkraıniye alacağının verilme.~inc dair. 

7072/ 7306 Antıık~·ıı : Serbest Dok- Özel af dileğiıic dair. 
tor Rahim Akseven . 

fiL Eğitim B. 

Koınis,voııdıidrr 

K cımisyoııdııdTr. 

.\rlalct Bakanlığına . 

7073/7307 Ankara : Öneebeci Erdem D. D. Y. ldaresiııdeki maa.~. çocuk Koııı i~.,·oududır. 
sokağı No. 17 Şaz:iment zammı ve t.azıninat alacağı hakkında. 
Göver. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

306-

Dilckçenin özcLi 1 şlcııii 

7074;'7308 Topkapı !stanbul Ölü kocasından ınıı.ıııı bağlanmasına KonıiR~·ondaclır. 
Tramve:y caddesi İlkadını dair. 
a.p. No. 93 Huriyc Yılmaz-
el. 

7075/ 7309 Atça - Nazilli : Mü~takil Devlet hizmetinde istihdamının !emi- Koıniı;yonrlHdır. 

köy katibi Hayri Konak- nin o dair. 
cı. 

7076/ 7310 Ci!ınll - İstanbul : Ana~ Ynrıı-ı~ ııclaylığma tayini dilcğine Komis~·ondadıı·. 
sokak No. 19 Burhanet- clniı·. 

tiıı tJlger. 

7077!731 1 Akşchir : İstasyon cad - l k<'l!'ı·inı> 24 sııat nıı•safede olan çift- l ı;i~lı·ri Bakanlığına. 

7078/ 7312 

7079/ 7313 

7080/7314 

7081 / 7315 

7082/7:!17 

clc>Ri No. 4R yazılınnede 
dilekçeci Ömer Ergin 
el iyle Kadir Uül. 

Eskişehir : Arifiye ma
halll'si Tarbin sokağı No. 
22 'Adnan !nan~ . 
Ankara : Oneebeci Soy

sal sokağı No. 1? Asaf 
Ça.gıiı. 

Aksııray - Niğde : Çimc
li Yeniköy halkı ııamına 
Derviş Öztürk ve . Ar. 
Çnl : Hüseyiııleı· mahal-
lesinde Halil Telli. 

Sürınene : Çarşr mahnl

lcsiııde Hasan Seymeıı ''e 
Ar. 

~i kiiylı>l'İnf' yııkııı Yunnk hucağınrln 
ilc~ ll·~kili dileğine dnir. 

Mı>ınuri~· ı·tiıı i n onaııınnsıııııı teminine 
rlu i ı·. 

ı\'n~bıııııı diizeltilnıe~i diiE'ğine ıJuir . 

()kul biıııı~ı iıı~nsı iı;in istenilen parn
nın t!'nıiııine ınnddi imkan hiisıl ol
madığına dair. 
Topı·nlı verilınPsinf• dair. 

Kerestelerin i :;almaları için Orman 
lrl aı·esincc:> ıııü~nnde edilnwsinr· dııiı· . 

Konıisronrlaclır. 

Koııı is.vondadır. 

11. Eğit im 13. 

TRı·ını Bakanlığına. 

Tanm Hokanlığııııı . 

7(.183/ 7318 Knrngüını·ük - ı~tanlJtıl : Bıııekli :ıyl ığına lıizıııeti :lhiı·e zam- Konıi~~·onda<lıı·. 

Der\'işali mahallesi Ter- ınınııı kntılmıisııın dair. 
<'Ümnıı \"unus sokıığı No. 
43/ 1 Rrcep Ürer. 

7084/7319 Snpnnca : Zirai kredi Ze;vtiııyıığı dağıtınıında yapıinn uy- Tiı·ıırPt Bakıınlığına . 

kooperatifi emekli mura- gıııısuzluktnn şikiiyrt. 

krbr Bedri Atılgan. 
7 5/7320 Tarsus : umhuriyet sav- 26. 1\' . 1943 tarih ve 6637 numaralı Komiı<.vondaclır. 

cısı Fev:ı:i Olgun. dilekçesinl' ektir. 

7086!7321 'apanca : Zirai kredi Hak~ız olaruk gör \'ine son Hrilrrek Til'n.ret Bakanlığına. 

kooperatifleri emekli mu- ınnğrlur edildiğinden §ikıiyt>t. 

ı·akıbı Kadri Atılgan . 

7087/7323 Dörtyol : Kı:rtul Karaca- Toımık nıuhsuU ı·i vergisi hakkında- Koıııisyoııdadır. 

mi Karşı mahallesinde ki dileklerinin ıı-özöııüııde tutulması 

Halil Altıın ve Aı·. hakkında . 

7 j7324 Kandıra : Askerlik şu- 2.'3 o rr o 1945 tarih Ye 6424 numaralı Komis.rondodır. 

besi muamele memuru dilekçesine ektir. 
İbrahim Ersan. 



Kayıt 

No. 
Dilakçe laluölııin 
adı ve adresi 

7089/ 7325 Fatih İstanbul : Te-
tümmeler sokağı No. 6 
Naili Boratan. 

7090/ 73·26 Niğde : Sir Ali mahallesi 
No. 4-Fuat Kendirlioğlu . 

7091/ 7327 Görele - Giresun : Hazım 
Vulô.l. 

7092/ 7328 Üsküdar - İstanbul : Ta-

-187-

Dilekçenin özeti 

Sıkıyönetim mahkemesi tarafından 

~ocuklarının biran evvel muhakeme
leı·irıin yapılmasına dair. 

2311 numaralı kanunun dairei şümu

lüne sokularak bağının elindon alın

ması hakkında 

Şimendifer yolu inşasında dileklerinin 
ııazarı itibaro alınmasına dair. 

Ölen eşinden ikramiye verilmesine 
Laklar Orta sokak No. 54 dair. 
evde Ayşe .Art. 

Komi'!Yondadır. 

Komisyoıidadır. 

Bayındırlık B. 

S. ve S. Y. B. 

7093/ 7329 Bp.lıkesir : Belediye Ko- Devlet hizmet müddetinin emekli hiz- Komisyondadır. 

7094/ 7330 

7095/ 7332 

7096/7333 

7097/7334 

miseri Selman Boğuşka.n. metin o i Hivesi hakkındaki dileğinin na-

lskenderun : Akarea kö
yünde İzzet Çelik. 
Sütçüler : Yukarı mahal
lesinde Abdullalı Yiğit . 

lstıınbul : D. D. Yolları 
9 ncu işletmo Yedikule 
mağazası reyyon şefi Maz
har Şıpka. 
Sungur lu : Kamyoncu Sü
leyman Bayazıt. 

zarı itibare alınmasına dair. 

Köyleri muhtarnım görevini kötü 
kulland ı ğından şi.kô.yet. 

Ha:kkmda yersiz verilen kaınula.ştır

ma kararından sariınazar edilmesina 
dair. 

Fabı·ikada yevmiyeli geçen hizmet Bii
ri'si hakkındaki dileğinin gözöniinde 
tutulma.~ı dileğine dair. 

Kımıyon lil.stiği · v-;riLınesi hakkında. 

I çişleri Bakaqlığına. 

i\lf. Eğitim B. 

Komisyonda dır. 

Komisyon dadır. 

7098/ 7336 Oltu: Esinek ·köyü muh- Jandıı ı·ına komutanından şikayet. l c;işleri Bakanlığına. 
taı·ı Ömer Akyüz ve ar. 

7099/ 7337 Bueak: Anbahan köyün- Eşhas tarafındau arazilerine vaki Komisyondadır. 

de _Şakir Yılmaz. olan müdahalenin men 'i hakkında. 

7100/7338 Kırşehir: Medrese m.ahal- Validen ~ikilyet. Koın.iııyondadır. 

lesinde 20 No. kamyon 
sahibi Muhittin Leyfeli. 

7101 / 7339 İstanbul : Araba vapuru !stanbul yükçülerine idare memurları l~işleri Bakanlığına. 

iskclt•si idare memuru tarafından yapılan fena muameleden 
Hü. ı-yi n ir ht i eliyle şikayet. 

Yükçü Mehmet Demir. 

7102/7340 Ankara : İstanbul eadde- lkrami ye verilmesine dair. Komisyondadır. 
si Arrlıç sokağı No. 9. 
Kemal Ertnğ. 

7.10Hj7341 Avaııos : Göyniik köyÜn- Okul inşası için yapılan haksrzlıkla- Komisyondadır. 

de Mehmet Yıldız VI\ ar. rın önlenmesine dair. 

7104/ 7342 Dıılıi - Ankara : Göztepe Bida cıvaı·ındıı araştrrıp bulduğu mn- Ekonomi Bakanlığma. 

mnahllesi No. 5 Hnear ılı-nierin tnhlil edilmesine dair. 
Kcl oğlu. 



Kayıt 
No. 

7105/ 7343 

7106/7344 

_Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

Kasımpaşa - İstanbul 
Küçük piyale Kalafatçı 

Yusuf sokağ ı No. 25 l s
nılıil Şensez. 

lzıuir: Alaybey 1681 nci 
sokak No. 20 Hüsnü Gör
geç. 

Dilckçenin özeti İşiemi 

Kasımpaşa deniz dikimevinde yapı- )I. S. Bakanlığına. 
lan suistimaltlcn şikayet. 

Emekli maaşma hizmeti ınütaahhire Komisyondadır. 

zammının 'katılması hakkında. 

7107/ 7345 Al·aııcak - lzmir: Celiil Barödan çıkarflması hakkındaki ka- Koınisyondadır. 
Bayar bulvan No. 1 ·nya rarın kaldırrlmasma dair. 
Arditi Özonarat. 

7108/ 7346 Sarayköy- Denizli: 1 nci Emekli haklurıııın tanınması ve ço- Komisyondadır. 

daire tahsildarı ·öz'el mu- cuk zammı verilmesi hakkında. 
hasebede Mustafa Ali De-
miray ve ar. 

710!1/7347 Ayvalık: Asketfik şul-e- Bınekliliğlıun kaldrrılması hıik·kında. K<tımisyondadır. 
si ba5karu emekli binbaşı 
Babaetin RoyJas. · 

7110/7348 Bartın: Cezaevinde Bilal 
Başoğlu. 

l'/e'ı·i kalan tnahkfınıiyet cezasının af- KomiR'yondadır. 

fı hakkında. 

7111/7349 Çerkeş: Yeni inalıallede Üskudar sulh hukuk yııı•gıcı Münür Komisyondadn·. 
Necip Yavuz Binbaşı- Köse Milınloğlunda'n şikayet. 

oğlu. 

7112/7350 Orhangazi : Yeni Gürle 
köyünde Celal Çlğrran. 

7113/7351 Gökçesu : Babalıızır ~ö
yünde Ahmet Unur. 

7114/7352 Gökçesu : Babahızır kö
yünde Mahmud Bolu. 

7115/7353 

7116/7354 

7117/7355 

Uökçesu : Babaluzrr kö
yünde Mustafa Bolu. 

Gökçesu : Babahızır kö
yünde :Muhaı·rem Sevinç. 
'r i 

Gökçesu : Babahızn· kö-
yünde Ali Aksu. 

711 /7356 Gökçesu : Babahızır kö
yünde ~luharrcın Demir-
ci. 

7119/7357 Gökçesu : Babahızır k"" o-
yünde .Ahmet 1\feriç. 

7120/7358 Gökçesu : Baba.hızır kö· 
yünde Ayşe Döner. 

7121/7359 Gökçesu : Babahızır kö· 
yüude Ahmet Aysan. 

Hakkıntla af karan verilmesine dajr. 

'foprak Mahsulleri Vergisinin kendi
sinden bir kaç yıl alınmainnsına dair. 

,. :t » 

:t » » 

,. :t » 

» » » 

» » » 

:t :t » 

» :t :t 

» :t ... 

Adnlet Bııkaıılığına. 

Mal i.vc Bakıııılığııııı. 

:.\'Ialirc Bakanlığına . 

:\Ialiye Bakanlığına. 

Maliye Bakanlığııııı . 

:\falire Bııkıınlığına . 

:\Ial iye Bakanlığııı a. 

Maliye Bnknnlığınn. 

Maliy Bakanlığına. 

lfaliye Bakanlığına. 



309-
Kayıt Dilekçe aalıibinin 
No. adı ve adnBi Dilekçenin özeti İş\rnıi 

7122/ 7360 Gökçesu : Babahızır kö- ~'oprak mahsnlleri vergisinin biııknç Maliye Bakanlığına. 
yünde Lii ti f Demi re i. yıl ıılınmıımasına daiı·. 

7123/ 1361 Gökçesu : Babahızıı· kö- » » » Maliye Bakanlığına. 
yünde Ahm"l Karasu. 

7124/7362 Uökçcsu : Babahızır !kö- » » ,. Maliye Bakanlığına. 
yündc Emine Akbaş. 

7ı2n/7363 Uökçcsu : Dahadır kö- » » ,. :Maliye Bakanlığına. 
yürıdc Halil Çıracı. 

7J26/ 7364 Cökı;esu : Dahadır kö- » ,. ,. Maliye Bakanlığına. 
yünde Kemal Oğuz. 

712i/ 7365 Uökçesn : Dalıadı ı: kö- ,. ,. ,. Maliye Bakanlığına. 

yüııd e Recep Ahçı. 

7J2!l/ 7366 Gök çe su : Dahadır kö- ,. ,. ,. Maliye Bakanlığına. 
yünde Hüseyin Özçelik. 

712917367 (lökçc~u : Dahadır kö- ,. ,. ,. Maliye Bakanlığına. 
yünde Halit Ön. 

; ı :ıo '736 (iökçcsu : Bnhadır kö- ll> ,. ,. Maliye Bakanlığına. 
yündl' Kcnınl Kuragöz. 

iı : ıı '7:l69 ( :i \ k<:t~su : Ha hadır kö- ,. ,. ,.. Maliye""Bakanlığme... 

~ · iin<il' ll yııs Inn n. 
iı:ı~ •j;Jj"Q ( :ük~PSll : 1\ahntlır k ii- ,. ,. ,. Maliye Bakanlığına. 

yündc Ömer Sevin~. 
7 ı a:ıl';:n ı (lökçcsn : Ilahadn· kö- ,. ,. ,. Maliye Bakanlığına-:-

yündr Mf'hın('t Yclkovan. 

1ıa-ı ;nn (lökçesu : Dahadır kö- ,. ,. ,. Maliye Bakanlığına. 

yüııde Alıhmet Demir. 
71 :3:i/7:ıi:l <lökçesu : Dahadır kö- ,. ,. ,. Maliye Bakanlığına. 

yünde Muhsin İnan . 

il :!(i/i374 Gökçesu : Dahadır kö- ,. ,. ,. Maliye Bıı.knnlığma. 
yüııdc Osman Güney. 

i ı :J7/ 737!'i Uökçesu : Bahadrr kö- ,. ,. ,. Maliye Bakanlığına. 
yünde Yakup Öztürk. 

7138/7376 Gök çe su : Babadır kö- ,. ,. ,. Maliye Bakanl;ğma~ 
yünde Mehmet Yıldırım. 

7J39j 7377 Oökçesıı : Bahsdır kö- ,. :. ,. Maliye Bakanlığına .. 
yüııde Mehmet Ali Aslan. 

7140!737~ Oök~csn : Babadır kö- ,. • ,. lifaliye Bakanlığına. 

yü nde Ahnı('t Zeybek . 

?W/ 7379 Gökçesu : Babadır kö- :t .. ,. Maliye Bakanlığına. 

yünd~ Ahmet Deyhek. 
7142/ 7380 Cökc:esu : Rabndır kö- ,. ,. ,. Maliye Baknnlığma. 

yiinde Mustafa Ünal. 

7143/ 7381 Oökçesıı : Bnhııdır kö- ,. .. ,. Maliye Bakanlığına.. 
yiiııde Kılmil Koçum. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe salıibinin 

adı ve adresi 

310-

Dilekçeııin özeti l şleıııi 

7144/ 7382 Gökçesu : Bahadrr kö- Toprak mahsulleri vergisinin birkaç Mııliyc Bakanlığına. 

yünd Duı·muş Ali Döker. yıl alınmaınasına dair. 

7145/ 7383 Gökçesu : Bahadrr kö- :. :. :. Mal iye ~akanlığına. 

yünde Vehbi Oülmcz. 
7146/7384 Oökçesu : Babadır kö- :. :. :. ~laliye Bııkıınlığına . 

yünde İsmail Dinçer. 

7147/ 7385 Gökçesu : llabahızır kö
yünde Safinuz Karasu. 

7148/7386 Oökçesu : Babahızır kö
yünde Hüseyin Göksel. 

7149/ 7387 Gökçesu : Babahızır kö
yi.inde Salih Karata~. 

71!)0/ 7388 Gökçesu : Babahızır kö
yünde Kadir Dinçer. 

71 51/ 7389 Oökçesu : Babahızır kö
yünde Abdurrahman De
ğirnıenei. 

7152/ 7390 (~ ö kçE'su : Bııbahızır kö
yünde Aliye Bıkmaz. 

7153/ 7391 Clökçesu : Babahızır kö
yünde l•'ehnıi Madakbaş. 

7134/ 7392 C:ök~esu : Babahızn· kö
yiinde Nazife Gülmez. 

71:>5/ 7393 Oökçesu : Babahızır kö
yünde Şerife Acar. 

7156/ 7394 Clökı;esu : Babahızır kö
yiinde Yakup Yıldırım . 

7157/ 7395 Gökçesu : Babahızır kö
yünde !zzet Kolçak. 

715 17:395 Oök~esu : Babahızır kö
. yünde Ahmet (JeredE'li. 

71 59/ 7397 Brşiktnş - Istanbul : Kö
yic;i Denı ireiler sokağı 

No. 12/ 7 Selim Ozde
mirei. 

7160/ 739 

7161}7401 

7162/ 7402 

7163/ 7403 

Bov.öyük : Çarşı mahal
lesinde Hüseyin ÜnHr. 

Bıı.lil - Ankara : .Ahmet 
Türkmen. 

Rize : Cezaevinde Ali 
Osman Erdoğan. 

Gördes : Saçayak köyün
de Ali Çetin. 

» 

,. ,. 

,. ,. ,. 

,. ,. 

,. 

» 

Emekliliğinin kaldırılmasiyle memu
riyetinin iadesine dair. 

l)rman rev ir ı'ııııil'iııin g-ÖrPvini kötü 
kull~ndığnırlnn şikfiye\. 

Devlet malını zarara sokan memurları 
hakkında kovuşturmn yapılmasına 

dair. 

:\[aliye Bakanlığını.ı. 

~Iııliye Bakanlığına. 

.\Laliyc Bakanlığııııı. 

~ l ııJiyc Bakanlığına. 

.\Ialiyc Bakanlığına. 

.\1ııli .\' E' Bnknnhğınıı. 

.\Iali,\'<' Bııkanlrğınıı. 

.\fali~·c Bakıınlığınıı. 

Maliyr Bakanlığına. 

.\t ali~' <' Bakıınlrğına . 

.\l ıı li ye Bakıınlığınıı. 

Yfaliyr Bnknnlığınn . 

Konıisyondııdır . 

Tarinı Baknnlıibnn. 

Tarım Bakıınlığıııa. 

Verilen mahkı"ımiyet karanwn yeni- Arlnlet Bııkıııı: ı.,mıı . 
den incelenmesine dair. 

Gaz tevziatmda · yapılan haksızlığın Ticaret Bııkıınlığınn. 

önüne. gcçilıneeine dair. 



Kayıt 

No. 
Dilckçe salıibinin 
adı ve adresi 

7164/7404 Çivril : Tüccar Mehmet 
Kulalı. 

7165/ 7405 Elmalı : Kol'tan köyünde 
Muhtar Rrza Ata ve Ar. 

7166/7406 İstanbul : Deniz Komu
tanlığı eliyle Aydınreis 

Harta Gemisi Komutanı 
.Albay Haşmei Mutuk. 

311-

Dilekçcnin özeti 

Orman ida~indeki teminat aıkçası 

bulunan 1420 lira küeur kuruşun i&
desino dair. 

Köylerind.ı okul binası bulunduğun

dan şimdilik yeniden bir okul yaptı
l'ılmııması hakkında. 

Yükseltilmesinin temini dileğine dair. 

t~lrmi 

Tarım Bakanlığına. 

M. Eğitim B. 

M. S. Bakımlığına. 

7167/ 7407 Kayseri : Şekerciler çar- Hukuk mahkemesince haksız olarak Koınis.voııdadır. 

ş:ıst Muırtafa Hasçalık. v .;rileıı kararın bir miüettiş tasafın

clan incelenerek ıkararın kaldırılması-

71168/7408 Hassa - Malatya : Bele
diye Blll)kanı Ali Ergü
neş vekili Avukat Rifat 
Gözübüyük. 

7169/ 7409 Konya: Nakıdede nınhal
lesind e Şükrü Ki~i. 

7170/741 O Simav : Tarım kredi ko-

na dair . 

Yanlı.~hkla askere alınan müekkilinin 
tcl'hisine dair. 

Dükkanını fuzulen işgal eden şahıs
tan tahliyesinin teminine dair. 

4 . m . 1\945 tarih ve 6587 No. di -
operatifi müdürii Mithat lekçesine ektir. 
Tunalıoğlu. 

M. S. Bakan lığııı a. 

Ko nı isyondadır. 

Koınisyondııdır . 

7171/7411 fzmir: Kahram an mescit 30 . JII . 1945 tnrih ve 6564 No. dilek- Konıisyondadır. 

mahallesi turun sokağı çesine ektir. 
No. 58 Hiisnü Birgili. 

7172/7412 Uzunköprü : Muı·adiye Kaymakamdan şikil.yet. 
mahallesinde Osman Dny-

!~işl eri Bakanlığına . 

gulu. 
7173/7413 Aydın: Mektupçtı Aziz Çocuk zamını verilmesine dair. Komisyondadır. 

Aytekin. 

7174/7414 Maraş: Gazipaşa mahal- Paha! lı lık zaırunının maa,ına. ilavesi- Komisyon dadır. 
lesi No. 18 Ali Rıza. Pak- ne dair. 
soy. 

7175/7415 Bitlis: Romser muavini Ma.hkuıuiyet cezasının affı dileğine Adalet Bakanlığına. 

7176/7416 

7177/7417 

E'mniyet müdürlüğünde dair. 
!Jütfü Ertekin. 

Ku§adasr : Türkmen ma
hallesi TabakhanE' sokağı 
~o . 13. \nşar Oğe. 

lskilip : Tepe Alagöz kö
_vünrlr Kadir Ç'nptı ve Ar. 

Eşinin askerHk durumu bakkındaki l\f. S. Bakanlığına. 
dileğinin nazarı itibnra. alınmasınil 

da i ı·. 
İskıi.nlan için tahsis edilen evlerinin S. ve S. Y. B. 
damlanna kiremit konulmasının tenıi-
!line dair. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 
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Dilekçenin özeti !şl emi 

717 /7418 M. Kemalpaşa : Akla>rlur 19 . VI . J.945 tarih ve 7050 No. di- Komisyoııdaclır. 

çur~ısındu manitatuı·acı lekçesine elrtir. 
Hakkı Özcan. 

7179/7419 Mcrcz- Kulp :Nezir Ay
dın ve Ar. 

7180/7420 Düzco : Yunus Efendi 
köyü muhtarı Cclfıl SE'
zcr. 

7181/7421 Yapraklı - Çankm : Ak
yazı köyünde AdviyP Ye
lckçi. 

7182/7422 Gökçesu : Çakrrlar köö
yünde Emin Aksu. 

7183/7423 Gökçesu : Çakırlar kö
y ünde Şaban Kaçmaz. 

Orman ımemurunwı keyfi hareketin- 'l'ariııı Bakanlığına. 

d{lll dolayı huyvaıılarıuın telef oldu-
ğundan şikayet. 

Yeniden inşa edilmektc olan lıasluhu- l~işlcı•i Bakaıılığrııa. 

ne için toplanuıı paranın yolsuz oldu-
ğundan şikıiyel. 

Eşinin askerden terhisine dair. )1. ~. Bakanlığına. 

Depremden zarar ördüğiinden top- ~\laliye Bakanlığma . 

rak nııılL~ulleri vergisi alınmamasma 
duiı·. 

l\laliyc BukııııJığına. 

7184/7424 IDskişehir : l\futtalip cad- M ıııuriyctine iadesinin teminine dair. J ~ i~lcri Bakanlığına. 

desi Mete sokak No. 2 
Zülfikar Süer. 

7185/7425 Tavşanlı : Durak ına.lıal- Kiracıdan dükkanının tahliyesinin te- Koıııis.,·ondadır. 

lesinde Şükrü Koyuneu. minine dair. 

71 6/ 7426 Gebiz - Serik : Yukarı 4 . IV . 1944 tarih ve 4841 numaralı Koıııisyondadıı·. 

Çatma köyünde Hilmi dilrkçesino ektir. 
Taranecioğulları. 

7187/ 7427 Balıkesir : 2. Ordu Mü- 9 . IX . 1942 tarih ve 1467 sayılı )1. S. Bakanlığına . 

fettişliği ~at Heyeti Yargıtay karannın yerine getirilme-
başkanı Yedek istilıkiim sine dair. 
AlbaY.J 1. Basri Gürsoy. 

7J' /7428 Islıihiye : Köklü köyünde Kaymakamdan şikayet. lçişl eı-i Bııknnlığma. 

7189/ 7429 

7190/7430 

7191/7431 

7192/ 7432 

Fatma KeY,ifli 

Bafra : Kolaylı ·köyünde 
Mehmet Tokyar ve Ar. 

Tütüngümrük - .lııtanbul : 
Kemeraltı sokağı No. 24 
ticaret evi Falıri Umar . 

.Amasra - Zonguldıı:k 

Sormagir malıallesinde 

Sadık Uygur. 

J'ıluratlı - Tekirdıığ : Eski 
Belediye Başk~ Cemal 
Tüıel 

Köy okulu içi·n yapılan kamwaştmıı.a- M. Eğitim B. 
daki yolsuzlulı:ıt.an şikayet. 

Varlık vergime dai.~. Koınisyouda.d.ır . 

23 . V . 1945 tarih ve 6920 numaralı 1 omisyondrulır. 
dilekıı ine ckti.r. 

Çorlu kaymakanundan şikayet. !~işleri Bakanlığına. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

-------- . -------------------
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Dilakçenin özeti İşlem i 

7193/ 7433 Kökçoou : Ağalar köyün- Depremden zarar gördüğünçlen top- Mıılir aakanbğınıı. 

de M. Ali Özçelik. rak mahsulleri vergisinin alımnama-

7194/ 7434 Gökçesu : Ağalar köyün
de !smail Güler. 

7195/ 7435 Gökçesu : Ağalar köyün
de Muhittin On. 

7196/ 74'36 Gökçesu : Ağalar köyün
do Biliii Çelik. 

sın a dair. 

:. 

» 

) 

:. 

:. 

.. 

1 ' 

:. Mu li~·c Bakanlı~ına. 

.. Mııliye Bakıınlığına . 

.. ~!aliye Bakanlığına . 

7197/ 7437 Erzurum: Yenikapı cad- Tekel idaresince memuriyete tarro ?Yü . ı·c Tekel B. · 
desi Bayi İsmail Şengün edilmediğinden şi.k§.yet. . r.•, •· 

yanında Ahmet Yılmaz. 
71!18/ 7438 Bozkır : Fart köyünde Okul binası inşaasında muhtarın gö- l ı;iş l cri Bakanlığına. 

Durmuş Yılmaz. revini kötü kullandığından şikayet. 

7199/ 7439 Kastamonu : Cebrail ma- 17 . VII . 1945 tarih ve 7216 iiumıÜ-alı KoıııisyondadJl'. 
hallesi Çocuk sokak No. dilekçesine ektir. 
10 ikamete memur H. A-
rakan. 

72Q0/ 7440 Bursa : Yenibezzar ma- 5 . VI . 1945 tarih ve 6928 numaralı ~ı. S. Bakanı ığma. 
hallesi Yenibezzaz sakak dilekçesine ektir. 
No. 10. Nuri Erişir. 

7:!01 / 7441 )Jıığla : Köy('ı •ği7. köyün
dr Ccnap ~fcntcşc. 

7202/ 7H2 Ai·a~ : Yeni ınahalledt: 

7203/ 74-!3 

Harnit Savaşcı. 

Bolu : Ağa<:lar köyiinde 
!smail Yağlı ve ar. 

(:ünlük ıığ';ı<:larınrn meyva veren ağııç- 1'ııriııı Bakanlığına. 

lar gibi l)!'vlcfe g-eı;en Ol'll18nlardıı.n 

sa~·ılınıınıası hııkkında .. 

Ka.ırınakarnrn :volsuz ve kanun ·uz ha- 1ı;iş]eri Bakanlığına. 
ı ekctlrrind<-n şikayet. 

Depı 'l' mden 7.ıırar gördüğünden topı:ak . Maliye· J,ıaJ,anlığma. 
malıstılleri vergisin in alnımaması 

hakkında. 

7204/ 7444 1'ul'!ıal : D ökmetepe Bu· Evinin kirııcır!; ,n tahliye. inin .temini n Komis.vondıı.dır. 

7205/?+lfı 

i206/ H-!6 

cak merkezinde Ahmet dair. 
Sonıuneu. 

Dursunbey Kızıldere 

kö:-iinde Demir Ardıç. 

Cumaovası - !zmir Derc
köy ilkokulu öğretmeni 

Zin~t Rımlııv. 

t -;kiıniyle heraber arazi ve hayvan ve
rilmesine dair. 

Açık ınaaşlunmn verilmesi ve bakkm
ıla hn.l-srz i nacllarda hulunruıların ce
zalıı.ndu·ılrııası hakkında. 

f çişleri Ba.kaıılığınu . 

)1. Eğitim B. 

,. 
720i / iH7 Ankuı·:ı : Koıı."u sokak Mocburi hizmet süresinin bitti~i hak- 1\l .•• Bakanlı~ına,. 

~o. 9/ 2.-t ahalıaltin on. !onda karar \'Ctilmcsinc dair. 

•) 

7208/ 7448 Bayram iç : C:emil Kır.ıl- · Hııhuhata 1 koyma için kontrol w ~fnliyt' BakıınJığrnıı, .· 
tnn ve ar. Pkipl ik yaptıkları sürey ait istihkak

larının verilmesine dair. 

7209/7449 apanca. : Zirııat Banka- J 1 . VUI . 19-15 tarih ve 7321 o. Cli· Konıi ·yondndır. 
sı emekli müi'ettişlerin- lekçesine ektir, 
den Bedri Atılgan. · . ı .ı 



1Cayıt 

·.No. 
Dilekço sahibinin 
adı vo adresi 

31~ -

Dilekçenin özeti fşlı ·nıi 

7210/7~ ~şehir : İıM8yonda. lş~i~i t,aşoeağına ait vilayet maka- l~i~l ri. Bakanlığrııa. 
kasap İbrahim Kabaağ&çlı. mı tarafınd&ı:ı vftki lı-aksız, kanulll!lW-

ınuanıeleden şik-iyet. 

7211/'7451 . ili.vı:i : ]<;ski mulıasebei 21 . V I . 1945 tarih ve 7071 o. di- Komiııyondadlr. 

hususiye memurlnrındnn lekçcsine ektir. 
K&dri .&lpaslnn. 

7212/7452 .Beııiktnş - İstanbul : Yıl- Oğlunun tekrar imtihane girmesi~ 
ılııa Döngel sokak No. 17 teminine dair. 

Dileqeai aynen iade 
edibıı.i~ir. 

72}_4/7454 

7215/7455 

7216/7456 

Burhan Özkan. 

Kasımpaşa - l~bul 
Camiikebir m.ahallesi Ca
mi• ~ı No. 8 İbrahim 
beY eli. 
Haıliç fene~ - İstanbul : 
~bq ~ :Dıerniı.'
hisa.r' caddesi No. 1 Ham
di KopU%. 
Beyo~lu : İstikiiii cadde-
i N o. 285 K'U.l'tJılUf ap. 

No. 7. Muvabhit Tanju. 

Ni~de : Aşlama köyünde 
M~ .Aktaş. 

Tarhedil n fazla kazanç vergis.i.ni&ı. ~~aliye B:uknıı hğnıa. 

i.ruij ilmesi.&e< dak 

Merumeat fabrik-alanndan birinde ça.- Koıni· ,vomladır . 

lVJtmlınMmıu .tooıiuine dair. 

13 - IX . 1944 tarih ve 5586 o. di- Koınis;~tomladır. 

lekçesine e~T. 

Toprak mahsulleri tahmin koıı).isyo- ~fali:ve Bakanlığına. 

nunnn tarhetti~i fa.ma vol'giden şika-
. . ~ f .-:, t ·• . ; 1 ~ . .. ' ~ yet, 

i217/ 7457 Balı~eııir : A keri nıın- H aksız olarak görevinden çıkıll'lldı- Koınisyondadır. 

tak-a ~' K. levaznu hjzmet ğından t.ekı·or mcmuriyetine alınııııı-

h2l~ü K. vekili piyade sıM dniı·. 
üsteğmcııi Hüse.ıcüı Çift-
çi. 

721 /7458 ~ı>anca: Caıııiicedit ma- O ı·nınn niennıruınu ~ göı·evini kötü Tan nı Bııkanlığııııı . 

hıı.tl · i No. 25 Mit ut Ev- kulJa.ııarıık keıuliı;inc zarar verdi di-
soy. 

7219/7459 Tirilye :Mudanya: Çanı
lık köyü ınuhtıırı Yıısuf 

Aydın. 
o ' 

7220/7il60. Z : HaJ)ttan BU.ir Bi-
ricnn ve Ar. 

ğindeıi şikayet. 

Toprak mııhsulleri tahmin 'komisyo
nu tıırafıudıın. tıu·hedilen fazla ''er
go i dPıı ~i~iiyet . 

Pnne1ır fiyatlarının tenziline karaor 
verilm sme dair. 

:\1.a.üyc. Bakanlığına . 

W,l. ve Tekel B. 

7221}7461 Diyarbakır : Ba ımevi Maliye me !ek okuhına alınması dile- Ic:işleri Bokanlığtno . 
di8i'oi i Sabri Şcnçic&k ğin dair. 
eliyle evdet Tencer. 

'1222!74_62 Çıı~uı:hisar - Eskişehiv : Devlet Demiryolları İdare inoo ka.ı:ar- lllaştırma B. 
tstıısyon bekqiei Ali 'lle- loştrrrlnıış olan 300 lira lazminatın 
tik". kendi. ino v(')'ilıncsine dair. 

722Ji'7~1 U ıı.k : Katnağ köyün- Hazinee<• n'l'ilen aı·azinin tııpuyn . ve . Y . B. 
de ikamete memur İmam bağlanm~~&~ hakkında. 
El&ldı. 



Kayıt 

No. 
Dllek~ulaibiııin 
adı. ve adreai 

-S16-

Dllekçenln özeti 

7224/ 7464 Antalya : Hal'li ne ııvukıı.- Hazine ıı.~ntı bulunanların -kariç- Ad!ıl'et -Bilk~a. 

7225/ 7465 

72'.26/ 7466 

tı Sami Dedeoğlu. ten i~ ~nbııl edip Pdemiyecetini'n bil
dirilmesi hakkında. 

ökc : Sarıkemer köyün
de Halit Çine ve A:r. 

lznıiı· : "Gü.z&lyalıı İırfönü 
caddesi No. 1033 Rifnt 

Kanı<'n. 

Köyle-ı·inde yeniden mu'htar ·~irııi .içtŞI'eli 9e..kö)lflıuı. 

.''ap ılması hakkında. 

Ruôak Tııii:di.irlü~üne tar-mtne d&ir. K~d~r. 

7227/ 7467 Kulp : Kaza holkındıııı 

l lehmet Ertekin. 

7228}746!1 ( 'izı·e : Edi-p Etden. 

H aynınlarının <otlımıaları itin il!'abe- ~ ~nJıtına. 
~~<>n t.ııdbi't'in ıılmma,sı lıak·kınıda . 

Kaymakamdan şikayet. ~iŞkıri 8akıuı_lığma. 

7229/ 7469 Sinolı : Gelincik köyün- Hazinece kaınula~ll"llan evinin kn- Maliye Bak.aıılığma: 

de ('cmnl Süıner Kııptnn. mnlnştırnın bedelinin ~otwttrl:tııusı 

hakkında. 

7230/ 7470 Aduıın : M.estenzade nın- Vakıtilnr ~daTesi tarnfı·tıd'au matıke- ·aıctıf-la Gemi! ~-
lıallesinde 'o. 9 Ziya ın!' ve Daıuştuy iliiınlal'inı tı. 4ntlfı 

Zeytin. edi lmesirre dair. 

72:3 1/ 7-lTI lzıııir : llil'i'Nc'i Belediye q li . V I ı . qr945 tıwih .ve 7e24 titl-mal'iılı Kldrftill:<'dhdadır. 

<' aC!desi No. 5 Mehmet tli lekçesi ne ~'tiiı·. 

'fırvacıoğlıı. 

7232/ 7472 Oüdül - Ayaş : Keşeııez Köylerine Nil getirilınesitı'e ôo1r. 
köyü nıuhtarlığından. 

72:33/ 7473 llolvudin: Yakasin!'k kö- (liirı-vini kötü kullanan ıtruh't'tar hıı\- ~ 'şldri _ltıı!canlıiur . 
yiinde Ömer Sarıcan ve hıııda kovuştuı·nıa yapılmasma dair. 
ar. 

7234/ 7474 Ankara : Defderdarlık Yülı:ııeltilntesib'e dair. 
muhlıs'ebe meııllll'larıtıdan 

Mehmet Sicimoğlu. 

7235/7475 J<:ıni11önii -İstanbul: Mal- 20 . ·ıv . 1945 tarih ve 6596 No. di- Matiye .~alcall1ıiroıı . 
ınii'diiTü eliyle Beltçet lelıı:eııinl' ektir. 
'l'üı·koğlu . 

7236/7476 (}ı·hangazi : 'KnT'amet kö· 29 . V . 1:945 tat-i b \e 
yü göçmenleri vekili unııı- ~l'!linc -ektir. 
misi İsmail Hakkı De-
miröLÜ. 

e No. ailek- K_omiıtYdndır4tr. 

7237}7477 Çatnlıeytin - İnebolu : •r ekel iclal.' sinin liifvedib'n'mne dııir. G.ü. e ltckel B. 
Manifaturacı lbrahinı Ç'i
!ler ve ar. 

7238}747. Sapımen- Adapazarı: İk- Adapazarı hukuk ynrgıcının hnkiı'lı .l\'<lft!et akanhtırui. 
r-amiy köyönde İbra'bim nntAnı,.ı sin<ten ikayet. 
Çelik. 

7239/ 7479 ·.Ankara : Toprak mahsul- Barenı deı'N!esiııin tayini haldtındaki ticı&hlt Balwılıfnı&. 
]('f'i o:fiııi ınii tetit)e'ı'ilid'en dilt'finin gözönünde tııttılma 'tİajr, 

Müfit Yazıcıotlu. 

'j . 



İ{ayıl . 
No. ··· ' ' 

Dilekçe sahibinin 
ad ı ve adresi 
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Dilekçcnin özeti lşl~ıni 

---·----------
i2-!0/ 7480 · Mersin·: Nusretiye ınahal- Asker ailesi maa~ının veirlmediğin- İçişl eri Bakanlığına. 

lesi sokağı o. ·ı ı 'rahir den şikfıyet. 
İşçi. 

7241/7481 'Oltu: Jl:rsimek köyü muh
tarı Ömer .Akyüz. 

7242/7482 , .Manisa : : lsmailli köyün
do Mehmet Şiptelli. 

7243/ 7483 Maraş : Yörük Selim ma-
> hallesinde Ali Rıza Aşrk. 

7244/7484 Bolvadin : Deresinek kö
yünde Mustafa Gümüş. 

7245/ 7485 Bolvadin : Dereemek kö
yünde Kadir A.kkıı.ş 

7246/ 7486 Bulanacak :Mustafa Çul
cu eliyle Fahriye Çulcu. 

7247/7487 Göıneç - Bürbaniye: Tur
: aunlu köyünde Halit Peh

livan ve Ar. 

7248/7488 Balıkesir : Milli Kuvvet
. ler caddesi Alpaslan so

kak No. 3 Refik lokanta-
• aında Avram Kortelis 
' Aleksandro. 

7249/7489 Hamam- Yozgad: Eğlen-
' . ":. ce köyü ihtiyar heyeti. 

7250/7490 Ünye: Tapu memurlu
ğundan emekli Ahmet 

, . ~ . , Belge . . 
7251/7491 Bodrum: Gümrük memu

ru Hasan Sözüer. 
7252/ 7492 lzınir ~ Keçeciler caddesi· 

1304 sokak 3 No. hanede 
Matilde Sardas. 

Jandarma komutanından şikayet. l~işl eri Bakanlığına. 

Tütün ikraıniycsinin verilmesi hak- Oü. ve Tekel B. 
kın da. 

Muhtaç olduğundan yardım edilmesi
no dair. 

Toprak mahsulleri vergisinde yanlış 
tahıninlerinden dolayı i.J:ıtiyar heye
tinden şikayet. 

Arazi verilmesine dair. 

Ko ın isyondııd ıı·. 

Maliye Bakanlığına. 

Maliye Bakanlığına. 

.Tnı·ını Bakanlığına. 

Zeytin mahsulleri için Maliyece iste- Koınisyoııdudıı ·. 

nilen iki misli cezanın a.lırunaınası 

hakkında. 

Sürgiin cezasının affı dileği hakkmda. Komisyondadır . 

Köylerinin Boğaılıyan ilçesine bağ- l çişlcri Bakanlığına . 
lanması dileğine dair. 
15 . VI . 1945 tarih ve 7015 No. di- Adalet Bakanlığına. 

lekçe ·ine ektir. 

Ordudn gc~en hizmetinin tekaütlli" Uü. ve Tekel B. 
ğüncle sayılmasr hakkında. 

Hazine tıırafındnn istenilen para ·ce- Maliye Bnkanlığınıı . 

zıısıııın affı hakkrncla. 

7253/ 7493 ' azilli: Turan mahallesi . ll . 1945 taı·ih ve 6355 No. dilek- Koıııisyondadır. 

29 ncu gokak No. 7 İsmail ~esine ektir. 
Hınç. 

7254/7494 izip: Belkis köyünde Mütt'gallibeden şikayet. J çişleri Bakanlığına. 

, · •: .~aml\,:an Canbulat. 
7255/7495 Kırlareli: Demirtaş ma· ·Eşi nin ııske rllk durtım u hakkındaki :,\[. . Bokanlığma . 

hallesi Koşu yolu No. dileğinin gözönünde tntulı:uasına dair. 
;- '. 1 !-, 3'7 K&ınile Koıa.nlı. 

7256/7496 SııngJl.l'lu : unguroğlu 27 • IV . 1945 tarih ve 6690 No. di- !~işleri Bakanlığına. 
mahallesinde Ta.lfıu Kopa- lekçesine ektir. 
ran. .... _ 



Kayrt 
No. 

Dilekçe sahibinin 
adı vo adresi 

- aı1-

Dilckçcııin özeti İşiemi 

7257/7497 Burhaniye : Kozdere kö- Zeytin .mahsullerine tarhedilen ceza- Komisyondadır. 

yünde Kamil Güler ve lu. run affı hakkında. 
7258/ 7498 Lüleburgaz : Durgutbey Pancar çiftçilerinin korunması hak- Gü. ve Tekel B. 

köyünde Hüseyin Gürol. kında. 

7259/7499 Baskil : Arzuhalci Musta- Okul binası salınası mükellefiyeti için M. Eğitim B. 
fa Mengi. yaprlan haksız tazylktan şikayet. 

7260j750Ô Üsküdar :Cezaevi İş yur- Para cezasının tecili hakkında. Adalet Bakanlığına. 
dunda Ömer Hıfzı Ayan-
oğlu. 

7261/7501 Beyoğlu : Ermeni Kato
lik cemsattından Oskipe
peran Kilisesi Başpnpazı 
eliyle lstebaın Balabun
oğlu. 

7262/7502 Galata - İstanbul: Büyük 
yeni han No. 2/23 Fehmi 
aksOY,. 

23 . VI . 1945 -tarih ve 7088 No. di - Komisyondadır. 

lekçeye ektir. 

C. Savcısının k.anunsuz hareketi ile Adalet Bakanlığına. 

imalathanesi kapandığından şikayet. 

7263f 7503 Edirne : Pancar müstah- Pancar Fiyatının düşürülmesinin ge- Hü. ve Tekel B. 
sıll arı Hilmi Ozkrol ve Ar. ]('c~k pla. lımıkılması hakkında. 

7264/7504 Ankara : 1\>Laliye Bakanlr- · Çocuklarını okutabUrnesi içiu vilayet Maliye Bakanlığına.. 
ğı Vasıtalı vergiler U. merkezlerinden birine tayinin dair. 
Mü. memurlarından Ha-
mit Rakunt eliyle Kamil 
Yılmaz. 

726fi/7fi0fi Kadıköy : Yoğurtçu İh- Emekli maaşııuıı on seneliği nin defa- Kornisyondadır. 
liı.s sokak No. 18 Hayri ten · verilmesi hnklrnıda. 

Pamu cak. 
72fı(i/7506 Konya : Tuzlukça buca

ğında Alunet Filiz ve 
Ar. 

72G7/ 7:507 'l'ekirdağ : Sinanlı kö
yünde .!dem Eriş. 

7268/7508 Mersin : Komisyoncu 
Hamit Meyyasisor eliyle 
Yasin Saçar. 

7269/ 750!) Ankara : İçeebeci Akııt 

sokak No. 41 Vasfi Re
man. 

Ofis borçları hakkında. ihtiyar heye- Ticaret Bakanlığına. 
titıce t ıınxiıu edilen cetvelde yapılan 
yolsu1.luktan şikayet. 

Üdtin<,; verilen yemek lik buğday be- S. ve S. Y. B. 
uelinin ulıııınamasına dair. . 
Haksız olarak verilen mahkfuniyet Adalet ·Bakanlığına. 

cezasınınıı affı dileği hakkruda. 

Devlet görevi hakkındaki müracaatı- Ttomiı.-yondadır. 

mn nazarı itibare alınması hakkında. 

7270/7510 Adaııa : Büyük Aı·aplar tsklin (lnrumu hakkrndaki dileğinin . ve . Y. B. 
köyünde H. Niyazi Ta- gö.zönünde tutulması hakkında. 
lıakoğln. 

7271 / 7511 Ş. Karaağaç : .Aş. Şb. Emekli ınaaşınıı iicrette çalıştığı sü- ~l. . Bakanlığmıı. 
Buşk. emekli Yzb. Nadir renin ekl eııoıesiyle ona göre maaş 
Dcııdcrlioğlu. bnğlanmllst hakkında. 



Kayıt 
No. 

7272/ 7512 

7273/ 7513 

7274/7514 

7275/ 7515 

7276/ 7516 

l>ilekçe sahibinin 
adı ve ııdnısi 

Ko~a'rlı - Ay(lftı : Hıılil 
Ateş ve .Ar. 

Riı:e : CezaeVinde Fıat'\m 
Akyıldız. 

Ordu : Sayacu ~oYdnde 
Salih Kü!)ük. 

Turhal : Turhal Şeker 
:fabrikasında kaynakçı 
Tahir Çelikbilek. 

Sil1l.htarağa - İstanbul : 
.Aslan tuğla ve kireınit 
fabrikasında Arif Hik-
met Adsız. 

3l8-

D ilekçenin özeti İ şlemi 

M'tıl!lnlleilerfuih s'n t'h'tiytıçıartıım te- l~ş'teı'i Jhkiıtıfiğma. 
m i n i :ı-tft!k-kıl,da. 

Cezasının öze l afla knldfrrlnfnsı fınk- Acln1et Bakıinlığılıa. 
kmda. 

A razi~·iııc \~/fkr ı'niidnhnle'nin meiıliıe Koınlsyoiıduaır. 

d'tıir. 

Askerlik durumu hakkındaki dileği- :'.!. S. Bak~ınlığnıa .. 
nin nazarr itibare alııırunsı hakkın,da. 

Merrılekette anarşi çıkardığuıa dair Koıniııyoncladır. 
haksıı olarak 'yapılan şüphelerden 
şikayet. 

7277/7517 Edirne : lski.n : 944- 56 Bulgaristandan ·getirdiği sandıklar Komi~yoııdııdır. 
Hüseyin Günuzun. için lska11 Kanununa göre muafiyeti

nin temini ilc gümrü:kçe muamelesi
nin yapılınasma dair. 

7278/ 7518 Bürhaniye : Cezaevinde A( tıısaı·ısr hakkında. Konıisyondadır. 
Şükrü Çadırcı. 

72.79/1519 Ergani : Nakliye müte
ahhidi Kemal Güneli. 

7280/ 7520 Istanbul : El tezgahı do
kuroacılığı Çakmakçılar 

Biiyüik yenihan orta kat 
No. 33. Fehrni Kaya Ak-

SOY.-
728ıj7521 '8eyoğlu - İst&n'bul : Sü

ruri n18.halleııi Eyyuhum 
sokak No. 15 Zelıra Uç
km. 

7282/ 7522 Beyoğlu - lsianbul . : Sü
lııri malıaltesi E;nıubum 

sokak No. 15. EııWıe K1l.-
raill. 

V t>sait.ine lastik verilmesine dair. 'ricn.Tet Btı.kaıılrğnıa . 

İstanbulh-Iilli Koııınma Saveılığ\n'dan A'dtıJct Bııkaıılığınn. 

şikayet. 

Refah vapuru ficiasında olen eşin- Ulaştımıa B. 
den tazminat verilmesine dair. 

l ' la.<)tH~nn B. 

7283/'7523 Ka:i'ta.l - lırt nbul : Ya· Haksız olaı:ıık belediye tar&f-ından Konıi~yoııdndrr. 
kacık cadde Çukur so- 'jrıktırılan evi hakJrnııdaki dileğinin 
kalrta Ümmühan Tekka- gözönünde tutulmasına dair. 
Ian. 

7284/7524 .Ankara : Maliye Bakan- l\famuriyeto tayinini isti)>or. 
lığı Kırtasiye Uınum Mü-
dürlüğü Muhasebe 1ıfe· 

ınuru .Ali 'Ör.gencil. 

Moli:e BakanJığınn. 



Kayıt 

No. 
Dilekı;o sahibinin 

adt ve a.dı·rsi 

319 -

Dilııkçcııin özeti İşiem i 

1'285,17525 Kal'akösc : Boşik k.ö~ün zabıta nıcınurlarınm lıaksı.z muamele- lçiş),4ı:i Balta.nlığpla . 
ıle K,• rcııı Eraslan, ve lll'. l criı~deıı şikayet. 

72 6/75:ı6 Balllleski : Yat'g'ÜÇ Hicrot Barel)l. dorccosi haklundaki dileğinin Adalet Bakanlığına. 
bışka. !!Özönünde tutulması ile yükselme fuı·

k.ıru!Jı vedlmli!Siıı.e . dait. 
7287/ 7527 Sim' : Tclgraf mennil'li Diyarbnk ı r'uaki \' azifesin~ iadesinin T<'omisyondadır. 

~inasi Ertürk. 

7288/75~8 Etiil-ne : t:cçkiııl:i llö~in

u<' Ahmet Erdem ve ar. 

teıııini dileğicıı dair. 

'l'ormık ''erilnı ine dair. Tııı•im Bakanlfğına. 

7Z!:l9/ 7529 btaııbul - Kasıının\Şa : 
ll ncıhüsre,· Mah. Arap
zitdl' deı-giihı !:;o. ~o. 106. 
Fımine. 

Uefuh vupuı:unda ölen eşinden taı:mi , L'laştuWB E. 
na t vıtriluı sin dair. 

7290/ 7530 C:nt.iantrp : Lalahan. Cad- 1 plil1 \'l' rilıııosiıl!' dair. 
d sinde çorap~l Zeki Eı· 

729 1/ 7531 

7:.!92,17532 

7293/7533 

tiirkıııeıı . 

lstanl)ul - Ak&ır·ay : l
nı:ım .\hmıt. sokağı Ko. 21 

l-1ııııh ul : lstıranı:& köyü 
ıııuhtnrı :\Jchmct Dinı;. 

Rize: Ballı köyünde Ömer 
Kalbişen. 

.\laJ ~ıılıilıi taı:afuıdımı yıız.ıhıın sini)) 
tıııııia;i i<:ill tııJıl,iyQsin ~ haksrr. olarak. 
t cşublıiistcn şikfı)'E't. 

1\ömürleıinin nakli. için Orman ldııre
siııııe nıliıııı.arlo cdilınmıine dair. 

Çalıı.ı,e.ıı, öküııüoün buldurulması veya 
nakdi yardmı yapılması dileği lı.ak

kmda. 

Ticaı:ct Bakruılığına . 

1'a ni nı Bııkaıılığına. 

1 ,işleri Bakanlığına . 

72S4/ 7534 tııpıırta : Mimar Sinan 'l'ıısarvtıfmıd.aki gayrinuınkulleriııe lı:i~lori 8akanlığnıa. 
caddesi orta han sahibi eşhas tarafından yapılan müdahal -
M. Oner eliyle Hüseyin nin ıncn'i ile hrrsızlar hakkında ko-
Cengil. \'liŞturına yapılması dileğiııe dait. 

7295/ 7535 lspartıı: Miıuııc illl),n H;uk.uk yargıcı Ahmet Ri fat Güııay'- Adıı.let Balmnlığına. 
caddesi orta han sahibi dan ~ikayet. 
M. Oner eliyle Hüseyin 
Cengil. 

7296/7536 .Em.irdağ - Afyon Klll'ab.i- Baba ından intik.iil eden gayrim.eıır lc:işleri Bak.anlığına . 
sar: İlhan i köyünd Ce- kuller haklundaki dileğiıtin ma.h.luı-
mal Biçer. meee çabuk ııeticeleııdirilme ine dair. 

7297/ 753-7 Petürge : Sekc~ı köyün- Cami ve evinin onarılmasr için tod11- lif. Eğitiın. B. 
de Yusuf Özkal. rik ettiği kerestelel'inden okul binası 

i((in kaymnk:ıuıı tarafmdan yaprlav 
t.azyi,kt.en şikayet. 

7298/7538 Piııarbnşı: Altekesek kö- inşa ettikleri okul binasının il t-ııra• ll. l!:ğirlın B. 

7299j7ri39 

yünde Ziya Tun~ vo a.r. i'ıııdon yrktırılma!Jl dileğine dair. 

Diynı·bakrr: Ea'-vnsJ81ğW 

rnahalleHi No. 17. H1lmi 
!pek. 

Dev! te ait mnwtu nakli sır mda in
filitk notie inde yanan makineıtin.in 

öde.nm i v ya bir diğerinin verilme
sine dair. 

Komi6yondadır. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

320 -

Dilekçenin özeti !şlemi 

7300/7540 Reşadiye - Tokad : Fu.r- Hizmet yıllarının karşılığı Dı~işleri Dışişleri Bakanlığına. 

da~ köyünde Halil Kaya. 13akanlıf?ından tensip buyurulacak 
ikraıniyenin verilmesi dileği hakkın-

da. 
7301/7541 Galata - İstanbul : İç ti- Yolsuz olarak istenen vergiden şikayet. Maliye Bakanlığına. 

caret ve taahhüt iı;ıleri A. 
Refik Özyemişçi. 

7302/7542 !stanbul : Laleli cadde- 20 . VII . 1945 tarih ve 7230 numa- Koınisyondadır. 
sinde No. 19 Refik Gülcç. rah dilekçesine elrtir. 

7303/7543 Giresun : Beirli halkın

dan Halit Dinç. 

7304/7544 :Beykoz - !stanbul : Ka. 
vakdere caddesinde No. 
37 İsmail Hakkı Hıncal. 

7305/7545 Adana : Garda 4209 no
lu gardifren Ali Kılınç . 

7306/7546 Sarıkamış : Dilekçeci A. 
Fahri Yaman. 

7307/ 7549 Reşadiye - Tokad : ldrin 
köyünde Şükrü Altıncı. 

Siirgün cezasının affı ile memleketine AdaliJI Bakanlığına. 
gitmesine müsaade edilmesine dair. 

20 yıldanberi oturduğu evin i skanına S. ve S. Y. B. 
tahsisine dair. 

.Ankara hastahanesinde ameliyat yap
tırı.lınasma dair. 

Dilekçecilik kazanç vergisine tabi tu
tulmaması hakkında. 

53 sen·e Dışişleri Bakanlığında odaer 
olarak çalıştıktan sonra yaşı dolayı
siyle işten çıkanldığından ikramiye 
verilmesi hakkında. 

Ula.~tırma B. 

Adalet Bakanlığına. 

Komisyonda.dır. 

7308/7550 A.kşehlr : Cezaevinde Ö- Geri kalan malı.kfuniyet cezalannın Adalet Bakanlığına . 
mer Bilgin ve Ar. affı lıakkrnda. 

73'09/7551 Ankara : Zirai Kredi Ko- 8 . VIII . 1945, 31 . VIII . 1945 tarihli !~işl eri Bakanlığına . 

operatilleri müfettişi Bed- dilekçesine ektir. 
ri Atrlgan. 

7310/7552 Çarşamba - Samsun Sırufrna muadil bir bilkimliğe tayini :\J. S. Bakanlığına. 
Sonkurlu mahallesi Çık- hakkında bir karar verilmesine dair. 
maz sokalk No. 57. Aske-
ri adli hakim İsmet Ben-
li 

7311/ 7553 Beyoğlu - İstanbul : Tar- Devlet hizmet süresi hakkındaıki di- t~işleı·i Bakanlığına. 
lahaşı Çukur Sokak No. 1. leğinin gözönünde tutulmasına dair. 
Halit E-vsen. 

· 7312/7554 Bafra : Cezaevinde Meh- 6233/6423, 6186/6373 sayılr dilekçesi- Adalet Bakanlığına. 
met Durmaz. no ektir. 

7313/7555 Bornova - !zmir : Mer- Refah faciasında şehit olan oğlundan L"la.ştırma B. 
sinli caddesinde No. 232 tazminat verilınceine dair. 
Makbule Dalvanlr. 

7314/7556 Sivas : Tekel Başmüdür
lüğü Mulıakemat şubesi 

amiri. Hasip Aksoy. 

Bilfuımm maaşlı memurların bir üst Gii.. ve Tekel B. 
dereceye geçirilmeleri hakkındaki ta. 
sarıdan kendilerinin de mahrum bı-
ralolına.ması dileği hakkında. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe sahibinin 
adı ve adresi 

S21 -

Dilekçenin özeti !şlemi 

7M5/ 7557 İstanbul : Berberler der- Yeni çıkacak Gelir Kanunu tasarı- Komisyondadır. 
neği başkanı İsmail Sun. sında dileklerinin gözönünde tutul-

masına dair. 

7316/ 755 l<~rzunıın: Krn·ahasan kö- Tarhedilen buğday ve arpa vergisi- Ticaret Bakanlığına. 

yü mulıtarı Mehmet E- nin alınmaıııasına dair. 
ı.nin Cengiz ve Ar. 

7317/ 7560 Divriki ; İmamoğlu ma- Meıııuriyet görevini kötü kullanan lçişlcri Bakanlığına. 
hallesinde AbduJlah Telli. mcmuı-lıır hakkında kovuşturma ya-

pılmasına dair. -

7318/ 7561 Ak~nroy - İstanbul : Na- Devlet hizmet ~üreı:~i hakkrndaki di- !~işleri Bakanlığına. 
mık Kemal caddesi No. 35 l eğiııin güzöniinde tutulmasına dair. 
Tokudlı Ap. Clıyasettin 

Dornııın . 

7319/ 7562 Taksim - İstanbul : Tar- Yonıın konusu olan Af Kanununun Komisyondadır. 
lnba ş ı carldesi Ardan Ap. Anayıısa Komisyonu ile Genel Ku-
No. 6/ 6 Tcodor Kostan- rulca incelenerek yorum yapılınası di-
tinidis. l eği hakkında. 

7320/ 7563 Bııııdırımı : Pıışam esçit Memleketinde terkettiği araziye mu- Komisyondıı.dır. 

mahallesi 58 sokak No. kabil iskan istiyor. 
l 1 Hasan Şahin. 

7321 / 7564 7.ongnlrlak : Soğuksu'da Sııyıştaycıı ödeti lın csiııc karaı· veri - ayı~tar Ba~kanlığına . 

])n~ sokak No. 15 Ha- le n bor ·un n n kaldırılması dileği hak-
~n n Kazancı. kında. 

7322/ 756!i (:ryv!' : Doğantepe kö- 17 . Vfl. 1945 ı:rün ve 7223 sayılr di- Konıi yondad ır . 
. vünde Mehmı>t Ozçetin. lek~esine ektir. 

7323/ 75GG ( ı ·fn : Gümrük mnhafa- 2. VI . 1945 gün ve 6917 sayılı di- Komisyondadır. 

zıı ıılayı atelye hesap me- lekçesiııc ektir. 
ıııurıı Basri Ersarı. 

7324/ 75fi7 Antnlyn : T.,ise pansiyo- 4599 sayılı kıınuna !{Öre ayıır yar- M. Eğitim B . 
nn idare memuru Ali dımrl nn fııydalanmasrna dair. 
Kıncı. 

7325/ 756 f;ııı-ıkaınış : Cezaevinde 
!smail Yangıner. 

7326/ 7569 B:ıkıı·köy - 1stanbul 
Mcktep arkası No. 30 
Şevket Erfıı. 

7327/ 7570 Eski~ehir : Hoşnudiye 

ınuhall~si Ayten sokak 
No. 10/B Mustafa Kar
deş. 

7328/7571 ı ; ~a k . su~uı köyü müs
tn.hsıll ı·ı nanuna köy ih
tiyor heyeti. 

Veı·ilen nıalıktı.miyet kararmda ka- Adalet Bakanlığına. 
ınıni isahet olmadığınndan yeniden 
ineelenmeııine dair. 

Mahkfııııiyet cezasmuı affına dair. Adalet BakAnlığına. 

A idatln geçen hizmet sür inin ey- Ko\11iııyoııdadı.ı·. 

leuıli hizmetine eklenerek işlem ya-
pılııınsı dileği hakkında. 

Bu yıl için istenilen mahsulatı arzi- Tieııı·et Bakanlığına. 

ye vergisini köylerinitın vermek ikti-
darı haricinde olduğundan ıı:ıezk\l.r 

verginin azaltılmasma dair. 



Kayıt 

'No. 
D ilekçe salıibinin 
adı ve adre6i Dilekçenin özeti İ4}emi 

7329/ 7572 Manisa : Şehitler mahal- Tıırlıedileıı fıır.lıı toprak ınah~ullçri 'ficaret.Ra~a;nlığına. 

ks.i Fabril~a ~o]sak No, 9. vergisinin i11dirilıneşjı.ıc d:ıir1 
H asan .Altmdi§. 

7330/7573 Zııngu~dak : Meşrlltiy~t Mil.lftlen emekli ınaaşı bağlarıması ilc Ticar t Baka,ıılığıııa. 
mahallesi Karaelınas Mat- ü<ı maddelik dileğinin nazarr iHbaı;a 
baası ka.rşsmda No. 121 alınınasma dair. 
Ahmet Vasfi Teticioğlq . 

7331/7574 1\falatya : Cezaevi mah- 1\{alıkfimiyetlerinin affına dak 
küm ve nıevkufları namı-

Adalet .&akaıılığına. 

na Ma.hmet Buğdaycı. 

7332/7575 . Urfa : Cezaevi mahküm- Mahkônıiyctlerinin afiına da.ir. 
ları nanıma Mahmut. Türk-

Atlalçt Bııkı,mlıı{ına . 

oğlu. 

7333/7576 G()rdes - Manisa : Halil Eski belediye başkanının ve kıı.ymalı:a, içişleri Bakıınlığwa. 
Zeybekoğlu. ro ın suiistjmaJ lerinin bir müfettiş ta-

rafından incelenmesine dair. · 

7334/7577 Bursa : Mustafa Kemal 29 . I . 194;5 tarih ile 6327 ayılı di- KomiSYAI.\~wıı·. 

pıış::ı Kumkadı köyünde lekçesine ektir .. 
~fithat Vardar. 

7335/7578 (lerede - Bolu : Cezaevin
de Mehmet Kındım. 

7336/7579 illubudu : Kazancı ma
hallesinde Yarğıtay dör
düncü hukuk dairesi eski 
katibi Kemal ebioğlu. 

7337/7580 Serik - Antalya : ~. Yıl
maz ve Ar. 

Geı·i kalan ceza oun ilçesi cezaevin. Kuınisyoudadır. · 
de tamamlanması dileği hakkında. 

ll . I . 1945 tari IL ve 6248 ııayılı ~- J<.oııı is,yoı,dııdıı·. 

lekçesine ektir. 

Sıtm;ı yüzünden şimdiye kadaz gör- Komisyoııdııdıl'. 

dükleri zararlarm yeni ~ ba•-
lanroamasr · için gerekli tedbirl~rin. 

alınmaama dai~. 

733 / 7!l81 Gerz iııop Köşk mp- Tadıedilen far.la salınanın irıJiı'ilmesi- lçişlori Bukıııılığıııa. 
hallesinde No. 6. 1!{usta.f~ · ne dair. 
:M)ıtJ.u. 

7339/ 75 2 Konyn : Ergenck.on Ba· 
ınıevinde Ahmet oglıı: . 

7340/ 75 Sa.rıı uu : Çandır kö~ii 

ihtiraı· hı:.,·eli. 

7341 / 75 4 , Uöneıı tlıı.lıkesjr üm-
hnriyct codd ·i o. 51. 

Tiiı·k Ceza Kanı,mıııuıı 202 nci mad- Kıınıisyondadır. 

desi ile J\.\eınurin Kannunnun 4 ncü 
nıadd sinin yorumlanması hakkında. 

)1illi emlakten aldıkları arazi taks~t ~(ali)·c Baknnlığına . 

borçları hakkındıtki dilekltriııin na-
zmı itibam alııımas1na daiı·. 

))j~cr twr{leşkriniıı de Hükünıe.tc, xe- Maliye, Bıık11nlıihııa. 
t i ._ıjc(lik\eri malısııller ic:iıı vergi . ver-
ıııel rini istiyor. 

73-!2/ 75 5 Aııkam : lmrahor köyü Atıkaromn Topraldık Türk~, Sey- İçifsleri Bakanlığına. 
he.v ti ihtiyıu·iy ·i. ran Şişl\indcr ve 1mra4or kör ve blli 

11\ı·ına ait yollıırm tamir ve inşaama 
dıı,ir. 

. ..., 



Kayıt İ>llekçe aahlblnin 
adı ve adresi 

- ·~-

Dilekçenin özeti ~!emi 

Bl(•ktı·ik ve Trnnway ve Tünel Şirkc- ! ~ işleri 'Bakanlığına. 
tifıde çalı~an'ıarın emekli vuziyetleri 
hakkındaki dileklerinin nauırı itibara 
!ı'hnmnsma ditir. 

n.ı4.17:" 7 lslııııbul - Bcşiktn~ ~ ~ ~ lçi~leri Bııknnlığıııa. 
'l'ı·aım• ay depo tal~~ildıı n 

Ömer Çırtan. 

734!lj76 8 1'uı·gutlu : Aftay Mahalle- - giYtekli işlemi lıa.'kkiııdaki clilcklerinln Oü . ve 'l'ekel 'B. 
sinin Tınıı.ztepe lıöklı.şmdlı. naılı.n itibara alınmasına dair. 
?\o. 8 lzzct Cu ıı . 

7346/ 7589 Yenice- Tarsus: Trahom 
sıhlıat memuru Ahmet 
Teydemir yanında Sab
ri Dorıik. 

7347/ 7590 Sa.matya - tmlı.nb'ul. : Al
tınmermer .Ali Şirncvııl 

s6kak No. 11. IDl~yin 
Erinç. 

7348/ 7591 Karaağaç - Eclirne : Ari
fiye caddesi No. 70 Sami 
Bilginkaya. 

7349/7592 Beylerbeyi - İstö.tibhl 
Çamlıca caddesi No. 43 
Şükrü Ergün. 

7350/ 7593 ~alık : Selimiye ~ 
hallesinde Ahmet Kale ve 
hallesinde Kizanlık göç
menlerinden Ahmet Kal~ 
ve .A:t. 

7351/ 7594 Samsun Diştabibi .Ali 
HAydar .Aj:dıil.oL 

7362/ 7595 Y e.,ilköy - İstanbul : Pos
ta müvezzü l:ıı:m4il Kırmi
lı eliyle Sofra köyünde 
Fatma Aydın. 

7353/7596 Şişli - !stanbul : Tram
vay deposu müdür yal'
dımcısı aGlip Türk. 

Dcvlct Demiryollan !daresi tarafm- Koınis.wındndıı·. 
dan, yanan eşyalannın tiı.zminine 

dair. 

EıYırkli işlemi hakk'ındaki dileklerinin 1 ç işlcri Bakanlığına. 

gözönüno alınlı\'asına dair. 

Özel at isteğino dair. Aılalrt Bakanlığına. 

İktisacli Devlet Teşekkülleri memur- 1~İ-5l eri Bakanlığına . 
lım tekaüt sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanundan fnydalannlsslııA diı.ır. 

Çiftçi olduklarından toprak verilme- Turını J.3akanlığına. 
sino dair. 

Öğretıneniu vurduğu Tokatta.'ll. mA11ll M. Eğitim B. 
kalan oğlunuıi ba.k:knıın ara.iınuıBı için 
1\lilll Eğitim Bakanlığı tarafından llir 
karar verilmesine dair. 

16 . VI . 1944 tarih ve 7029 numaralı Konıisyondadıı·. 
dilekçesine ektir. 

l ktbındi D vlct Tc~ck:külleri memurla- 1ı;i,lcri Bakanlığına. 
n Tckaüt sandığı hakkındaki 4222 sa~ 
yılı kanundan faydalaumasma dair. 

7354j7S97 nınAtm: Hüküm!"t cad- \rnt nııdaşlarııı tasarruf ve mülkiyet Komisyondadu·. 
dcııi Meşrutiyet sokak ıılım Katını haklannın korurimllRI di-

. ' o. 5 de ])ık i~ kın· a ~ı ı;ı leğine dair. 
evi ııahibi Ziya Zeren. 

•. 



Jr ayıt 
No. 

l>ilekçe ııahibinin 
adı ve adresi Dilekçenin özeti İ tl emi 

7355/7598 Gönen - Balıkesir : Çepni 3 . V . 1.945 tarih ve 6721 ile 9 . V . Komisyondadır. 
köyü muhtarı Muharrem 1945 tarih ve 6721 numaralı dilekçe-
Demir. lerine ek. 

7356/7599 Marmaris - Muğla: İsa k . lcrai sanat edebilmesi için iplik vt>ril- Konıiııyoııdıı.dır. 
Çelebi mahallesinde mu- mesine dair. 
tepe caddesinde No. 27. 
Asım ·Ergülle : . 

7357/7600 Nişantaşı - İstanbul : Teş- Yapılan adli hatanın yüksek Meclis Koınisyonclııilır. 
vikiye Atiye sokak No. 3 Komisyonunon düzeltilmesi hakkında. 
Nelli npartmanı Florise 
Arpa. 

7358/7601 Uluhurlu: Alaca köyün- Köylerinin yeniden kurıılmıısr dileği - I çi"'lcı·i Bakaıılığıııa. 

de M. Samurkuş. ne dair. 

7359/7602 Çankırı: Saray köyüııde Okul binası yapılması için kamulaştı- M. Eğitim B. 
Hasan Ablat. rılan taı·laslJlln kendisine geri veril

mesine dair. 
7360/7603 Ayvalık: Zekibey malıni- İskan hakkının verilmesi dileğiıle da- '. ve S. Y. B. 

lesi Altunova caddesi No. ir. 
44 Mehmet Sııltaç. 

7361/7604 Aksaray - Istanbul : k Iktisadi Devlet 'l'eşekkülleri memur- I çişini Bnkanlığınn. 
tanbul Belediyesi Elekt- lannın tekaüt sandığı hakkındaki 

rik, Tramvay ve Tünel · 4222 sayılı kanundan fcaydalanmasrua 
İşletmeleri Umum Mü- dair. 
dürlüğü Hareket dairesi 
hat müfettişi Nihat Ta-
rancıoğlu. 

7362/7605 Cihanbeyli: Toprak m ah- İcra memuru taı·afından eşine yapı- Adalet Bakanlığına. 
sulleri tahsil ve icra me- lan hakaretten şikayet. 
muru Mehmet Ali Kars-
lıoğlu. 

7363/7606 Doğubayazıt : Çiftepınar Sahte bir. tapu kaydınnı doğurduğu Adalet Bakanlığına. 

mahallesi muhtarr Bekir Jıaksrz ve kanunnsuz neticelerin iıı-

Dudu ve Ar. eelımınes i dileği haklonda. 

7364/7607 Kurtuluş - Ankara : 1ıiı- 1 O yaşnıdaki lo ı çocuğunu zorla ya- lçişl e ı·i Bakan lığrna. 
rahor yolunda kulübede rurıda alıkoyan şahrstnn şikayet. 

Sümbüle Çankaya. 

7365/ 7608 Aksaray - İstanbul : İn- Iktisadi Devlet 'l'eşekki.illı>ri memur- J~işl eri Bakanlığına. 
cebey mahııllesi ıılide- lım tekaüt sandığı hakkmdaki 4222 
camii sokak o. 32 - 2 sayılı kıınııııdaıı fııydnlıınmasına dair. 
Hakkı Cinınan. 

7366/7609 Beyoğlu - lstaubul : Te
pebaşı Pirmeci sokak Ce
roiloğlu Ap. No. 43 - 13 
Tevfik Gülengök. 

İçişleri Bakıınlığınıt. 



kayıt 
No. 

Dilekçe aah.ibinin 
adı ve adresi Dilakçenin özeti 

7367/ 7610 F.rcnköy- İstanbul: Bağ- Ik tisadi Ocvlet Tcşckküllori memur- tçişleri Bakanlığına. 
dut caddesi Etemefcndi lnrı tt•kaül ><lll dığr hakkındaki 4222 
sokak No. 4 Halit Baba- sa.nlı kanundan faydalaıuııasınıı. dair. 
can. 

7:.1GH/ 71ill Suruı: - Urf~ : C('Ssas 'l'opmk uıııhsulleı·i vergisi lıakkırı(~n- M:ıliyt• Rııkanlığııııı. 
Dinayı köyü uıümessille- ki dileklerinin gör.önünde tutularak 
riıı<len lnının Işık ve Ar. talıminin yoniden yupılınasma dair. 

7369/ 7612 Duğu lın yııııt : Abdikor tskan idaresi tarafnıdan iaşelerinin Komis~·ondndır. 
nınhallesinde lsa kızı Hıı- tenıiııi veya annesinin yanına gitme-
liıııe Yiğit . sine izin veı·ilıucı;ine dair. 

7:l70/ 67 1il .'.bııı·ny- lstanbui :Na- l kti~adi DevletTeşekkülleri Memur- l!;i~lcr i Bnkaıılığımı. 
ııı ı kkcnıal cadrlesi No. 9 hm 'J'ekaiil Sandığı hakkındaki 4222 

7371 / 7614 

ll nsıııı Ç~liklınş. sııyılı ı.auundnn fny(Jalanmasırıa 

nl'yp:ııııı· 

köyüıırle 

kurt. 

dair. 

Oymaağaç flı tiyilr lıeyc1iııiıı 
Abdullah Boz- den şikayet. 

yolsuz hareketin-

7372/ 7filfi !1k ~ıını.1' - l ,;talllıul : Tfıı- lk tisadi DevJeL 'rcşekküUed Memur
laı·ı 'l'ekaiil 'rındığ ı hakkındıı.ki 4222 
sayılı kanundan faydnlanmıısına 

dair. 

i373/ 76IG 

7:l74/ 7fi17 

7375/7618 

7376/ 7619 

i377j7620 

7378/ 7621 

s('kiı.riizel Sebzeci sokak 
No. H Şıı.hap Dinçer. 

. 'oma ': 'J'üccnr Hasım 

Knrntıış . 

1\arııdenir. Ereğiisi : 23 
nüfusu havi sııhiplerin 

1·rkili Çarnit ocağı e ki 
sahiplerinden Tahsin Ak
ınan. 

Artvin : Ortaköy halkıu

dau lbrıılıimoğl u Hüse
yin !nan. 

Heyoğlu - lstanlıuJ: 'l'ar
Jaba~r Büyük kırlangıç 

sokak No. 30 Meşahir 

Kuteugin. 

Birecik: ima vi n köyün
de Dozan Oüueş. 

lnegöl : Cezaevi memn
ııı L~tfü Okçu. 

('umhuriyet savcısının kanunRu?. ve 
keyfi hareketinden şikayet. 

24. ll . 1945 I'C 24 . Vl. 1945 tarihli 
di lekçe lcriııe ekti ı·. 

Drvlcl orıuımr ilc halk ihtiyacını ko
ı-ı:ıyacıık meranın ayrılması dileğine 

dair. 

Iktisadi Devlet Teşekkülleri Memur
ları Tekııüt 'andığı hnkkrndaki 4222 
sayılı kanundan faydalımınasınıı. da
ir. 

~'fiitegallibelik yapan eşhas hakkm
da kovuşturmıı yapılmasına dair. 

Çocuk zammı verilmesi hakkında. 

içişl eri Bakanlığına. 

l.çişlcri Bakrınlıi{ına. 

Adalet Bukanlığıua. 

Ekonomi Bakanlığına. 

1'arim Bakanlığına. 

İçişleri Bakanlığına. 

lçişlcri Bakanlığına. 

Adalet Bakanlığına. 

7379/7622 Kütahya : Sevdiğin köyü 
ihtiyar heyeti. 

Tohumluk verilmesi ve Kızılayca da M. Ei(itim B. 
yemeklik ile öküz almak üzere para 
yardımı yapılması d.iloğine dair. 

7380/7623 Kulp : Cezaevinde Mah- 12 . VI . 1945 tarih ve 6998 numaralı Komisyondndır. 

mut Bolu ve eşi Zübeyde dilekçesine ektir. 
Bol~ 



Kayıt 
No. 

Dilekçe sıı.h.ibinin 
adı ve adresi 

·-:Me-

Dilakçenin özet.i !~emi 

7881/:7624 Çm1ıJrı : OVacık köyün- Key muhtarmuı va'Zif~ kötü gör- ltişl eri Bakantığrtıa. 
de İmı:.a.il GündOim"aıl. düğünden şikiyet. 

7382/7625 Aydın : CetıaeVintle Ni
zmı .AY,dın-

7383/7ô26 -Saray - Tekirdağ : Uva.
tatarlı köyi!nde .Ali Sem.e't 
ve .A:r. 

7384/7627 .Ankara : 1t'faiye meydanı 
Yenice sokak No. 36 - 40 
Tıı.l.it .Akgii'ngör. 

7385/7628 Yozgad : Jt-ııyuplllAT 110-

.laığında Ane Ölmez Top
rak. 

73 6/ 7629 Develi : Ahmet Toker ve 
ıu·. 

73 7 /il630 Beyoğlu - t tanbul : Pan
gııltı Çiı:(k Ap. Jo?.ef Or
lıinal. 

73 8/7631 Ara<; : Pelitveren köyün
de Daim Aearlı. 

73 9/7632 İstanbul : 'l'cpebaşı cad
desi Çeşme sokak No. 7 
Doğan Ertezel. 

Muhakem.esi:nin çabuk yapllma:S'ı ile 
ıtaliliyesinin teminine dair. 
T. C. Ziraat Bankııısı tıı.raftıı.dan ye
tneldik olarak verilen bu'ğday bt!d.eli
nin göçmen olduklarmdan ıılın1namıı.. 
8lD& daiT. 
Düytı:ırtı. umtııtıiyed:e ça'l:ıştr#ı tl 'sene
lik 'l!rii'teye a.ft terkettiği emekLi aidatı
nın verilerek eınekliliği 4çiı\ O'lı& göre 

borÇland.ıı-ılması dileğine dair . 
3 . VII . 1945 <ta.tih ve 7148 aayft) di
lekçesine ektir. 
':l'opı·ak 1\llahsullcı·i vergisinden ötürü 
fazla yapılan tahmillin m.ağduriyetle
rini mucip olacağına dair. 
İktisadi Dc\'1 t Teşekkiilleri memuı·la

rı tekaüt sandığı hakkındaki 4222 sa
ytlı kanundan faydalanmaaına Bair. 

Adalet Bakanlığına. 

Ticaret Bakanlığına. 

)!aliye Bakanlığına. 

Konıisyond:ıdıı·. 

Maliye Bakanlığına. 

l~işl eri Bakanlığına. 

lifalık mc ilanlaı·ınm infaz edilmediği Komisyondadır. 

haklan da. 

17 . 7 . 1945 taı·ih ve 7225 sayılı dilek- Komisyondadır. 

çesi ne ekti r. 

7390/ 7633 Menemen : Çavuş köyün- İsklın edilmeleri dileğiue dair. Ko m isyondndır. 
de Davut Akçe ve ar. 

7391/7634 Avanos : 1\fusa Efetürk. Sürgün cezaamın affı ile meıulckctine Komi.-ıyondadır. 

gönderilmesi dileğine dair. 
7392/7635 Zonguldak : Cezaevinde 22 . 3 . 1945 gün ve 6531 sayılı dilek- Komisyondadıı-. 

Ziya Aray. çesinc dair. 

7393/ 7636 Turhal :Meydan mahal- Fennl ahır yaptırdığı halde belediye Komisyondadır. 
lesinde Emine Bilgen. başkanlıbrı tarafından ,Ylktırıldığm

daıı şikayet. 

739-!j i637 Beyoğlu : İstanbul : A
yaıpaşa mezarlık sokak 
Mustafabey Ap. No. 22 
Balıriye Tulgar. 

Teknik üniversite smavuıı kazandığı Komisyondadır. 
halde Ün.iversiteye kabul edilmediğin-
den şikayet. 

7395; 7638 Solhan : .Arduşen müdür- Yakııcak zammı alacağının acele ve· Koınisyondadıı·. 

lüğünden emekli Rızııl(a. rllmesine dair. 
raca. 

7396/7639 Şi~i • İstanbul : Tram
vay deposu urtıdftt ya.t
dımCIBı Salih Erman. 

1 ktisadi Devlet 'I' eşekkillieri memur
ları Teltaüt sandJğ'ı hııltkınaatfi 4221 
sayılı kanundan faydalaiiinistıa ehir. 

Koınisyondadır. 



Kayıt 

No. 
Dilakçe eahibinin 
adı ve adresi 

---
Dilakçenin özeti 

7397/7640 AlıJ\A<a : Mevtki hal\®ı~ Jaııdaı.m11 <knel Koınutanljpnca yapı• Koınisyoııdo.dır. 

si inzibat subay·ı ·~ulliUin lııa. hıık ızlığln a.r~tırılmasma . dş.ir. 
Tosun. 

739 / 7641 Ankara : Maliye Bakan- Gediklili'kte geçirdiği hizmetinin ey• J{'(Jmi:ıyoı,da.dır. 

lığ}- l(lv~· şenerind!!ll lemli emeklilik h;znt6tine ekl~i 
Osman Nuri Parlak. hakkında.. 

7399/ 7642 G alata - Istanbul : Hocıı.- lktisadi Devlet Teşekkülleri memur- l<onıiııyoııdadır. 
aJ: sokaik Trll.lllV~ han lım Tekaüt sandığı hakkındıılı:i; 4222 
No. 7. Arif Çaşku1ıerı sayılı kanundan fa.ydalanma.sna d.aiıı. 

7400/ 7643 ?ıfıınisa : Lalapa.şa. mahal- "Yargıtay tarafındım verile'll evlAt Komisyondadır. 

losiı:ıde Hüseyin BıUJI.tlı edinme karannm incelenmesine dair. 
vo .A:r. 

7401 / 7644 Mersin : .Avukat stajiye
ri .AJınıet N ev zat .An. 

7402/7645 Vlczirköprü - Samsun 
Ceza. yargıcı Mahmut· Öz
e&ll> 

7403/7646 Burdur : Cezaevinde .AH 
Serta.ç. 

Avukatlı!Q stajında bulanduğu siired& 
diğer hakim stajiyerler gibi maaş al
nıaııı dlleğ~ne· da.iıı. 

Askeri ik,to. geçen hlznıetinin yüksel
mesinde tam olMak hesap edirnediğin
den şikayet. 

Özel af dileğiıle dair. 

Komisyondadır. 

Komisyondndrı·. 

Komisyondo.dır. 

7404/7647 Tekirdağ :Tapu Sicil mu- Haksız olarak görevine son veren Ta- Komisyondadır. 
hafm lfasan Terca.n. pu Genel Müdüründeıı· şikayet. 

7405/7648 Mardin : Tekel mahalle
sinde Celô.l Yardımcı. 

7406/7649 Manisa. : Mahalli İdare
ler kontrolörü Ziya .Al
kan. 

7407/7650 Ödemiş : Meşrutiyet ma
hallesi Meşrutiyet cad
desi No. 64 Naciye .Ap
aydın ve oğlu. 

7408/7651 Karagümrük - İstanbul : 
Karabaş mahallesi Tür
kistan sokak No. 49 Ha-
san Şa.nal.. 

Tevliyet vakfr hıı.ldtındaki dilekTerinin Koınisyondıulır. 

gözönünde tutulınası veya iskB.n sure-
tiyle arazi verilmesine dair. 

ticretle geçen onbeş senelllı: hizmeti- Komisyondadır. 

nin emekli oldoğunda gözönünde tu-
tulmasına dair. 

Oğullarından na.fa.ka içi!ı yargıca olan Koınisyondıtdır. 

müracaatında gördüğü bakırretten şi-

kayet. 

İskan hakkındaki llileğinin gözönün- · Komisyondadır. 
de tutulınaııma dair. 

7409/7652 Ayvalık : Fethl:ye mahal- İskan bakkında.lci v8.kı müracaa.Ua.rı- Komisyond.adıt·. 
lesi Cami caddesi 4 ncü nın gözönünde tutultııaınasmdan şi-

sokak No. 19 .Aliye .Kuır kayet. 
cu. 

7410/7654 Şişli - İstanbul : Tram
vay deposu müdürü Hil
mi Yetmıın. 

lktisadi Devlet Teşekkülleri memur- Komisyondadll'. 
ları tekaüt sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanundan faydalallDlasına dair. 



Kayıt 

No. 
Dilekçe eahibinin 
adı ve adresi 

7411/7655 Galata - İstanbul : Hoca 
Ali mahallesi Hoca Ali 
sokak Tramvay apartma
m No. 1 Şevki Akbulut. 

7412/7656 Beşiktaş - !stanbul: Si
ıınnpa~a Altıntaş sokak 
No. 7 Mehmet Şekerslı. 

7413/7657 Çankn-ı: Şeker mntemedi 
Osman Kamberci. 

7414/7658 İstanbul: Tramvay ida
resi hareket dn.iresi tah
kikat kaleminde memur 
Fahri Seren. 

7415/ 7659 İstanbul : Tramvay ida
resi hareket daire inde 
Alher llerker. 

7416/7660 İstanbul: Trnnway ida
resi hareket dairesi mu
ame11it kalemi şefi Ziya 
Değer. 

328 -

Dilakçenin özeti 

1l;tisadi Devlet Teşekküller-i mennlJ.'· 
ları tekaüt sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanundan faydalnnrrıasına dair. 

lktisadi Devlet Teşekkülleri memur
lnrı teknüt sandığı hakknıdııki 4222 
sayılı kamuıdan faydalaıımasınıı dair. 

Şeker fiyatının inmesinden ötürü is
tok şekel'leri için aradaki farkı fiya
tın kendisine iadesine d~iı· . 

İktisadi Devlet Teşekkülleı·i memur
lıırı emekli sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanundau faydalannıasına dair. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri mt>mu ı·
larr emekli sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanundan faydalanmasına dair. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri memuı·
larr ertıekli sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanundan iaydalanmasına dair. 

İşiemi 

Komisyondadır. 

Komisyondadı r. 

Komisyondadır. 

Komisyondadır. 

Ko ın isyondadı r.' 

Komis,vondadı r . 

7417/ 7661 lstımbul: Tranıvay idu- iktisadi Devl~t Te§ekkülleri memur- Komi~yomlatlı ı·. 
rt>si hareket dairesinde laı·ı tekaüt ~un<.lığı hakkındaki 4222 
memur lleytııllah . sayılr kanundan faydalaumasının te-

741 / 7662 1Rtanbul: 'J'rnmvny ida
resi lıaı·eket daiı·esi he
sup işleri kaleminde Sü
leyman lrgin. 

7419/7663 İstanbul: Tramvay ida
resi hareket dairesi tab
kikat kaleminde Sait Se
zerel. 

7420/7664 

7421/7667 

!stıınbul: Tramvay idıı
resi hareket dairesi mu
anıelat kaleminde Nc<'
nıettin Tekson. 

ız ıp: ezaevinde erip 
Atılğan. 

minine dair. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri meınuı·
laı•ı tekaüt sandığı bakkındaki 4222 
saYılı kanundan faydalanmasmın te
miııine dair. 

İktisa.di Devlet Te~ekkülleri memuı·
lnrı tekaüt_ sn.ııdığı hakkındaki 4222 
sayılr kanundan faydalanmasıııın te
mininıı dair. 

İktisadi Devlet •reşekkülleri memur
ları t kaüt sandığı hakkındaki 4222 
snyılr kanundan faydalanmasınııı tc
ıniııine dair. 

Süı·giin ve par!\ eeznsınıo nffr hak
kında. 

Konıisyoııdad n· 

Koıni ·yoııda.dıı· . 

Komisyondadır. 

Koıııisyunda<.lıı·. 



-819-
n. Bütçe KomisyonUDa bava.le edilen dilekgeler 

I{aY,iı 

No .. Dilak çe sahibinin adı ve adresi 

70 2 !stanbul : Galib Bingöl ve arkadaşları 

7141 Beyoğlu : Hüsauıettin Damar. 
71 55 Ankara : M. Necati Sezer. 

Dilek çe özeti · 

Noter Kanunu tasar'rsı.ııın biran ~vvel.sonu9\l!~: 

ma~ına dair. .. :, . · ~ .. 
» » » '1 .. ~, 1"; . ,., ... 

Mübadele ve teffiz işleri ha&kı~aki tıısarmlq 
müzakeresi esnasmda· dile~ lermin _ gözön;ijr.ı,(l 

alı nmasına dair. .. . 
,o tl. •' ·~·. :·) 

lll. Geçici Komisyona hn.va.Ie edilen dilekçeler· 

6725 Mcrzifon : Akif Cumnlı. 

6726 Sivas : Osman Yılmaz. 

Toprak Kımununun müzakeresi esnasında di.leği

ııin gözönüne alınmasına dair. 
Arazi verilmesine dair. 

IV. tçi§leri KomiayonUDa ha;v1aJe ..edilen dilekçıeler 

5888 lıvtnnbul : Şabnn Aksu. 

7063 Çic;ekdnğ : Hasan lnce ve arkadaşları. 

7064 Çiçekdağ : Mehmet Aksu. 

İnönü armağanı mükafatıııdan fnydalanmasmm 
teminine dair. 
Yerköy'de yeniden bir ilce teşkiline lüzum ol-
madİğına dair~ .. 
Mülki teşkilatta ilcelerinin durumu hakkındaki 
dileklerinin gözönüne altnmasına dair. 

i • ~ .. 
V. Kıarma Komisyona h?Vııle OOtlen dilekçıe1er 

6121 Galata Vasü Temel. ..,irketihayriycnin satmalınması hakkındaki ka.
nwı tasarıamın konuşruması esnasında ınümeıı

sillerinin dinlenınesine dair. 
6184 Galata : Avukat Orhan Mithat Borbaros. Şirketihınrriyeııiı:ı, satra muamelesindeki yolsuz

luktan şikayet. 
6215 Aksaray : Kill1\ile Ertan ve arkadaşları. Mübadil Tas{iy.ıı Kanun tıısarmınııı bir.ıın evvel 

bitirilmesine dair. 
6263 Heyoğlu H. Manııvyan. 

6395 Gazianteb : Abdullah Kadir Gökiş. · 

6446 Erbaa : Mustafa Üstüntaş. 
6452 Bakırköy : Osman Fehnıi Resııe. 
6453 Birecik : Enver Akan ve arkadaşları. 
6465 Beyoğlu : Ziya E~in. 

Memurin Kanunu tasarı ının müzak resinde di· 
leğinin gözönüne alınmasına dair .. 
Toprak Kanunu t88arıs ının , müzakercs\ csn~uı
da dileğinin gözöı:ıüııe abn_ınıısınıı dair . . 

» , 
» ı. : 
:t .~ 
» . ~ 



Kay;tt _ 
No. Dilekçe sıı.hibinin adt ve adresi 

6466 Egil : Zülfü Gürel. 

6t67 Egil : Mukiş Ayık . 

64:68 Gazianteb : İsmail Konuk ve arkadaşları. 
6182 Bakmk.öy : Kazım Korkmaz. 
6483· Palo : Şevkl 'Demirtaş ve ıırkadaşları. 
~--Urfa : Hayati Karakoyunlu. 
li506 Salihli : Hüsnü Şarman. 

6798 Ga.zianteb : Ahmet G-ökçe ve ıırkadaşları. 

6978 İZJ'nir : Hüseyin Kaparu. 

330-

Dilekçe özeti 

Toprak Kımunu tasarısının nıüzakeresi esnıısm
da dileğinin gözönüne alınınasma dair. 

» » » :» 
» » » :» 
» » » » 
» » · » , 
» » » » 

,Emekliye ayrılan mornuriara da toprak veri l-
meııine dair. 
T~prak Kanunu tasarı111nın müuıkerC8i C8nasın

da · dileklerinin gözönüne alınmasına dair. 
Toprak Kaanunu tasarısı hakkındaki dileğinin 

gözönüne ~ınmasma dair 

VI. Toprak ıtomilyonuna havaJ.e edilen dilekçeler 

6688 Rayhanlı : ?tfamo Rişvan. Toprak Kanununun biranevvel tatbik sahasına 
konulması hakkında. 

VII. Tutaııa.klıı.rı İnceleme Komisyonuna havale edilen dilakçeler 

7099 Burdur : 1\!ehmet .A.kdeınir. liilletvelrili seçiminde yapılan yolsuzluktan şikıi-

İstAnbul Şevki Çiloğlu . 
Y,Ct. 

7100 , , , , 
7101 İstanbul : Şevki Çiloğlu. , , , , 
7102 Bakırköy : Hasan Fehmi Köprülü . , , , , 
7103 Burdur : Hasan Gürbüz. , , > , 

Vlii. tdareci Uyeler Kuruluna havale edilen dilekçeler 

6196 Ankara : Jİafıza Ktiıldoğan. 

6256 B~ilctaş : Recep Taşpmar. 

6319 Beşiktaş'' : Mehmet Tevfik. 
6998 ~~ : abri Ennan. 

7073 

7154: 

İzmir : Yeni Ekonomi ve 
sinden. 
Alıkara : lbraJılm Sor.er. 

Ölen oğlu Kars Milletv Irili Büsrev Sami Kızıl
doğan 'dan isuhet edecek ikranıi~· cııiıı kendisine 
do verilmesine dair. 
Tekaüt maaşma zam yapılınası hakkında.. 
Yardım yapılmasma dair. 
Milli Saraylardaki bekçilik hizmetine tekrar alın
ması hakkında. 

Piyasa gazete- Gazete abone bedelinin verilmesine dair. - .. ,. 

Moolis Daire Müdürlüğij.ne tayiııİnıı dair. 



831-
KaY,J't 
No. Dilekçe sahibinin adı ve ad.reei 

7316 .Ankara : Hüseyin Cankol. ... - -·-. .-
7399 Kadıköy_: : Necdet F. "öran." 

~ -· ... ' 

Dilekge örıeti 
- -r-

Açıkbulunan bademeliklerden lıirlııe b,ymlma-
sma dair. ' 
Yeni yapılmakta olan lleella binuında aoiuk 
hava tesisatı kuııılınaaı ~~dair. 

1 i 
' IX. Kaınunlar Mtidürltiiüne b&vale edilen cWeqeler 1 . 

5902 Mustafa Kadıoğlu : Meclis Tutanak me-
muıilanndan. 

5911 Rize : Ziya Sarıgüzey. 
5919 Ayvalık : Salih Zeki Fıstıkeri. 
5949 Kastamonu : Mektupçu. 

5975 Raşit Bayraktaroğlu : Mülga !yan Tutanak 
Müdürü. f ', 

6044 Rüştü Argon : Meclis Daire Müdürü. 

6054 Art1• iıı : ÜMmun Ogural. 

6120 Nuri .\yRul : Meclis Tutanak menıurlarıııdnn. 

6122 . Anknrn : Emin Kızıldoğu. 

6138 Yaşar Akyny Meclis Mntbaast Sermüret
tibi. 

6139 Hasan Olgun 
6140 İsmail Teber 

Meclis Matbuasında 

6141 Ahmet Dizici ıo :t 
6142 Isınail Hakkı Süslüay ıo ıo 
6143 Kemalettin Kök ıo , 

6144 Hüsnü turduşen 
6145 İbrahim Gökmen 
6146 Ahmet Sev 
6Hi Ahmet Mumcu 
6148 abit Engin 
6149 İsınail Erdenk 
6150 Elvnn Açıkgöı 
6151 Hüseyin Sakarya 
6152 Osman Evinsay 
6153 izaınettin Yılmaz 

6154 Kemal .Altıok 
6)55 Halil Şen 
6156 Fikret BoyRan 

Kız karde4i Saniye Kadıoğlu 'nun ana lı:arneeUi
den kaydının silinmesine dair. 
İstikl!l madalyası verilmesine dair. 
İstikl!l madalyası verilmesine dair. 
837 sayılı kanunun Hükümetin teklifinin esbabı 
mucibesinin bir trplı:ısmm verilmesine dair. 

İkramiye hakkındaki dileğinin yerine getiril
mesi için nüfus hüviyet cüzdanının bir tıpkısı
nın gönderildiğine dair. 
Ücretle geçen iş süresinin maaşlı iş süresine ek
lenmesine daiı-. 

17 . XI. 1931 tarih ve 140 sayılı Dilekçe Ko
misyonu kararının bir tıpkısının gönderilme
sine dair. 
Ba§bakanlık Matbuasında ücretle geçen ioinin 
~ylemli i§ süresine eklenmesine dair. 
Meclis Matbassında çalıştığı süreye ait bir ve
ika verilmesine dair. 

Ücretle gl!çen hizmetinin eylemli iş süresine ek
l enınesine dair. 
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Kayit 
No. Dilek~e iın.hibliıin adı ve adreei 

__ _. __ _ 
Dilekçe öı:eıi 

615~ •Şü'k:tü ·Öner· ' atlia.amıda Ücretle geçen hizmetinin eyJeınli iş sür~ine ek
l enınesinc dair. 

·s:ffis- ·Kemal Sevllr ,. ~. ,.. ,. , :. , 
6159 ldris Erden ,. :. : ,. ,. , , 
6160 Fuat Güç :. ,. ,. :. ,. , 
6161 Rıza Zeren ,. , :. , , , 
6162 Hasan DinÇeı· ,. ». :. :. , , 
6163 Mustafa Bakır ,. -· , :. . lt :. > 

6204 Ankara : Ali Erim. Meclis Matbaaııında ~alıştığı süreye ait bir ve-
sikn verilmesine daiı·. 

6205 Ankara : İbrahim Bilen. , 
6206 Mehmet Kalecik - Meclis Kiığıti~leri me

murlnrmdan. 
Hastalığı esnasında sarfettiği tedavi masraflu
rının verilmesine dair. 

6201 Ankara : dil Üstünakr. 

6214 lstnnbul : Hüseyin Hüsnü Işık . 

6221 Ankara : Isınail Bizden 

6222 Anlmra : Ahmet İnceoğlu 
6241 Behice Oztük 1 : Meclis daktilosu 
6242 F~rdevs Altıı.~ :. 

'6243 Mediha· Başak :. 
6244 ~kbııle Kıı.rlıil :. 
6255 Ankıtrn : llüsamettin Fırat 
6265 nkara : Hü. eyin Kayserili 

-·6292 Ankara : İsmail 4-kçıı.baş 
6415 Ankntıı. : .Halil Özsandık 

6416 Reşat Pekintou : Ma_tbaa müsahhihi 
6573 Beşiktaş : Kadri Yüceyaltırak 

6619 lstanbul : Asım Konuşkan 

6620 Ankara : ltısım Yalçm 

676 Ankara : Enver Kızıldoğan 

6785 Mehmet iinter ; {ecli odacılarmdan 

6 55 Ankara : Tevfik Üınnan 

6 94 cent i üner : Matbanda motöroii 

6920 Diyarbakır : Münir Akk~ 

7049 !zmir - :\Inhnıud Baştune 

Meclis Matbaasında çalıştığı süreye ait bir ve
sikanın verilmesine dair. 

Birinci Büyük Millet Meclisinde İstanbul Mil
letvekili olarak bulunduğundan bir vesika ve
rilmesi hakkında. 

Meclis mıı.tbaasmdıı ça lıştığı süı~ye ait bir vesika 
verilmesi hakkında 

Baş mü ahhihUğe tnyininc .dair. 
Milli saı-ııylarda çalıştığmda.s tt'kaüt maaşı bağ
lanması hakkında. 

Mülga Meclisi .M:cbusanda odacılık yapiışından 

bir vesika veritınesine dair. 
) '[eclis :Matbaasmda çalıştığı süreye ait bir vc
sika verilmesi hakkında. , 
.Jandarmalıkta i!a <'ttiği iş süresinin tekaütlük 
sürc.~ine eklenmesine dair 
Meclisde çalıştığı sün>yc ait bir veııi.ka verilmc
sine dair. 

Ücretle geçl'n işinin tckaütlük süresine eklcıı
mesise dair. 
Namzetlik süresinin- tekaütlük süresine eklenmc

' sine dair. 
!dam cezasmm af11 hakkında . 
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Knyı't 

No. Dilekçe sahibinin adı ve adresi 

7104 Muzaffer ~füstooablı : Meclis Kfığıtişlcri 
Müdürü. · 

7115 Zeki Oral : K. K . 1\Icınurlarından. 

7178 Ankaı·a - Faik Baraj. 

7194 Fnhri Kıınta :Meclis !nzibat Bıı.şkomis ri . 
7203 Davut Keleş : ~!eclis polislerinden. 
7335 Ankara : Niyazi Remzi Korukluoğlu. 

UOO Aııkımı : H. Necınettiu. 
7547 Necdet Öğretmenoğltt - Matbaa ınüsahhih 

lerinden . 
754 thsan Belgi : Matbaa müsahhilılerindeıı. 
7!l5!l Hidayet Annan : K. K. Mcmurlarrndnn. 

.· 
Dilekçe özeti 

Hasta olduğundım -muayenesinin ierasiylc teda
visini nteminine dair. 
Borçlandırnın için verdiği dilekçesinin ııazara 

alınınasi hakkındaki ayıştay kararı suretinin. 
· sunulduğuna dair. 
Meclis Matbaasmda ça~tığı süreyo ait bir vesi
ka verilıne.~i hakkında. 

Tekaütlüğüııün ieN!Bı hakkında. 

Bir üst derece maaşmill verilmesine d-ııir. 
Mecliste ıniiıılınl ıncmuriyetlerd n ~irine tiıyi

nino dair. 
Kanımİ ikramiycsi nin verilmesine dair. . 
Tahsiline devam edeceğinden görevinden istifıısı 

hakkında. 

~ ~ ~ ~ 

Bir ~oeuğn dünyaya geldiğinden kanuni ikranıi

yesinin verilmesine dair. 

X. Bıısımevi Müdürlüğüne <havale edilen dilekçeler 

6264 Ankara : Salih Dinçclli . 
7:!31 Ankara : Halil Yorgancı. 

Matbaa idare ınemurluğuna tayinine dair. 
Meclis Basımevindeki a~ık nıürettipliklerden bi
rtno tayinine dair. 

XI. Kitaplılı: Müdürlüğüne ha.va.lo edilen dilekçeler 

732::! Aııknra Niyazi. Actın . « umlıuriyet Hükümetinin Orınan davası ~ nd
lı e erinden satm nlınmıısı hakkında. 



F. Sorular ve gEmsorular 

ı. Sorular 

Ikinci Toplantıda. biri Iç:tsıleri ve ikisi 
Ekonomi ve dördü Sağlık ve Sosyal Ya.r-

dmı, biri Ta.rım v..e biri de Tica.ret Bakaınlı

ğına ait olmak üzere dokuz soru yöneltilmiştir. 

EKONOMİ BAKANLI~I 

1. - Malatya Milletvekili Dr. Cafer Öz
elçi'nin, ampul ve ibuna.lbenzer maddelerin te
dariki:ndeki zorluğıu önlemek için bir elektr:ik 
nuıJzeme faibriklliSı kurulıma.ııının :iıı~eniJJip iste
nilınediği ·hususunun ayd.mla.tlbn:asma da.ir so-

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığmıı 

Yurdun birçok merkezleri elektrik ı ıkiariyle 

aydınlann·ken nı:np tıl ve bnnıı benzer maddele
rin tedatikinde ınüşkül durumda oldukları gÖ· 
rülmektedir. Ru durumu önlemek üzere Ekono
mi Bakanlığının bir .malzem fabrikası kmmıık 

isteyip istemediğini öğrenmek istiyorum. Şahıs

lar veya. Devlet eliyle teşclıhü ·ler varıın söziii 
tavzihini saygılarımla dilerim. 

Malatya 1tfillctvekili 
Dr. C. Özelı;i 

BA KAN - öz Ekonomi Bakanınındır. 

EKONOMt BAKANI P. IRME (Rize) 
Muhterem arkadaşlar, aym Malatya Milletve
kili Dr. afer Özelçi tarafmdan verilen ve şim
di hnzurıınnzdn okllnnınş olan önergede hal
ktmızın ampul ve diğer elektrik malzemesi te
darikinde müşkülô.t çekmekte olrluklarından ba
hisle İktisat Rakanlığmızın elektrik malzem 
fabrikası kurmak ist~yip istemediği orulınakta 
ve şahıslar veya Devlet eliyle böyle bir teşebllÜS 
varsa onun da tavzihi istenmektedir. 

rumına Ekonomi Bakanı Fua4 Simıen ta.ra.
fmda.n 16 . V . 1945 ta.rihinde · ceva.p veril
miştir. 

Dr. Ca.fer Özeiçi 'nin sorusu üe Ellronomi 
Ba.kanmm cevabı aşa.ğıdadır : 

Arkada~lar; bugün nıemleketimizde hususi 
te§ebbüs tarafından kurulnnı~ olan bazı müesse
selerde elektrik pili, el.ektrik ııksamı ve elektrik 
içiıı izole kablo ve teller gibi bazı malzeme imal 
edilmektedir. Ancak bu tesislerde yapılmakta 

olan bu malzeme gerek vasıf, gerek miktar iti
bariyle memleket ihtiyacını karşılayamama.kta

dır. Hıılbuki ınemleketiırıizin sanayileşmesi ve 
ikti ndi ve ic;timai kalkınması ile muvazi olarak 
gerek muharrik kuvvet, gerek 1şık vesair ~e
killı.>ı·inde elektrik enerjisi snrfiyatımız günılel)

güne artmaktadır. Bu enerjinin istihsali , nakli, 
t vzi ve istihliikini sağlayıcı maddelere ve mal
zerneye de aynı smetle ihtiyn<: artmaktadır. Bu 
hususları gözönüne alım Ekonomi Ba.kaulığınız 
yeni hazırlamış olduğıı makina, madeni eşya ve 
malzeme sanayii planmda bu gibi elektı:ik mal
zrmesi yapıcı tesisleri de düşünmüştür. Yalnız 

şu noktayı derhal huzurunuıda tebaı-üz ettirme
yi v:ızife bilirim ki bu plan henüz Bakanlar Ku
rulundan geçmemişt ir. Bakanlar Kurulundan 
geçtikten sonra da bu planda dHpiş edilmiş olan 
tesisler hchınmiyetlerine, mevzulnnna ve ınnhi-
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:y:etleriııe göre safha sııfhn tatbik edil.ıcektir. 

Ampul fabrikasına gelince; bilirsiniz ki am
plll pntent ve lisansları ile ve ampul içhı lazım 
olan volfram teli, dumetal gibi bazı maddeler 
mua.yyen tröst1erin elinde bulunmaktadır. Bu 
gibi sehepler dolayısiyle pliirınnızda ampul fab 
rikası derpiş etmiş değiliz. Bunun1a b~!'lıber hu
suşi teşebbii~lerin anıpul .fabrikası kurmak için 
viikl müracatlarmı hüsnü telii.kki etmektc ve bu 
salıııda kendileritı teşvik etmekteyiz. 1943 sene
si sonlarına rloğru bir ecnebi firma kendisine 
baıı muafiyPtler teıniıı edilmek kaydiyle ve ken
di scrrrıııye~iyle ıncmleketlnıizde bir nmrul fab
ril{ası kurıııak için Hüküm te müracıaat etmiştir. 
Bu . .müraeaatları tetkik edilmi~ ve hususi muafi 
yet temini kaydı bulunmamak · ıırtiyle kendi! -
rinin fabrika kurmasına prensip itibariyle ıııuva 

fakat edilmiştir. Gönderdikleri salahiyetli tem
silci ile yapılan görüşme sonunda mutabakat 
bilsıl olmuş, fakııt bilalıare hıısulc gelt>n hıldise

l eı· dolayısiyle olsıı gerektir, bu firma lıerhıın
gi hir teşebhüse ge~nıemi~tir. nugün dahi cli
ınizda clntrrrıationnl ftE'neral Elekt ri c:. namın
daki Amerikan kuınpanyasiyle hu ınevı.uda te
mas halincleyiz. tki taraf için de herhan~i hir 
tııahhüdü tazamınun etmemek kaydiyle kendile
ri ınütehn sıs göndernıeyi kabul etmiş bulunınok

tndırlar. on oldığınm: hnherde gönderecekler: 
mühendislerin ismiyle hareket tarihlerini ayrı

ca bildireceklerini söylemektedirler. Bu yeni 
ınalı1mata iııtizar etmekteyiz. 

Muhterem Malatya Milletvekilinin sözlü sor
p:u önergesinde bahsettikleri husus hakkındaki 
maruzatını bundan ibnrettiı·. 

Dr. C. ÖZELÇ! (Mala.tya) - Sayın arkıt
da§lar; Ekonomi Bakaı\1nm verdiği izahatı dinle
diın. Memleketiıııizde bir ampul fabrikası kurul
ması için bazı firmaların mürncntta bıılunduk

lnrını v bu ınüracnııtnı nnı.arı dikkate alındı
ğrn.r söylediln. Dunn kar,~ı çok müteşekk,iı·im. 
Yalnız. nıeml ketimizde bn hn nsa ait ibtidai 
ıııalr.eme ve istihsnl fahı·ikalnrı mevcuttur. Me
sP.lfı bakır fabrikası, bakır telleri ynpınnk ıÇin 
ufacık bir teşkilat yapsan, bııkır tel ihtiyacı te-

. min edilmiş oluı·. Çelik fabrikası ufak bir teşki
lıitla çelik telleri iınııl eilerse ihtiyaç tel)1in ' edil
;ııiş olur. Yalnız elveıir ki bu teşkiljit biran 
evvel vücuda getirilmiş olsuıı ve memlekette ilk 
ilim ve fen adrm1 ntılmııı olsuıı. 'l'eknisiyen olaralt 
grlen yııbancıl ıırdan da istifade imkanı mevcut
tur. Hinaenaleyh heyeti umumiyesi itibariyle bu
ıınıı yapılınıısı güç bir iş değildir. nun ıçın 
Hüküm etimizden bu htL~usla biran evvel faaliye
t <> ge~nıesi ııi ~ok yerinde huluyoruın. Menıleke
tin hPr taı·ııfıııda mevcut iken Anadolu 'dan öte
d Nı beriden anıpulleri toplayıp İstanbul 'a· istjf 
rtınişlerdir. Bunun i!:in bir tek :ımpul bulmak 
imkanı kalmrımıştır, hepsi karaborsaya intikal 
!'tmiştiı·. Rtı kuraborsa heyilHisı, hnrb sona er
mi~ olduğu halde, daha ne kndar dt'vaın edecek
tirf oruyorum. Bunun için mcmleketimizde yal
mz bu değil ; bir~ok iptidai madde1er vardır. 
Me~eliı kimyn sanayii için üı·ünleriıniz mevcuttur, 
kükürt fnbı·ikamız vardır. Bugünkü sülfamik de
nilen iliicm esasını kükürt teşkil ediyor. Buna 
kıırşt dıı Hükümetimiz lazımgelen tedbirleri .alır. 
sa pek yerinde bit· har kette bulunmuş olur. Mii
ı·uzatıın bundan ibarettir. 

SAö-LIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIOI 

2. - Ma.rdin Mille't~'k!ili Dr. Am Uraa'
ın, çocuk ölümlerinin yüzde yetıııişinden dıi.

ha. fazlaama ııebep olan tolmıik •haatalığma ka.r
§I aJınacaık tedibir bakık:ındaı1ı:: sorusuna. Sa.ğlıık 
ve Sosyal Yardım Baık&nı Dr. Sa.di Konuk ta.-

r@.fmda.n 13 . IV . 19415 ta.ri.hinde oeva.p veril. 
miştir. 

Dr.~ Uru'm eoruau ve Sağılık ve Soe
yaJ . Yardım Ba.lwunın cevat>ı a.p~; 
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T. B. M. M. Yilksek Bıı.şkaıılı~uıa. 

Çocuk öliimJerinin varlığımızda agtıtı · derin 
gedikleri hilmiyenimiz yoktur. ıtına ile ola
ğanüstü savaş kanunumuzun !(eı·eklerine göre 
yurdumuzun kent, kasaba ve köylerinin dok
torlarımız tarafından bu savnıı dolayısiyle geniş 
bir çapta ~ezileeeğini düşünerek: cnaz sıtmn 
kndırr Milli büııyemizi kcnıiı·!m bir hastaJığııı 
yani çocuk ölüınierinin yÜzde 70 ind!'n dahn. 
faıdasma sebep teşkil eden toksik çocuk ishal
lcrinin munzam bir va~ife olarak bu doktorla
rınıız t r.nfnırlnn nıe •iJUri ihbar usulüne tiibi tu
tulnrnk ted11vile.rinin ınüınkliıı ol acağını bu su
retle büyük külfctlere mecbur olmaksızın ola
ğımilstü sıtml\ savaşı siir sinde yüz binJet'ce yav
rumuzun muhnkkıık bir ölümden knrtarılmaRı

nııı mümkfuı olacağı kaııaati:ırlc Sayın Sağlık 
Dakaıumızdnn nşnğıda arzettiğim sunlle~e sözlü 

· ·evap vermelerini ve süptropik olaıı yıırdumuz
dn. bu hastall'ğm hemen hemen Haziranda baş
ladığıııa ve alınacak tedbirlere sıtmıı savaşma 
ınüvnzi olarak hemen başlıınınası icabettiğine 

göre; 
A) Hazını borusunda ıı;eç iıntisas olunması 

dolayısiyle toksik çocuk anteritlerini 'husule ıı:e
tiren bakteriler üz rinde tahripkllr bir tesir ya
patı guanidin ceziı-li sülfamitlerin l,ıu hastalığa 

karşı aşikar bir başuı·ı il avıı.şılabileceğiui ve 
bunun örnekieti de güven verici sonuçlar sağ
ladığını ve bu ilnçtan kafi miktarınrn elde edi
lebileceğini uımluğııma ve . bu tedbirin istatis
tik bilgilcı·ine vereceği neticeye göre g lecek 
yıllaı·cla clahıı tt•nıelli bir çapt~ tutulması :mre
tiyle önümüzdeki aylarda başlıyacak olan sıtma 
savnşmı yapl!cak olan hekimlerin bu ilaçla ci
hazlandmlmasıııı ınuvafık bulup bulmadıkln
nııı; 

B) Sıtmn il olağııııüstü sıtnıa savaşı yapa
cak olan hekinılerimiE taı·afrndaı:i kasabuda köy
de ve kentte sıtnıalıyı ıırıırlarken bunwı yaru
başmda birka~ gün içinde bu korkunç hastalık
tan riyip ölecek olan yavruJara bu ila ın ve
rilıııeııiıli ço~uğnn diyetinin t8.yin \'e bunun tat
bik cttirilm sini, bu diyeti yaptırımyacak fa
kir ai! lcrc Devletin içtimai · nıuavenet kurulu
nun, çocuk csirgeme gibi hayrr teşekküllerinin 
ve nihayet buıılıı.rm ycti mediği yerde bizzat 
hekimin o nıııhuldc önnynk olması suretiyle yar
dmıcı t\'clbirl rin de 1aınıımlanmnsınm bakan 
nrkııda~ııııı~ tnrnfmdıın ııı!iınkün görülüp görü-

leınedjğinin en kısa bir zamanda ceva·p verilme
sini arz ve rica cyleriın. 

3. IV. 1945 
Mardin Milletvekili 

Dr. Aziz Uras 

AÖTJIK VE O Y AL YRD IM BAKANI Dr. 
S. KONUK (Bursa ) - ual takririui geçen otu
mql!ila ha ttalığıın dolayısiyle yüks k · htizı.ıru
nuzrlıı cevaplandıranıadığım i~in af,fınuu dilerim. 

· ıı;vııı Milletvekili Dr. Uras 'm yurda Çocuk 
Vl'fiyntıııı önliyecek tedbirlerden birinin tatbi
katı yolmıda öne sürdüğu dileği .,ükrııııla ka.r
şıladım. 

1941 senesine kadar gerek dünyada, gerekse 
vek51etimlz te~kiiatruda ve memleketimiz hekim
liğinde ~:ocuk yaz islıallcrine karşı bnktriyofa.i'
dım başka polivıılan antidiznntrik seromlarr ile 
diğer adi veya toksit ishallere karşı uınumiyetle 
kı.ıllaıırlaıı ib1çlardan istifudc edilmekte idi. 

193 yılında Ankara'da Nümune hastanesi 
~ocuk servisinde bnktriyofaj teoavisi tecrübeleri 
yap ılmağa başlanmış ve bu tecrübeler Refik Say
dam Hı:fzıssıhha Enstitüsü tarafından geniş sa
hadıı tetcbbii edi lerek hir çok hastıı çocuklar if
ragatmın bakeriyolojik tahlilleriyle at'aştırınala
ra ~irişilmiş ve muhtelif maraz anıilieri mikTop
lan e~eri bulunan çocuk yaz ishali üzerine yük
sc·k tesiri hniz bakh·iyofaj hazn·lanarıık tatbik 
snh1sıoa yayılmıştı. 

Alınan neticeler menınun.iyet verici bulunmuş 
olduğundan Refik Saydam Hıfzrssıhha Enstitü
. ü vasi ın.iktarda bu .şifa vasrtasım hazırlayarak 
memleket .ltastaoelerine göndermiş ve tn.tbik edil
mi tir ve elan tatbik sahasmdadır. 

1941 senesinden itibııren birçok mikroplu hıııı
talıklaı·ı~ kaı·şı başarılı tesir gösteren sulfona
ınidier de ilk defn olarak çncıık yaz isbnllerine 
karşi kullanılınağa başlanılmıştrr. Birka~ türlü 
ulfnmidlerin kullanılması ile beraber en son bu
lun n ıı ve en yüksek tesiri hniı olduğu anlaşılan 
sulfoguanil veya ı:ıl:fal!nanidin -de bu yolda kul. 
lanıhıuş ve tatbik sahası emniyetle geni§lemiş
fu. 

nkara üınun hastııheAi ve diğer .mües-
se ntııuıı:da da bu ila~ tatbik edilerek yüksek 
şifn te·iri anJnşrlmı, ve bekimlikte yeni bir mu. 
vaffakiyct vnsıtıı ı olarak ele alınmıŞtır. 

Ynlnız bııgiinkü dünyıı dummunun bilhas a 
nıUııakalıı üzerinqe ;yarattığı zorluk ve inıkiiıısıı-



- 88'7-
lıklar.bu ilaçtan geniş istifade emkiınmı bırak

nınmı~tır. 

Dakaniıkça lıu gilıi ilii<;larııı ithalini temin 
edecek ınüteşehhislerine her türlü kolaylıklar 

gösterilıni~ ve göste rilın Pkte olmn~ınıı ı·ıığnıen 

maalesef hillı nssa fsvi ~ ı·e'deu gelecek ol ıı n hu dl'
vaııın lfıwıır kadaı· ithali imkanı olınaınıştıı· . 

Sağlık Bakanlığı son zamanlarda Mariciye 
Bıtkan lığı . vasıt.asiyl<' mn h telif teşebhüslere giriş
miş olup ıniinakııle vasıtalarında olacak her fır

sa tı i st inı a l etrncktrdir. ÜzHinde ciddiyetic du
rulmaktn olmı ayn ı tesiı·i haiz hıı iki ilaçtan biı · is 

Rulfuguaııile lsvi c; r·t•'dcıı , diğeri Sulfoguanidiııe 
de .'\merika 'dnn g-Ptirilc hileceğ iıı e gii ı·r Sağlık 

Raknıılığı h<'ı· kanaldaıı Inı il ii~Jarııı ar<' lr gele
bilmesi i~iıı !(r ı·Pkli h n reketleı·i ynpınış, mnalesei' 
Jwııii z mÜSJH'I esp ı·iııi alıımanıışı ır. Kızılay Ku
ru ın u ua bu ııırvzu üzeı·inde c•hı> ınnıi yct l e ()a lı ~

maktad ıı·. Şu nn<la eliıııi zcle olnııya n bir deva 
ııı:ırlrlı>siııiıı sayın Mill t'tveki li Dr. l'ms'ın tııvsi

Y<' \ 'C istPğiıw t ıı.ı ıı fıııı eıı kntılınııkl ıı herııher , hu 
iııık fınsız lıkl ar k a ı-ş ısııııla Inı l(iizel h»reketi sağ
lnyahilcç·rk ılunıııHla hııluııınadığıın ı zı esefle söy
lrıııek zonımlayıııı. Ilk f ıı·sattıı derhal bu ilii ~
lıırdaıı aznnıi istifaele edeceğiz. Bnıınııla b<>ralıeı· 

tııthikııtıııda '7r 70 ııisp etinde iyi ıırt iN· l r r aldığı 

mız bnktL·ı·iyofaj tcda,·isi ııi kc-ıırli ıııüessesemi7.

dr t l'ınin rttiğimiz fazla istihsal ile ve yine s ıt

ıııa te~ldlfitıııı rlıı vıızifelcııdir<'rek lıiitün genişli 

ği ik ,-c p;ırasız olarak tatbik ve takip knrarnı 

dıı.vız ve tll la ~iirr de i~iınizi ııyarhyonız. 

Yıız ~o<:uk ishııllı• riniıı t ahlillerinde nıaı·ıız 

fı ıııill eri aı• :ıs ında pnı"ıtifo lııısilleriııin de göze 
~arpın as ı dolııyısiyl<' ~oı·ıık ishaUeı·ini , ihba rı 

ıncrhııı-i lıastulıklar araR ı na ahbilecrğiz . Bu su
retle de unıuıııi nıücaclelede çocuk vefiyııtı ı;e

lıcpiHinden bir ıııiilıinmıiniıı ÜY.criııdr ele f~yrlalı 
lıir ha ı·ckctr g-e~ehilmi~ olacağız . 

Arkııda~lıır. ht>ı· türlü zıınıretlcr içerisinde 
müııfericl olııı·uk elP nlnhildiğiın i?. hıı istiraplr 
da,·alıı r <>eıniyı•t dııruıınunuzda el koyacağınıız 
drı·tlcriıııize karşı ancak küçük birer teselli ha
nkl'ti olııınktn ıı il • ı ·i Kidemez. Türkiye sağlık 

d ıırıımu dfıvtısı bütün cemiyetimizin beraberce 
n ~ok eiclrll anlayış ve kavrayışla hep birlik y\ik
lt•nip tıı~ı.vııl'ağı nııuızzıım bir konudur. Bu yiik
teıı bir kısnınıı birer birer cenıiyetiıniz üzerinden 
ıılarak hııfifletmi~ olmak elb tte fııydıılıdır. Fa
kat ii rıızl \'C ıııütcnıacli kuvvet afınm mukayyct 
oldıığn tiikııt gibi ömür üzdür, geçicidir. Her zıı-

· man· tazeleıınıek isteyen h u hareketler muayyen 
hedefi karşılayabilir zaıınile mahdut verimlerin 
dar ~erçeveşi i~ine gönıülürken, ana diiva için 
olan kudretleri inkisamıı uğratabileceği de göz
önüne alınmak icabeder. 

Bu endişeyi daima hareketlerimizi ayarlamak 
yönünrle itina ile hatırlarkcn, esas hareketi sıığ
layııı·ak program ve taazzuvuıı umumi bünyede 
yer alnıasma kadar bu miinferit istiraplara da 
bütün irnkanlaı·la cevap venme durwınmda bu
lnncluğumuzu idrak ederek çalışıyoruz . 

Sağlık Ba.kanlığınızın bugünkü teşkiliit ve 
sistemi büyük sağlık diıvııınızı, inki~af eden Türk 
cemiyetin in isteklerini knrşılıyacak şekilde ni
zıımlayarak, milli eğitim hareketleriyle bemher 
ve lııı iki büyük elfıv ııy ı kül halinde cemiyet ben
liğine yeı·Jeştircbilnıek için gerekli çalrşmalarr-

. nı ız ar.asız takip edilmektedir. Kısa zı.ırnanda· 

1'iirk mill etini ı:ı:eı·ek nüfus ve gerekse umumi 
sağ lı ib hakıııııııduıı emniyet ve itimatlı hıığl ana

bileceği biı· pı·ogra.ııı ve sistemle yüksek huzu
mnuzdan eıııiı· ıılmağa gcleceğiz. 

Dr. A. t: RAS ( Maı·din ) - Arkada~l nr ; ben
cl rııiz şııud a n uıülhenı olarak ~ııym Rakaııdıııı 

hn suali sor·mnştunı . Sıtıııa ile olağanüstü savaş 
kanununu kahııl ettik. Bu miinasebetle doktor
l arıın ız ı.ıeniş ~ıı pta ınemleketi ziyaret edecek
lerdir . Rn her vakit ele rlüşen firsatlardan de
ği ld i r . Köy, kent, kasaha doktorlarrıruz tara
fından vasi ıuikyasta ziyaret edilecektir. Bizi 
sı tınn kadar tehdit eden ve ııüiusumuzu kemi
ren bir hastalık vıır, ~ocuk ishalleri, toksik an
t irtlcr. çocuk kolerası hastalıklıırr. Bu hasta
lıklar·, ııocuklar ara><ıııdıı ~ 75 ölümü intaç et
ıııektediı·. neriye kalan tifo, çiçek, kızıl , kıza
ınık gibile ri aneak % 25 kadardır. Bu tehlikeli 
hastalık &imdiye kadar baktifajalarla, diyetlerle 
,· ı•snire ile tedavi edilmekte idi. Bu ınıretle maa
lesd büyük bir fayda sağlnnamamış1ır. Has
talık ateşle ba~Jar , nııınütenahi ishal ve nihayet 
nıesum akibet ı;ıelir; öliim. Bu, bizim menı lekette 
bilhassa üı·atlc terssüR der ve ölüm nispeti pek 
·oktıır . Arkadaşlar bizim menılektimiziıı vasati 

ııı·z derecesi 37 dir. Memleket ımptropiktir. Bi
ııaenaleyh bıı lı ntıtalık bizim ınemlekettc daha 
fıızla teditk ilrdıı·. Medeni memleketler bunun 
üzerinde çok çalıştı. Nihayet lsvi.çrelilcr, ALınan
lar, Fransızlar uıulıtelif i imlerde az imti o 
eden sulfauıidler bıılmuşlnr ve bu ililc;ları kendi 

kolonilerinde kullanınışlardır. 
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Al'kadnşl ar; beu şahseıı kendi çocuğumda 

kullandım . Bir buçuk sene evvel ishal ve ateşle 
ba.~lıyan hastaltk üç gün içerisinde ~ocuğu bir 
deri bir kemik haline getirdi. 'l'esııdüfen bir ıır

kadaşrm, nereden bulınu~sa bulmuş, verdiği bir 
tüp bu neviden ilaç ~ocuğu 24 saat zadınclıı bu 
has tn Irktan lwrtnl'llıı~tır ve ta vs iye ettiği ııı 

muzarip babalar bu hastalık yüziindeıı ölmek 
üzere bulunaıt çocnklarmı kmtarmr~lardır. 

Bu kadaı· gen i ş çapta, memleket, doktorlaı·ı 

tarafıuda.n ziya1·et edilirken ew:ok nıüııınit· olıı 

cıık bir şeyi de lwrııber yapınıılarr memleket 
için hayır ve fııyda temin edecektir, di~·~ dü-

3, 4. - Tskirdağ Mmetveki:li R4ıl1ııni Apalk 
ve Buna M:illletv~kiili Muhittin Baıha Pa.rs 'm, 
Bursa 'da Havuz;lu pa.ı'kıtaki yüzme ha.vu.zu
n'lın bpat~r sebebinin aydınla.trıma.sr halk
·kmd'ıı. ıayrr ayrı verdikleri 2 soru öMrgesine 
Sağlık w Sosyııfl Yardrın B1lllaım Dr. Sadi 

n. M. Meclisi Yüksek Ba~knnlığına 

Aşağıdaki suulinıe ağlık ve Sosyal Yardrın 
Bakanlığınca Kaınutayda Cl'\'llp vel'ilme ine ınü
snadenizi dile1·iın. 

Yüzme hııvuzltmnm gl'n~liğin sağlık ve spo
runa olan faydası mnlı1mdıu·. Bursa 'da, bir yüz
ıne lınvuzunun Bakaniıkça kapatıldığını işittim. 

Sayın Bakaın bu karnr·a sevkeden sebepler ne
dir' Aydınl ntılmasnıı dilrrim. 

1'ekirda~ Milletvekili 
Rahmi Apak 

Yüksek Başkanlığa 

Çekirge'de Havnzluparktaki yüzme havuzn
nun isti nııi bi1· ınunnıeleye Ulbi tutularak k&pa
tılması emrinin Vl'rilnıesinin sebebini ağlık ve 
Sosyal Yaı·Jım Dakanından soruyorum. Aynı 
mevzua dair Rahmi Apak tarııimdan verilen 
takrir ilc birlikte bu takririn de cevaplandml
masınr dilerioı. 

20. TV. 19+5 

Buı·sa Millet,,ekili 
M. B. Pars 

BAŞKA r - öz ağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanmmdır. 

§Üudüm, bu ilaçtan bir ton kadarını Amerika'
elan veya lı~rlıangi bir memleketten getirmek 
yerinde olur. 

Memleketimizin siyasi ve içtiınai ınanada ha
yal i ana dii.\'alıır1ııdıııı h iri nüfus d avasıdır . Nü
rnsnn da ~SıtSI çocuk olduğuna göre, çocukları-
1111~111 ölümüıtü önliy~cek bu ilfıcııı getirilm esi 
ııtııhnkkak yerinde olacaktır. 

~ııynı Bakanın vaitleı·ine teşekki.jı· edcriııı. 

Boncleniz, münıkün ise bunun hatta tnyyare 
ilr :\nırı·ikıı'dan getirilip bu fn·sııttıııı isifade 
!'tnıc l erini rica ecJerken bu isranını da af buyUI'-
11\alarllll dilerim. 

Konuk taııa.fmdan 27 . IV . 1945 ıta.rihinde ce
vap veri.lıniştir. 

R,aıhmi Apak ve Mul:ıitt..in Baıha. Pa.rs 'm 
sorulariyle Sağllk ve Sosyaa Ya.rdım Ba3aı.nı:
nm cevaıbı aşağıdadır : 

SAÖLIK VE SOSYAJ, YARDIM BAKANI 
1>. S. KONUK (Rm·sa) -Efendim, Sayın Mil
letvekillerinden Tekirdağ Milletvekili Rahmi 
Apak'la Sayın Bursa Milletvekili Muhittin Ba
ha Pars'm Bursa'da Çekirge'de Havuzlupark 
adiyle anılan bahçedeki havuzun bakanlık tara
fından kapatılması csbabmm neden ibaret ol
duğu soruluyor. Bu takrir iki tanedir. Birisi, 
doğrııdııo doğruya muamelenin istilzam ettiği 

şekli sormakta, bir tanesi de bunun içinde bi1· 
lıususiyet aı·amaktadır. Binaenaleyh ınüsaadc

nizlc birinci takriri önce cevaplandırayını. Mev
ztt4!Ynıdır amma cevap ötekinden basit oldu
ğu i~in evvela buna cevap vermekliğim daha 
doğm olacaktır. 

Bursa 'daki yüzme havuzu 1940 senesinde 
işlemeye açrlmıştn· ve memlekette yeni yapılan 
bir iş olduğu için hııkiknten iyi bir ,.ağbet kaza
nnrak gen~liğin yüzme zevkini tatmin etmişti 1· . 

Bu hııvuıı ilk n~ıldığı zamanlarda talihjzlik ('Rı-

ri olacak ki , - a~ılnıa tarihini pek iyi tesbit cde
miyoı·ıım, yalnız munnıele tarihi o zamandan baş

lıyor -bir müddet sonra Bursa'dan bir çocuk, 
sonra iki çocuk, 1942 senesinde de tekrar bir ço
c>uk boğuluyor. 

r.f. B. PARS (Bursa) - Oluryn. 
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SAÖUK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

Dr. S. KONUK (Devamla) - Bu boğulmalaru'ı 
te vali ve teakup etmesi Bursa 'da halkı iştikiiyn 
sevkediyor. Bu şikiiyetler viliiycte ve belediyeye 
kadar aksediyor. Belediye bu lınvıızun kurtaı·

ııııı lınkıınındım vaziyetini tPtkik i<:in memurları
na emir veriyoı·. lşte emir verme tarihidir ki, 
l{ursa Havıızluparktaki yiiznı~ havuzu bakkın
daki şikiiyetin mebdeini teşkil ediyor. Bunların 
t ııfsil!ıt ııı ı diğeı· sayın arkadaşmını tıık<Jjrinc 

r~vap olaı·ak ar·:r.edeceğim için burarla kısar.a ar
zedeyinı. V~kiil<>t nıııhtelif tarihlerde; 1944 yılının 
!i ıwi ayına kadın· viliiyete ıııııhtı•lif omirlel' vr
riyor. l ll1 Vl'rdiği eıııir Ran:ıdıı 'ki kıırtaııııa 

vı-sait.i ilc suyun evsafıııın tiiyini hakkmdadıı-. 

.Rııııun i~in bir çok tııfimııt gönderiyor· vı- c>nıiı·

lcr veriyor·. f+önrleı-ilı• ıı tııliıııatnııme ve emir
ler havuz salıibi tamfıııdıın maalesef ya kıı

yıtsıılıkla knrşıl:ını~·or yahut böyle hiı· kııyıtsı:r.

lıkla yerine get.il'ilnıesi gibi teliıkki edilerek ye
ı·iıw ı.:ı-tirilmi,voı· 1'(' v.·kıll t ıniitr>ttHıdi takihat 
tan sonra, hi~ lıiı · ~ı·y ynpılrnanırş olması dola
y ısiyll'<lir ki, Sağlık Bııkanlığıııız 22 Şubat 1945 
ık Bursa Yilü~·etiıw ,rıı:r.ılığ'r hiı· •·nıirle hıı h:ı

vıı:r. haklnııdu lw~ sı·ıwJenhı•ı·i verilen talinuıt ve 
eıııiı·lorin ne şekilde tııtbik Pdil<liği ve havuzun 
sahibi tara.fındaıı tesL~al yapılıp yapılmadığı 

yapılmadı ise önünıüY.dPki ıncv~iın için bu ha
vıızun yüzme havuzu olarak kııllanılına.~ına mü
saade edilnıiy<'ceı;ıi vilfı~·<>tc yazıldı. Vilfıyet. 

ona göre torti lııı t a 1 ıyoı·, V \'kill etiıı emri ni sa.hi
hinc bildiriyor·, geleıı cevap da. nıukru bulun
madığı için, Jınt.tiı mal sahibinin rcvabı bil'!l.7. <lıı 

istihfafkiir bulunduğu iı,ıin , diyorlar ki; ya bun
ları temin edin, yahut yüzme havuzu vıı..~fılllla 

lıulunmadığr iı:in kııpatarağız. fuılımi Ap;ık'a 

vl'ı·ile<'ek cevap hıından ibarettir. 
Binaenaleyh, yapılan işler beş senedenbeı·i, 

her tüı·lü formaliteler halinde ve birçok iştigal 

iı:erisind e her türiii iyiliği istihdaf etmesine 
ı-ağmen karşılanamıyan bir mevzuuıı kapatıl

mıısı za.rureti karşrnında bulunarak neticc
niyor. 

Ayni mev7.tl için olan sayın arkadaşımız 

Muhittin Baha Beyin sual takriri, en nihayet 
şahsan da kentlilerini altıkadar ettiği i~iıı o alii
kalarmı da tatmin edebilee k .,ekildı> .'·üksek 
huznruııu?il.a cevaplandırmayı doğru buluyorum. 
Daha hususiyet taşıdığı iı,:in bu sualc ben de 
cevaplarımı daha derince ve yüksek. lmzurunuzu 

sıkınıyacak şekild arzetmeye ça.lışacağıııi. 
Bu ınevzuwı ev~ela bir tarihçesini yapayıni. 

Demincek dört tane ölüm vakasından bahsettim. 
Bu ölüm vakalamıdan maıılcscf üç tanesi rağ
h<'tiıı ı:ok olduğu yılda olmuştur. Bir tanesi 
19-J.:! y-ılında olmuştur. Bunlardan birisi 8 . III. 
1940 dıı Bursıı 'n m Filibos mahallesinden 1339 
doğııınlıı Hayı·ettin Ersavaş boğularak ölmüştür. 

Jkim•i ve üçüncü vııka a~'Tli günde ve ayııi iinda 
olmuştur. ' 

Yino ayni günde yanı 28 . VII . 1940 da 
Hursıı'nın Yabşibl'y mahallesinden Ali Ulvioğ
ln l'ı yıışııırla 'l'uı·han Boysa.n; bu iki çocuk da 
aynı gün ve aym havuzda boğulnıuşlardrr. Bun
clıııı iki sene soııı·a, yruıi 12 . VII . 1942 de Bur
sa'nın Veledil'ezir ınahallesiııde Nıısuhpa.şa ha
ınanu sahibi Alioğlu 12 yaşmda Haydar Sek:
sl'ıılik rfp hıığulnıu~tuı· . Hu haclisede adli kanal 
rlııı ı t :ıkihn t yapılıııı~sıı rla hiı· ınl'snliyete bağlıı

ıınııınrııı~ ve yalııız Nıısııhpn.~ıı hıııııaını sahibi 
oğ-lıı i<:iıı tııııııiııııtıı kuı·aı· :ılnııştır. 

llıııılııı·dıııı ikiıı<·i ilc ü<;iincünüıı uyııı güntl!' 
lııığıılıııalnrı Dnhiliycyt> Emniyeti Umumiye ka
ııııliylp hilcliı·ilcıı ı·ııprmln, lıoğulnııınııı lıavıızıııı 

dı-ı·;ıı yerind!' nlııp rtııcak hııvuzıııı kenarında

ki pislik yiiziincleıı ~oc·ııklaı·ııı rlıılıa clı-ı·in yerleı·

ılc yiizl'ı·rk hııvıızun dilıiııiıı gör·ünmeıııesindPr. 

l'ltkııu gı•lıııiştir. ~onra yine bu çocuklardan bi
rin in hahnsı olıııl o zııııHın sanatlar nıektehi mü
ıliiı· ınııaYiııi huluıınn ıııust:ırip bir baba rner
huın R:ışvekil Refik nyclnııı'a ; cbıı havuz hir 
nıııkte ldir. nı!'mlekE'tiıııiz için bir ~fettiı·, bunu 
k ııpntınız• diyE' hir telı?raf çekiyor. 

Sağlık Bukaıılığııııı lın durum üzerine hem 
kıızai, lıem sıhlıi bııkıınlardan araştırmalara el
ko,l·nıuş ve muaıııl'IPyc ınel)de olarak cleıninePk 
ıll' arzettiğim gibi Bursa Belediye Başhekiminin 
1'\elNiiye Eneünıenine 29 . IV . 1945 tarihinde 
l'erlliği rnporla iş harekete· geı;:miştir. 

Bu mpor 7 maddeliktir, hir takım kurtar
nın vasıtaları ile hoğulnnlrırın ilk tellbirlerinı.ı 

yııi'I,Yacak ilaç ve personel istiyor. Bu rapor, 
lıPlrdiyc reisliğinden Bursa f:!ağlık l\1üdürliiğii 

ne V('rilec('k bunun haklanda ne gibi tedbir al
mak lıl:t.ımgcldiği soruluyor. 

nıırsn s:ığlık ıııiiclüı·ü de hu raporln heraber 
kenrli ıııütalılasnır, bu iş için ilerde ne gibi ta.. 
knyyüdnt luııınır lrli~i ve ne gibi kuyndo.tı sıh

hiyenin tatbiki icnbetti~ini Sağlık .Rnkanlığm

dan soruyor. 
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Bu yazının tarihi 16 . V . 1"941 dir. Yani 

bu .muaınelenin başlanğıç tarihi 1941 senesinin 
ilk aylarında olmuştur. Yine Bursa Sıhhat Mü· 
dürlüğü tarafından vilayet hıfzıssıhha müesse
sesi mecılisinde göritşülmek üzeı·e belediye tn
rııfınclan verilen dosya hakknıda ne gibi dirck
tii'iııiz var ve hunıı önlemek için ne yapmak lil
zımırrlir emir veı-in diye dosyayı Sağlık Ba
kanlığııın bir te?.keı·e ile ıröncleı·iyorlnı·. 19 
Haziran 1941 de bu dosya üzerine vekalet ne 
gibi tedbir nlıııacağım ve nelerin sağlanması 

icRheilecl'ği lınkkıncla fikir ve ınütal~asını bil
diriyor. Bunun i.i;ıerine Vilayet Hıfzıssıhha 

Mecli i toplanıyor, kararını vf'riyor belediye de 
tatbikata ge~iyor. Belediye heyeti sıhhi y<>si 

17 . vrr. 1'941 tarihli bir talimat ile ,işe el ko
yuyor. Bu laliınat sağlık nıüdiirliiğüııi.iıı 

28 . VTTf . 1941 sayılı yazısiylc Sağlık Rakan
lığına göndeı·iliyor. Sağlık Dako1ılığı bu talimat 
ta mevcut maddi'lerin tatbikinin kabil olduğu

nu, istenilen cihazların halen lıuluııınıulığııı 

dan, bulnnsa da pahalı ol ıhığuııdaıı bu ı·ilıa7.

lnrın yerine iyi, i~ bilir bir sıhlıat memurunun 
verilmesi t<>n<'f'füsü sınai gibi i~Jpri sail; lı yae:ık

tır. u miktarının ne kadar olclıığu \ ' 1' ıw ~ihi 

bir c<>rcyıındıı lınl unduğu hakteriyolo,jik <>vıınfı

nm ne olduğunun bildirilmesini revap olarak 
yazıyor. nursn BelediyeRi lıir tııliınııtıınıne yapı· 

yor ve vekiliete güııdı>riyorlar. Baloııılık ıııuvıı 

fık ~öı·üyor. ll e!'icle daha iyi tesisııt yapılnııı k 
üzere bu tnrziln işlenınesini nıuvnfık ~iiı·iiyor. 

Bunun tarihi 10 . I.X . 1941 cliı·. 

Arkadaşlar; haşınızı ıığrıtnınyını tekrııı· hi ı · 

silsilei m~ıbnlıeı·ııt vard.ır. 1 . TX. 1941 de V<'
knlet suyun <'Vsafnıı soruyoı·, havuz lll' kndıır 
zamanda dolar ve ne kndaı· ?.amanda boşalır di
yor. oıırn vekiile l isteğine bir rııpo!'ln., bnktc
riyolojik tahlil raporiyle cevap verilmesini sılı

hat müdürlüğüne emrediyor. Veldlt>tin 29 . L"< 
1941 de suyun evsafının bııkteriyolojik tahlil 
raporiyle bildirilmesini isteyen yazıya 19 . VII . 
19-12 tarihine kadar 10 ay cevap gt>lmiyor, t('
nhhür ediyor. e oldu bu iş diye Rııkanlık 

ora. sağlık müdiirlüğiine soruyor. Oıı ay soııı·ıı 

oraea işieniyor ve takip de iki seııeyi buluyor. 
Bu tekide 9. IX. 1942 de yiıır 1,5 ııylık bir ıııüıl 

ılett(l'lı sonra orn sağhk müdürü ltııstane bak
teriyeloğunun mezun oldıığıınu v bu tahlilin 
yapılaııındığını ve l(eldiğiııdc tnhliliıı ynpılııra

iını söylüyor. nu ııuretle de bir sen gecikme 

oluyor. Bu geeikıne üzerine Bakanlık sağlık mti
rlürüııün vazifesini lAyiki veçhile yapınadığına 
ve tab iilin derbal İstanbul'daki bakteriyolojiha
nedP yaptırılarak gönderilmesini emrediyor. Sağ
lık ırıüdiirü Bursa Ba.kteriyolojihanesinde yapı
lan tııhlilin neticesini g-önderiyor. nu tahlil 
aliıııantıısyoıı ıneııbamda l itrede 400, havuzun 
i~innl' ve altında ve üstünde litresinde 30 bin 
kolilııısil trsbit cdili ,vor. Halbuki gerek tıp 

nıcv~untıııın ve gerek Sağlık Bııkanlığınııı kendi 
uzmanlarrom fikir ve kanaatına bu gibi havuz 
laı·m litresinde ııııcak 40 ilc :30 000 aı·asındaki 
büyük farkı, sağlık bakıınındıın havuza giı·eıı 

feı·tlcr üzerinde ne gihi tesirler yııpııcağ111ı he
kim arkadaşlannı p<>k güzel takdi ı· buyururlaı·. 

Bu lelılikeli teliikki edilecek, hattft ~ok teh
likeli telakki edilecek durum üzerine Sağ).ık 

Bııkanlığıruz harekete geçiyor ve katiyetir emir 
veriyrır. Bu rapora göre sağlık hakımından Pn
dişeli olduğu muhakkak olan lm·umu bildiı·eu 

ve 4 madde üzerinde 12 sun 1 i t aşıyan bir tali
matıınıney i Bursa Sağlık Müılürlüğüııe 111'lıcm e-
1ıul tatbik edilmek üzere göndrriyoı·. Müsaaıle 

rcll'rseniz hu talimatııaıneyi okuyııyıııı , Pnteı·e 

san<lır, (H acet yok sesi esi, okuyıınuz sesleri). 
Oku:ı;ııyım efenclinı: Hu talimatname: «A -

Hııvuzu tağdiye eden suyun mcubaı ueredı>dir ? 

vr havuza n kadar uzaklıktndrr f hir. 
2. - Bu suyıın knpitaj derinliği ne kadardrd 

Suyun tnğdiye havzasında bu kapitnj yerini kir
letıııeyi icabettirecek bir sebep v:ır rnıdn· ? Kapi
tnj erlilı>n su nasıl bir mecra ile sevkedilmekte
dir ? .1 u eSlıada snyıın televvüse maruz kalnıas: 
i ht imal i var ınıılırY 

5.- Bu suyun havuzu ııkaıı nıiktnı·ı saııiyPdı> 
kııç litredid 

V - l. - Yüzme havuzun ııJ<lığı su miktarı 
hacmi itibal'iyle kaç metre mikithıdır ve havuzun 
athı kaç metre mura.bbaıdlrY 

2. - Havuzun kullanılmış suları dışarıya 

nerel •rden ve kaç delikten sevkedilmektedir. 
3. - Gelen ve giden suya nazaran havuzun 

muhteviyatı günde kaç defa değiştirilmckte veya 
hiq clrğiştirilmemekte midirf 

4. - HaVllZU'll en çukur yerlerinde suların 
boşaltılması için tertibat var mıdır ve havuzun 
suyu ne kadar fasıla ile boşaltılma.k:tadırf Bu es
nada havuzun dezenfckt.c edilmesi için tertibat 
vnr mıdır, kaç tanedirY 

Havuzun cidarı hangi mermerden yapıl~-
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tır~ Yüzücüler için duş vıı abdesthane var mıdırY 
kaç tanedirY 

Vekalet bunu soruyor, vilayet sağlık müdiir
lüğünden, sağlık müdürlüğüne 12 . II . 1940 da 
bu sualleri yazıyor, cevabı yine gecikiyor. (Ne 
kadar geçikiyoı- sosleı-i). Yine Bm·sa 'da kalıyor 
Bu sualler. Bunun üzerine· vekalet 4 Kanunusuni 
1D43 de tekrar bunu tekit ediyor. Bu tekitten son
ra 21 . I . 1943 te gelen ve havuzun krokisi ilc ha
vuz ve su hakkrnda belediye hekimi, hastane bal{
teriyoloğu, Hükümet tabibi, belediye başmühen

disi ve Nafıa :::iular idaresi başmühendisi tarafı~
dan müşterckrıı verilen bir rapor lO _ I . 1943 
tarilıli rapor Vekiliete gönderiliyor. Bu krokiyi 
Vekalet havuzun yapış tarzını ve diğer bütiin hıf
zıssıhha eserlerinde göstrrilen şekillerin dışında 

buluyor, itiraz ediyor. gvvela suyun geliş mik
tarını gösteren bir rapor vardır. Rapor biraz 
uzuncadır. Hulilsa edeyim, yahut da aynen oku
mak dıı mümkündür. (Hulasa sc·slcri) . Bazınok
talan belirtmek daha iyi olur. 

ı:!u ne kaılar geliyor diyoruz. Havuzuiı. sathı 
1 900 metre karrJir. Hacmi J e :ı 3'00 klisur 
metro küptiir. Rapora bakmadan söylüyorum, 
sizi yorm.ıyay ıın diyr, 14Öylc(liğim raka.mlar otah
ınini değildir . Bu arzcttiklerim ufak farklaTla
dıı·. Buna güre lıu havuzun emsali olan beynel
miJel havuzların cvsafınr hai z olabilmesi için, ge
len su miktıı.rımıı ve giderlerin yani havuzun bo
~ı.lıruı. müddeti bu gibi havuzlıı.rdıı. boşıı.lıp dol 
mıı. nıiiddeti 6 ilıi. 12 saat olarak talıdit edilmiştir. 
Halbuki böyle biiyük bir metre küp hacmi ta.~ıyan 
bir hıı.vuza gelen suyun miktarı saniyocle 5 litreye 

birkaç da küsura çıkıyor. Böyle gelen bir su ile 
hıı.vuzu ne temiz tutmak ve ne de televvüsü mene
oecek bir vasıta dıı. yoktur. Yani dezenfekte ya
pılacak hiçbir Lertilıatı haiz değildir. Bu havu
ztın boşalına ve doldurınıı. müddeti nedir diye 
Sağlık Bakanlı~r sordu. Yine raporlarındıı. bu 
havuzun muayyeu olarak boşalma müddetinin 
ll saat 40 dakika ve doldurma müddetinin de 
yedi gün sekiz ~nat olduğunu bu, heyet tesbit et
miştir. Şu halde 7 gün müd de te do ltı n bir havuz, 
bir günde de boşaldığma göre, şöyle, böyle bir 
hıı.fta müddet lo havuzun ılolrnası ve ondan sonra 
da tekrıır hizmete arzedilmesi l il.zımgelir. Bu işin 
lııı Atıret.le tathik imkanı yoktur. Runıı. karşılık 
Rıı.kanJrk diyorki bu suyıı temizlettirin, biç ol
mazsa lıu kadar mülevves bir halde spoı· yapar
ken srhbati telıJit edecek duruma yer vermemek 

için bu su üç misli olsun arttırın ki, boşalma \>e 
dolına müddeti bu suretle 3, 5 güne inmek müm-. 
kün olsun. Bu da kafi değildir. Elimizdeki mev
zuat ve bu işlerin ihtiva etmesi lazımgelen evsa.f 
bakımından lıiçbir kıymeti fenniye taşunamrş ol
ınasınıı. rağmen bu imkan;ırzl.ık ve bu işin ilk tesi
sinde lıalkıı. bir güzellik verebilir. ümidiyle hu
susi teşebbüs bir fedakarlık yapıyor, diye Ve
kalet ancak yardımcı olarak bu işi kucaklıyor. 

Raporlarla teyit edilen ve Bakanlığrmızla iza. 
lesi istenen bu durum üzerine mal sahibi tara
fından verilen eevıı.p, Bursa 'nrn bütün sularını 
toplasak buna yine imkan olnnyacaktır, bunu ıs

rarla isterseniz yıı. kapatayım yahut Bakanlığa 
vereyim siz doldurun, diye bir istida veriyor. 

Bakanlık bu işi amıneye arzederken sahibin
den birtakrın külietlere katlanınıı.sınr tabiatiyle 
istiyor ve nihayet 40 dakika ötede denizi olan 
bir yerde ne pahasına ol ursa olsıın ve her ne şe
kilde bnlunursa bulunsun Löyle bir eğlence yeri
nin lüzumuna da mutlaka kani olınıyoruz. Sağlık 
Bakanlığı kani olınıyor. Bu muamele 1942 sene
sinde oluyor. J3unclau kastım iş hemen takip 
edilıniş değildir. Teselsül ile devren yürüyen bu 
mtıamelenin bugün huzurunuza gelen son şek
lidir. Takip muhtelif fasrlalar arzediyor. Bur
sa'da bu muameleler mahallinde çok alakonul
muş, bekletilmiştir ve Bıı.kıı.nlık sıhhati ummni
ye nanuna istediğini tatbik imkanına kavuşnma
mıştrr. Yine bu isteği tekrarlıyan ikinci bir is
tida ınal sahibi tarafmdan 5 Mayıs 1943 de Ba.
kanlığa veriliyor; hıı.vuza yaım:; yerlerde fu
kıı.ra hamarnı ve fakara çamaşırhanesi için akı
tılmakta olnn suyun ·bir kısmını onlara bırakı
yor, artanı bana verin, bunu ternin edin diye 
bir istekte bulımuyor. Bakanlık bu isteği hüs
nü telilkki ediyor. Evkıı.fa ait olan bu suyun 
bedeli mukabilinde havuz sahibine verilmesi 
için bir tezkere yazılıyoı·. !<'akat huslL~i şartlar
la aııııne hizmetine ayrılmış olan suyıı Evkaİ 

verrneğe muktedir olınııdığmdan tabii neticesiz 
kıı.lıyor ve buıılar ayrı ıı.yrı hem ile, hem de mal 
sıı.hihi olan ayıu Bursa Milletvekili Muhittin 
Baba Pars'a Bakanlıktan bildiriliyor. 

İş bu vaziyette iken yani su istenmiş verilme
miş vaziyette iken muamele yine inkrtıı.a uğru
yor. Sağlık Bakanlığı Bursa vUayetinin 10 . lll. 
l 943 tarihinde karşılık olarak yazdığı tezltereye 
o tarihten sekiz buçuk ay sonr~ yani 27 . IV . 
1944 de bu kadar geciken bu işin ne halde b~-
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lunduğu ve bu suyun sıhhi bir hale getirilmesi 
için ne yapılınası lazımgeldiği ve ne temin edil
diği tekrar soruluyor. 27. IV. 1944 yani havu
za girme mevsiminin yakla§tığı sırada yine na
zarı dikkati celbediyor. Bu yazıya Bursa vilayeti 
29 Mayıs 1944 de verdiği cevapla herşeyin ol
duğu gibi bulunduğunu ve yalnız havuza gelen 
sızyıun bir font boru ile sevkedilmiş olduğunu 
yazıyor. Evvelco vckalet tarafından istenilen 
soyunma yerleri, duş mahalleri vesa:ire üzerinde . 
hiçbir kıyınet verilmiyor. Bu iş üzerine ve daha 
bundan evvel Sıhlıat Vekii.letinin Bursa'dan ge
len mufassal rapor üzeı-:ine verdiği talimatta 
rapora göre yapılmasını i~tediği şartlar vardır. 

Verdiği talimattsı. Bakanlık diyor ki, havuza 
girenlerin, havuz için müracaat edenlerin ade
di havuz mesahai sathiyesinin mccmuunda iki 
metre kareye bir adam isabet edecek §Ck:ilde 
tanzim edilir. Btmlan mahsus izah ediyorum. 
Çiiııkü. ıırkatl81jınıızın alukası bunları daha iyi 
muhakeme etmek fırsatını kendisine vermedi. 
Jki metre kareye bir adam diyor. Fakat hangi 
şaı:tlaY Hiç olmazsa Havuza üç misli su gelme
si ve havuzdaki bu kolibasil membaının izale 
edilmesi şartiyle, yani havuzun suyu sıhhi bir 
su kabul edilmek şartiyle .. Hatta havuzun suyu 
içme . uyu vasfında olacaktır kaydı da bulun
duğuna göre bu takdirde iki metre kareye bir 
adam isabet edee<'k surette hareket edilecektir. 
Yani bu su orayı temizliyecek, o şa:rtla. Sonra 
bu havuza girc(llerin havuzu ikinci defa telvis 
et memeleri için idrar yapmalarını temin edecek 
tesisat yapılması ve idrardan sonra havuza pis 
girilm rnek için herhangi medeni memlekettc ol
dtıb'll gibi c bri bir duş yeri, yıkanma yeri, yani 
fcnni bir pasajdım ve duştan geçtikten sonra 
hususi ilil~larla dezenfektan su taşıyan bir yol
dan geçerek ayaklarının yıkanması ve ondan 
sonra havuıa öyle girilmesi lazımgelir. Bu şart
larla, havuz suyunun gayet iyi olması şartiyle 

yapılacak amma böyle evsaftaki havuzda değil. 
Üçüncü şaı-tta bu havuzun muntazam fıtsı

lalarla boşaltılıp t mizleıımesinden b.a her sc
ne de kireç kayınoğı ilc cidarlannm badana 
edilmesi lazımgeldiği eınredilmektcdir. Bu tnli
mtnume viliıyet kanaliyle k'lymetli arkaduşını 

Muhittin Baha Pars 'a bildiriyor. Fakat arkada
şımız bunu iyi karşılamıyor, bir takım pek haklı 
olmıyan hisleı-e kapılıyor v Vekiiletin bu iste-

. ğini yerine getirmemesi için yazı ilc, tcşebbüslc 

hulasa ne yapmak H\zrmgelirse hiç birisini geri 
bırakm.ıyor. İşte bu gördüğünüz tomarlar sene
lerdenberi bu isteğin yerine getirilmemesi için 
bu isteğin doğru olmadığı ve şartlarm behmehal 
yeri ne getirilmesinin icabctiğini senelerdenberi 
kayıt ve tebliğ eden kağıtlıırın kendileri ve su
rclleridir. 

Bu lıi\.disc höyle gc~ iyo r ve yalmr. bütün hu 
i st ckl e ı·e nazaran yapılan iş, sayunma yerleri 
lıaraptır, abdcsıınr lı arııp tır, ileride tamir edile
ceği ve saire kaydından sonra., ancak gelensuyun 
demir horuya alınmasından ibaret bir şeydir. 

Yine biı· mevsim tııkarrüp ediyor yani 29 
Mayıs 1944 den son m 22 Şubat. 1 945 yeni havuz 
ınıwsimi hn.~ lı,,·o r ·. Vcki'ılcl yine eiddi ve sistt·ma
tikman lıttrı>ket~ g-e<;iyoı·, nıenılekett~ki gider bu 
vasrftaki havuztarla beraber. 

23 Şubat 194fı de Vekilietin Bursa vilı1yct in e 
.var.dıih yazıyı okumak zorundayım. 

Çünkü belki i'evcranslara yahut da elde 
olmayan bir şey ile, doğru olmayan hir isnat 
kar~ısıııda olduğum, içindiı· ki , !m yıızıyr oku
mak zoıundayım. 

22 Şubat 1945 tıırihli Sağlık Bakan lığııun 

Buı·sa \·il ayetine yazd ığı tezkerenin sureti. Çok 
ı· iea ediyorum, sıkıyorum yüksek huzurunuzu, 
fakat memlekett~ hRki katl'n mühim bir mevzu
duı·. ttina ile dinleme~·e ve kıyınet verrneğe de
ğer bir mevzudur. Lfıtfedip rahatsız etmiş ol
mamı bağışlamanızı ı·i~a crliyoıııın . (Haybay, 
diniiyoruz sesleri.) 

22 Şubat 1945 
Bursa Valiliğine 

Karşılık : Sıhhat ve !çtimai MuavenPt Müdür
lüğü sözü ile gelen 29 . V . 1944 tarih ve 1804/511 
ı;ayılı yazıya: 

Bursn 'ıını Çekirge mevkiinde bulunan (Ha
vuzlupark) taki havuzun yüzmeye tahsis edile
bilmesi için 2 Mart 1943 tsı.rih ve 3239 sayılı ya
xımızlıı sağlanınasma lüzum gösterilmiş olan hu
suslardan halen harıgilerinin temin ve ikınııl 

edilmiş olduğunun incelcnip ara.~tırılarak bil
diı-ilmesini ve yüzüc.ülerin sağlığını güven altı

na alacak olan yukarıda tarih ve sayısı yazılı 

yazımııda bildirilmiş bulunan tedbirler tanıa.ınen 
sağlaıımndığı takdirde burasının yüzme havu
zu olaı·ak kullanılınasına müsaade edilemiyece
ğinin k in olarak ilgililere tebliğini ve sonu
nundan Bakanlı~rza haber verilmesini öneml<; 



rica odorim. 
Sılthat ve !çtima.i Muavenet 

Rakanı yerine Miisteşar 

Bu yazı Bııknnlık Müsteşnnnın imzasiyle 
gitmiştir. Bursa Viliıyeti buna cevap veriyor. 
('ev>ıp tıır·ilıi lG . Il . 1945 dir. Yııni ondan 22, 
23 giin soııı·u. 

Sılthat ve l~tiınai 1\fuavenet Bakanlığına 
22 . II . 1945 tarihli ve 132/2893 hıfzıssıhha 

nuınaı·alı emri devletlerine karşılıktır. 

Buı·sa'n ın Çekirge mevkiindeki Havuzlupark 
lıaklunda 14 . ll . 1942 tarihli ve 1042/19118 
hıfzr~~ılılıa mınıaralı emri devletlerinize t<!\·fi
kan beledi,ve hııştabibi, hastane bakteı;yoloğı.ı, 

nıeı·kcz Hükümet tabibi, belediye bıılj]Tiüheııdisi 

ve Nai'ıa sulıır idaresi, mühendislerinden mü
rekkep te~kil etli lıııiş olan heyetin mahallinde 
~·ııptıklal'l tctkikat üzeri ne tanzim ettikleri 
30 . X fi . 19-!2 t ıı ri !ıli rııpor ilc buna bağlı kro
kiniıı tn<ılikli su ı·ctleri 16 . I . 1943 taı;b.Ji ve 
!i0/ 17!\ sıhlı ııt müdürlüğü nwııaralı yazı yıı ili şik 

olıır; ıll takdim kılınmıştı. 

Bunun iizrı·inc makam1 Devletlerinden veri
lı•n 2 . TJI . 1!143 tarihli ve 212/3239 Rıfzızsılı

ha numaralı ~·üksek emirlrrinizde altı madde
do hnlfısa erlilt•n yapılması ınuktar.i bu tebliğatm 
Jlavıt7.lupnrk sahibine bi!dh·ilnıcsi ve tatbikı 

hu~usuııdıı 1R . , - . HJ.t<l tarihli ve 180/ 1596 
sıhlıııt numaralı yıızr ilc belediye riyasctino teb
liğ olıııımuş ve trbligatm yapıldığı ve takip edil
diği mczkfır riyasctin 13 . V. 1943 tarihli ve 18 
numara.! ı ccvabi ,vazısr ilc bildirilmiş ise de bunlıı
l'll\ hi~ birisinin tatbik rdilmediği, yalmz memba
dan havuza kadar gelen su ıncerasının font 
demir borular iı:erisine alınmış olduğu anlaşıl

nıL5 bulunduğu 2!J . Y . 1944 tarihli ve 1804/511 
surhat numaralı yazımız ilc tekrar yüksek nıakn
mııııza arzolunmuştu. 

Bu koro alıııaıı ve tarih numarası yazınıızm 
ba~ında ynzılı ve yüksek emirleri üzerine belocli
ycyo icabrd<'n tebliğnt yapılmıştır. Tekrar vii
kı trtkikte, tatbikatm wreti katiyede mat
lup olan ultr maddenin yalnı z birisinin (mem
ba lım havuza ·kadar olan su mecrasma. demir
boru döşcndiği) yapıldığı , diğer husmıa.tın yapıl

mnmış ve bilha. sa au miktarı hiç çoğaltılmamış
tır. Ahşap kısmında cıürümüş olduğu duş ma
halleri ilc apdestlınııelerin gayrikafi bulunduğu 
bu kerodo tc:Cti§ yapn.n ve bir sureti musaddaka-

sı ilişik olan raporda .zikredilmişti.r. 
12 saatte boşalan ve fakat yedi sekiz günde 

dolan ve içerisinde günde yüzlerce insan yüzen 
bir yüzme lıavuzuııun; ne derece temiz !kalacağı 
ve ne derece ' televvüs edeceği ve sık sık suyun 
değiştirilmesine ne derece imkan bulunacağı tak
dir buyurulacak olan bu havuzun durumu esason 
zatı devletlerince de tamamen mil.ltlmdur. 

Binaenaleylı, bu defaki 22 . II . 1945 tarihli 
vo 132/2893 Hıfzıssıhha numaralı emirlerinin 
havuz sahibine tebliği belediyeye yazılmı~ır. 

Neticenin ayrıca bildirileceğini saygılarınıla 

arzcylerim. 

, .. Bursa V al isi 
İmza 

Şimdi arkadaşlar, bu yazı bendenizin vazüc
elar olduğum za.ınan yazılmıştır. Bundan evvel 
kendi ·inden suyun artırılınası ve ona göı·e ica
beden tcrtibatın alınnıaBı istenmiş, havuz sa
hibi bunu Devletten iş isteyen bir vatandaş te
lil.kki ettiğimize göre tuhaf bir nosyoııla 10 . IV . 
1 !l43 te de bir istida ile verdiği cevap gibi bir 
cevap vermiştir. Bu istidada. verilen direktiflerin 
gayrikabili icrıı. olduğunu bunlarm yapılması 

kabil olmadığını bildirirken sanki orada. bir 
iıbıhnynt varmış ve sanki bu havuzda milletin 
seltımeti varmış gibi , bu vatandaş Devlet maka
mına bir istida değil direktifler vermektedir. 
Aynı istidaya benzer bir istida da 1943 de Bur
sa valiliğine verilmiştir. Bunda da dcniliyor ki, 
bu işl eri düzeltirim . amnıa ben bu işleri doğru 
hulınuyorum ve Bakımlığın isteğinin yerinele 
bulıınnıadığıııı isbat etmek hakkını ıınıbafıır.:ı 

ediyorum. lstidaııın bulnsa ı budur. Bu def1 
aynı şey tekerrür etti ve Vekalctin isteği havıız 
ıınh ihiııe tebliğ ediliyor. Havlız sahibi Vekal te 
gönderilmek üzere vilayete bir istida veriyor. 
Bu istida hakikateıı cııtcresıındır. Arkadaşımız 

ihtimal ki haklıdır, fakat ııc yupalım ki sağlığın 
konmıııası bnkıınıııdıın Bakanlığın yük! ndiği 
millet vazifesi bu istidnyı liıyık olduğu veçhil 
knrşrlıınıayn imkan bulmuyor. erek milli ve 
Kerck cilııındııki kabul dilmiş hıfım~sıhha icup
lnrı böyle bir arzuyu tahakkuk ettirmck imku
rımı , ağlık Hııkanlığıııdaıı alınış bulunuyor. 
htida şudur okuyorum : Bw·sa Valiliğine Ra
vuzluparkııı sıhhi durumuna ait ı. m .1945 
tarihli yazıyı J . HT . 1945 d aldım, ekil olur 
olmaz iki s ne evvel cevabı verilmiş bir hususi 



talimatnameYi ·ki; o· cevap 1943 ve ·1944. deki ar
•zettijtim · istidalarıdır . ·Yani cevap "verilmekle 
bir Devlet muamelesini durdurmaya kafi sebap 
ihdas edildiğini bu istidadan öğreniyorum. 

cTalimatnaıneyi hayata kavuşturarak Bursa
Iılıırın sı h hııtiyle herşeyden ·evvel alakadar ol
duğnnn gösteren yeni Sıhhat Veki!ine Bursair
lar namına teşekkür etmeyi bir vazife . bu İsti
dadır efeııdim . k endisi yalnız Bursalıların değil, 
bütüıı vatandaşların sıhha-tini korumakla mü
kellef olduğundan aşağıdaki mnddeleri hatır
latmak ta bir borçtur : 

A) ·K esin olarak kapatılmak istenilen yüz. 
me havuzu Türkiye 'deki bütün emsalinden da
ha sıhhidiı·. Daimi cereynnr itibariyle ve giren
Ierin ndediııe riispetle su geliri Karadeniz, Genç
lik parkı, Adana havuzlarına ve diğerlerine _ na
zaran 3 • 5 misli fazladır.:. 

Uzatmamak ·için arada fasıla vereyim. Bu 
havuza gelen su saniyede beş litre, yüz kiisur 
santilitre<'!ir. Halbuki Knradeniır. havuzuna sa
niyede giren su bugün 50 litred ir ve yanrndııki 

emniyet tertibntiyle yarrn işlediği zaman 100 
litreye iblağ edil ebilir. Demek ki :fark <:ok bi.i
yüktür. Bunlıırı tetkik etıuiyebilirler, mıızur

durlıır. lşi yalnız kendi cepheleriıı<'!en görmele
ri tabii olduğu için bunu not olarak arzediyo
rum . 

B) Diğeı· lınvuzlnı-a gelen sular esasından 
şiiplıeli olduğu hald e hn havuzun suyu on 
metı·c gibi az bir ınesııfedeıı ı;ıeak ve terınal 

tııeınbadan ı;:elrnektcdir. Bn itibarlu ıniihinı şifa 
hnssası da vıırclır. 

C) Memlekete bir hizmet gayesiyle yaptrı·

dığım ve yııptırdığıııııı ~;oktan peşinıan olduğum 
bııvıız ehemmiyetsiz sebepler le kapatrlaeaksa 
daha evvel diğederinin kapatılma sı, 1st!mbul 'da 
l~ımlarln karı~ık deniz sularında yüı.m nin nı · 
nedilmesi liizıındır. 1stidnsını ıırzediyorurn. 

D) Bursa 'da Çolikpııla_~ ve Kaplıca havuzla
nndan herbirinde yüzenierin adedi kapatılmak 
istenilen havuzda yüzenJel'in adedinden fazla 
ve yine bu havuzun ismi ,geçenlerde üç yüz · 
kere büyük olduğımu ve diğer hanyolann ve 
su yollarıurıı ~ıhhi vaziyetiyle kıyas edilemiye
cek kadar mükemmel hulunduğıııın ise viliiye1 
makamı herkesten iyi biür. Boşalttığı miktarı du 
yedi gün, seldz saatte doldunıyor. ll saat 4!'i 
dakikada bo§altıyor. Çelikpa !nsa gelen su · ha
vuzunu beıı, altı saatte dolduruyor, hııeııüııe gö-

re demek giind «ı beş, altı, defa ı'levir ~<'!iyor. "Rıı 

havuz böyle devir ediyor. Eski kaplıcanın ve 
en fenası 6 . R saatte doldurup )oşaltıyor . Sıı 

hımyolan i~i yüzme havıır.u değildir. bıınnnl;, 

kıyns yapıııak doğm ol nın7.. ArkHrlaşırna tavsiye 
edeı·im. On lar hıışka bn haşim bir ıııenurhır . 

htida sııhihi « Rıı nınl<adrlenıedt•n ~onm ta· 
l inıatıı:ııneııin al1 ııırı maddesine ırer:iyonıın. 

1. Rııynn üç ın isli artırılmas ı ; 

J'. C. - Çclikpalas, e.~ki ve yeni kaplıcala. 
rın diğ'eı· hanıaınlaı·a ve hariee ııkan hü1iiıı Buı·
sa sıcak sularını a lm ak elimde olsa bile hııV1ızlu 

paı·ktııki suyun üç nıislini Pl<'lP edemiyecPğiın 

gibi Çekiı·ır~'ye gPien şehir· ~uyu. halk susuz hı
rakılaı·nk hııııa veı·i l se cl:ılıi is1enil<'n su 1eıniıı 

olnnamaz. 
C. - Ne yupalım yani. biı · nıeclnıı·iyeti ha· 

yatiye midir? nil'lıkalım ıııı lıiii:ıııı sııyıınn ını 

girsin nı illet 1 
·«Srhlıi ye Vekiilc1i hıı iıııkiinsızlı~a hir r:arı 

bnlıır ve h>ınıı gii~1eı·irse Vekiil e1e nit hiitüıı i5lpı·i 

hıılledehil eı·eğinden emin olahi l iriz ... » lstida bu. 
lstida ; «~ ıı miktarınııı hiiyle ıııttlı:ıllığıılı ıl c

ı·e<'~clP istı•ııilınesiııin sPiwhini bir tül'lü anlıyıı

ınarlıRını i~in ,.c hanızda yüzen inin ariediyle 
lıildirilmPsiııi Vekiikt1~ıı istiyorum .:. 

nıı ıla cevaptıı·: 

2. Meııl1a<'!an hnvnr.a. boru. 
C. 2. Huı· ·n 'da l.ıütüıı sıı lnı· kilııkiPnlı•ıı /-!(' · 

~~r vr l;iloın~treleree nH'xnfeyc girleı·ken HaV117.· 
ltıparkın 10 nı~tı·e<'len geiPn suyıı h ııkkmda !ın 

lstisnııi nmanı~lr teessürünnu·iptir. "Releıliyr 

cloktol'lnğu bn c·ihrtin sılıhi olclıığıınn prk iyi hil . 
cliı·diği i~i ıı bu ıoadde olsun knpanırıı ~t ıı·:. . 

]<'al<ııt nur·sıı'd nki sıı ~eh!'kcsi iki tııne<lir. 

Biri eski tipt ir YP nııtak lınstıınlal'l ~ıılar. Dii(rr i 
l1ünkten g-e~ ın c~. Rtıı·sa '<'la su evl~ı·e iki ~ebPke 
ile wrili ı·. Biı· isi; hoslanlal'l, lıalı~e lPri sulamak 
i~iıı veı·ilen su<lıır ki ııeı bir sııduı·. Biı· tanesi dt· 
Oökd~ı'!' snynılıır ve hPpsi demir hornlarin g(•çer. 
Tf'vzia t bıı sm<'tlc yaprbr. Anıııı n Inı ~tıyıın tenı; z 
lı ir sn olduğu_ıııı it1din rtlecek tl~ğiliııı. nıı ya pı] . 

nıı-tır. Fakat Hlvuzlnpark suyu talılilde yiııe 
ağzında 400 kilo ve havuzda 30 000 kilo '' e ı·m i~ 

tiı·. Halbuki mevzuat 40 kiloya ıııüsııaile ediyor. 
Biz nasıl bu sııya ınüsaadekfir olabilil'iı-.. Ru y:ı
pılsm demek, billınssa doktor olmak sıfııtiyle çol• 
güçtiir. "Bımun için kapnnmıştır. (Kafi sesleri). 

ı:ünei.i suale cevap: Be her yüzücÜ,V(' ilı:i ıııet

ı·e nıunıbbaı yer. Bu iş orada yiizrneye gelenlerin 
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bu salıaya kaç ki~i ahnabileeeğini tesbit içindir. 
Yoksa bin kişiyi birden. havuza alacuk ınanasma 
değ-il d ir, buna verilen eevı.ip : ·Bakanlığm bu 
hesabı :ııalru.~ yııpılıİuş olacaktır. Bu şartla her
hangi biı hııvuv.da yiizınek imkfuıı kalmaz. İki 
mctrcde bir yiizüeüye çarpılınıı·sa nasıl yüzüle
bilir. Bıı.J:ık . istiia. tabiri bile yiizüleeek havuzun 
feci vaiyetini ifade edemez. Çok doğru. Anla
dıkları miinada ~ok doğru amma, öyle değil. Park 
hııV1ızun bu lrusu ·taki durumuna gelince, bu lıa· 

V11Zıt adi günlerde 20 · 30, p8Z8l' günleri 150 · 300 
kişi girer. Şu lıııldc havuz rağbctte değildir. Neye 
bu kadar ü.~tüııe düşiiyorlar1 «Havuzun me
salıai sııtlıiyt'Sİ 2. bin metre ınurabbaı olduğuna 
güre, VckiUetin hesabınca biri kişinin yiizmcsine 
ınüsaittir. ı Bi.na~naleyh bu ei h etten bir kusur ve 
noksıın aLfma imkiın yoktuı'» kendi te!Ukkilerilı.: 

. göre doğru amma bizim için doğru değil. 
«4 - Duş ve aı>t.eıdıanelcrin 5 ınisline çıkarıl

ması ». 

Cevap : Duş ve apteshanolerin adedini ar
tırmak, fnıln olaı·ak soyunma yorlcr:ini tamir 
ct nı ek c ·asen mukarrerdir. 

Yüzücülere zorla ve mutlalm idraı· yuptırmak 
nı cs~l ei nıühinı.mesine gelüıce; (C:ülilşınoler) 

Yüzücüleri anıba beygiı·Jcri gibi zorla bu fiili 
Lııbiiye ~evketmek mümkün değildir. Sıl~hat Ve
kıileti bu işi zorlıı göı·dürınek vazifesiyle mükel
lef hirini göndcriı·sc bu C'ilıetten de umumi sılılı ai 

nnmına bir lıizmd ifa etmiş olur.:. 

!şini takip eden bir vatandaş bit: Devlet Ma
kamına bu tarzda bir ifade ilc istida vettnrk

tcdir. 
c5 - enede h ir defa kireç le fm:alanıak ;> 
Cevap : Bu iş senede bir değil ·a.vda ve huitiı 

15 giinde bir yaprlmuktadır. 

Havuzun bugünkü vaziyetini tc.qbit eden ra
por lnıradadır . IJavuztın sathı dibi görünemiye
cek kadar mtllev~s olduğu nıporcla yazılıdır . 

Biz kirc<: kaynıağiyle bir ksırc fırçalanma.smr, hiç 
olma?.sa lıaftıırla bir defa boşaltrup yıkanmasını 
i sti~·oruz. ITıılhuki bu havuz 7 gün ckiz saatte 
dohı~·or, 12 saatte boşah;vor. 

Binaeııııleyh ynpmak Jıakkıclrr , .e imkanı da 
yoklur başk:ı tedbirler alalıilir. «Riıftada iki 
defıı bakteriyolajik muayene» Biz lıuııu yapmak 
w .vııptırmakla ıııuvazzafız. Kanun hllnn istiyor. 

c0e<'8Jl 6 - Diğer vilii:vetlerdrki hıwtwJarda 
da aynı kontrol yapılmak ve ınü.<ıııvi mııamclc 

görmek tjartiylc en onrıı kupanacak havuz ke-

sin olarak kapatılması bıiliis mevzuu olan Çc
kirgedeki hiı.vuzdur.:. Bu olamaz diye eski roe
celledc hııtı rımda kaldığına göre bir tilbir -var
dır. eBu cevapla maddeler bittiğind n benim 
i~in aağıdaki · talebin ehemrniyetle niızan dik
kate alrnnıasmı i&iemıık kalıyor. 4 ·sene evvel · 
Türkiye yiizıno birincilikleri Bursa'da yapd
ııııı diye beş bin lira sarfederek bir' atlamn 
Jınvuzu ve kulesi yaptırmıştım : Bu s ned' 
Türkiye yüzme birinciliklerinin Bursa'da 
Hııvuzhrparkta yanıl,mıı.st Beden 'l' rbiyesi U-· 
muın Mü<llirlüğiiuco kararlaştırılıhıştı . }3tll)un 
iqin yiııe 3 - 4 bin lira sıırietm<ik, lıaV1ızda tadi- · 
l(i.t yapmak Hlzımgeliyor. Boş yere masrl\Ia gir
mcrnek ~i ı\ ılılıiyc Y kal ti havuzu ilısa tli~i 

v çhilo kesin olarak kapamaya karar v hliyse 
bunu hemen yapmalıdır . Bu cevabm aynen hı•

mcn vckalct.c g-önderilm!'sini saygı ilo dilcrinı .» 
· B ıl cevap bize gelirken Sayın Milletvekili 

Muhittin Baha ' Pars Vckaleti teşrif ediyorlar, 
Vekiılete ikinci bir isLida veriyorlar. Bu istidıı
da diyorlar ki, {15 günde bir boşaltıJıp yeniden 
doldurulaıı Ye bu müddet zarfında b ş kere dol
duı:ulacak miktarda daimi surette akur suyu bu
lunan bir havuzda yüzücü başına ı;ı.c kadar ll)('tr(' 
kiip su bulunmasmııı bildirilme ini · dilerim.) 
IIcm~n kendisine cevap verdik. Kendisi 2ri . TTT. 
1945 tc istidasuıı vc.riyor, biz 26 . ın . 1945 tc 
c vap veriyt>rıız. 

Yüzıno havuzlan hııkl;ında. 

M. Baha Pnrs 
Çekirgo'd<'ki Havuzltıpark salıibi 

Park Sineması 
Ankara 

26 . TU. 1945 tarihli dilckçeııize karşıtıkı ır: 

Esas itibariyle yüzme havuzlarının klorlan
roale şuratiyle muameleyo tabi tutulması lıi.zım 

dır. Daimi ccreyıınlı tipteki l!avuzlara verilen 
1nğdiy(' •uyn, havuz suyublin - 12 . aatto değiş· 
tirebilecek miktaı·da olmalidır. Bu miiddt>t en 
miisait şartlar içinci hilo azami 24 santi ge~m -
Hl('l idir. Bu bakımdan clilokçedc bahsi geçen ev
saftaki hir havııı esa en yüzm havuzu olarak gl'
ı·ekli vasfi haiz hıılunmamaktaclır. 

Bir yüzme havuzıındaki su devamlı olarak lit
reele 0,4 - 0,6 miligram k!OL· bulunacak ~ -
kildo kl<n·landıjtı takdird yüzii<'ii başına yarım 

nııt zarfuHla 200 ;1i tı·elik bir cereyan. teıniJ'ı dil-
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melidir. Bundan maksat yuzucu başına stıiJJ
dat kabnl edilen yarım saat:ik yüzme müddeti 
znrfında hav~la kafi derecede klorlıı.nııuş 200 
litre tağdiyo suyu girip çıkacaktır.) Ancak bu 
esas dahi ilzami bir günde boşalacak vasıftaki 

bir yüzme havuzu için muteberdir. 
Knfi bir dilüsyon temin edilcmiycıı bir yüz

me havuzunun klorlanmadan kullaıu1ınası lufzıs
ıııhha balomından kabul edilemez .. 

Suyunda •k.iifi klor bulunmıynıı Bilhassa di
lekçede tcbariiz ettiri191'l şekilde üç günde bir 
anaak !!Uyunu devredebileıı) bir .havuzda yüzücü 
baı)ma hesaplanacllik su sarfiyatı için bir stan
dart kabul ve ihdasına imknn yoktur. Allcak 
sıkı ·bakteriyol~jik kontrol neticesinde böyle bir 
havuım,n emniyetle alabileceği yüriicü adedinin 
tesbir emlebileeeği bildirilir . . 

Sıhhat ve İçtimai l\1uavcnet 
Bakanı yerine Müsteşa.r 

Bu deminc.ek ok~dnğum, Sayın Milletvekili 
Muhittin Baba 'ya ait olan istida vilayetten bi
ze gönderiliyor, biz de Bursa Valiliğine bu is'
tida üzerine bir yazı yazıyoruz. Çok t8.~iz et. 
tim, af buyurun, hakikati yüksek nazarınrza ar
zetmeğe meeburum. (Dinliyoruz, devanı edin 
sesleri). Bu yazıyı ~kuyorum : 

Bursa aliliğine 

Karşılık : Sıhbat ve İçtimai Muavenet Mü
dürlü~ sÖzü ile elen 20 . nr . 1945 tarih ve 
943~59 sayılı "yazıya. 

Bursa'nın Çekirge mevkiindeki Havuzlupark 
sahibi tarafından Bakanlığımıza gönderilmek 
üzere makamımza verilmi~ olan 20 . m . 1945 
tarihli dilekçe incelendi. 
. Halk sağlığinın ' konınması bakımından Ba
kanlığımrzea hassasiyetle üzerinde durulmakta 
olan Çekirge havuzonun bugünkü gayri ıhhi .du
rumundan kurtarılarak fenııi ve sıbh i §artlar& 
intibakı zarureti yolunda şimdiye kadar vAla 
olan tebliğlerimiz havuz sahi.bi tarafından ileri 
sürülen indi mül,ilhııı.a ,-e tefsirl.erle tatbik mev
kiine getirilmemiş . bulunnmaktadır. 

Dilek~e sııhibinin Bakanlığımıza doğrudan 

doğnıya vcr<liii 2~ . m . 1945 tal'ibli dilekçesi
ne de fenni ,-c yapılması zm·uri şartların behe
mchal ve noksan ız olarak temininin icabet. 
mekte olduğu cevabı verilmiştir. 

Bu <ldıı~d dile,kçede ileı-i Üt'ülen mü18.haza 
ve mütaliilar yeı·iııc "'etiı·ilnıesi lüzunılu olan 

sıhhi şartlarm tatbikını geciktirmeyi icabettire
cek bir nıabiyet arzetmediğine göre, verilen ta
Jimatm tamamen tatbikından başk_a yapılacak 

biı· muamele bulunmadığının. ; gerekli srhlıi 

şartlarm noksansız temin ve tatbikı anına . ka
dıır bu yerin yüzme havuzu olarak kullanılma
sına müsaade edilmesine imkan bulunmadığı 

gibi buuu.n ve civarının lüzumsuz ·bir su biri
.JPntisi halinde ipkasına da covaz verileıniyece
ğinin ve ancak bir clefa için yüzme müsaba
kalarma tahsisi istenildiği takdirde. tamamen 
boşaltılıp fenni: şekilde ternizlik yapıldıktan 

sonra tekrar doldurtılup kimse girmeden müsa
ba~uya tabsisine müsaade edilebileceğinin ve 
müsabakadan sonra da dcrhal tabiiyesi icabet
tiğinin clilek~e sahibine bildirilmesini tica ede
rim. 

Srhhat ve İçtimai Muavenet 
Bakanı yerine Müsteşaı· 

En son V.ekıi.lctin Bursa'ya verdiği emir de 
budur. (Kafi sesleri). Bunun üzerine Bursa 
Üçüncü Noterli~inden Sağlık Bakanlığına yine 
Bursa 'daki havuz salıibi Saym Milletvekili B11lıa 
Pars 'm bir protestosu gelınişti. Bu protesto, Ba
kanlığı halcikaten çok ineitecek mahiyette olduğu 
igin onu da huzurunuıda okıımakhğmıa müsaade- · 
lerinizi ve sayın arkadaşınun da hususi bir endi
şeyi takip edenin hangi taraf olduğu üzerinde 
kendilerine iyi bir kana.at verici vesika olduğu 
i~in okuyaca·ğlm. (Oku.yım sesleri) . 

Keşideci: Muhittin Baba Pars. Mevcut diğer 
formalite yazılarından sonra protesto şu şekilde 
devanı ediyor: 

Çekirge'de senedenberi Bursa'nın sıhhat ve 
zevkine ve spor hayatma büyük faydaları oldu
ğu herkesçe kabul edilıniş olan Havuzlupark'ın 

havuzunda yüzınek Sıhhat ekilliğinee menedil
.miştir. Verdiğim istidadn da bildirdiğim vcçhilc 
şartJarm ikisi, tatbiki lıiçbir kuvvet tıll'afıııdon 

temin ildileıniyecek im.k8.nsrz şeylerdir. 

Bunların tatbikında israr ve bu muamelenin 
yalnız Çekirge'deki havuza hasredilmesi ve iki 
sene· evvel cevabı verilmiş bususi bir talimatna
menin veklılet makamına geçer geçmez vekil ta
rafınJıın caıılandırılması bence ve birçok
larınca maliını bir kin ve gal-ezle hareket edii
diğine şüphe bırnkmnınaktadır. Böyle haksız bir 
muamelenin icrasına kim cüret ediyorsa onun al~
si teşiıiııi gör oe~in<len şüphe yoktUf. 



İiavuz1uparic 29 Nlsand:ı açılacaktır. Eğer o 
zıımana kadar bu haksız muamele ıslah ed!Jip 
Jınvuzun. açılmasına müsaade edilmez ve'ya sı.lth! 
şartları istisnasız olarak soz;i geçen havuzdan 
çok fena olan Karadeniz. Gençlikpıırkı, Yalova 
ve diğer bütün yüzme havuzbrr ve bütün kaplı 

calar aynı şarta ve muameleye tiibi tututmaısa 

bunu vekilin şahsi nusumetinelen gelen cüretka
rane bir taarruı ııddederek bu hlısustn icabeden 
her kanuni ve medeni rnunmeleye tevessül ede
cei;tinıi ve şahsan ken ı :sindcıı YC ayr ı ca 'ıhhnt 

Vekilietinden havuzun kapıı lı kaldığı her gün i~irı 
· lli l ira tazıninat ve Ha.vuzluparkııı şöhret ve ·kıy 

m etini teıı?.il ı: tt i ikierinden dolayı da elli bin lirr 
zarar ve ziyan is t iyeceği ıni ilıtaT eden bu protes· 
tonun bir nüshasııım Sıhhat Vekaletine, bir nüs
lııısınııı ııcli K oııuk 'u tebliğini ve üçüncüsünü!\ 
iadesini dilerim. 

Anka ra Üçüııcii Noterliğ.i 

Ru nıunmele ile manızatım kaJi gör iilürsr 
cereyanılıal budur, beş sene bu veçhile takip 
edilnıiştiı·. IRı·ayo sesleri. nlkışlar). 

R. A PAK ( 'l'rkirdağ ) - Aı·kadaşlar aya kinn 
mış il<'l'i ıııem l ekctlercle yüzme işi yürüme iş i 

kadnr önem ıılm ı ştır. H er vatandaş nasılki, ka 
rud yürümeye mccbursa suda da aynı maharet· 
le yüzmeye meclıurrlu r. Bunun için arzettiğim 
gibi, ileri memleketlerde daima yüzme talimi 
yapılıyor . Bizim gibi kıyılarının beşte dördü d<'
nizle ~evrilmiş olan bir memlekette biı· kayığın 

devrilmesiyle insanlarm boğuJııp ölmesi ayıp sa
yılmak lazmıdır. Bu duygu ile, kısa bir müddPt 
i~in de olsa hu memleketin aporiyle meşgul o!

nıuş bir arkadnşınız . sıfatiyle halka yü1.ıneyi öğ
retecek olan bir müessesenin kapatılmasını h:ı

bt'r alınca üzlildünı ve bu, üzüntümü Sayın Sa'ğ
lık Bakanımıza h~sbülınl olarak arzettim ve om:·ı 

ınuva.fa katiyle bu işi yi,iksek huzurnnıı1-a getir
dim. Kendilerinin burada verdikleri cevabı dn
hn yakından olarak arkadaşını :M:uhlttin Baha. 
Pars'ı oriyante eder ve daha fazla onun konuş

mıısı imkanlarını sağlamuk iı:in sözümü i.iç daki
knda bitirerek kendi hakkımdan 12 dakikayı da 
kendilernie verec~,>ğim. Yalnız şunu öyliyeyinı 

ki, ben olsaydım bu koda'r mühiın bir müesse 1'

ninı bahusus yüksek bir teşebbüsün noksanları

nı biraı yardon ederek izalıı eder ve kapatıl
ınası yoluna: gitmezdim. 

SAÖLIK VE SOSYAL Y ARDlM BAKA.z.:r 
Dr. S. KONUK (Bursa) - Bumın )~in Bakanlık 

bi'Ş sene çalışmıştır. 
.\l. B. I'ARS (Bmsa) - Muhterenı arkaclıı~

l:ır, cvvelll. sizi böyle ve tesadüfen şahsıma ait 
olan bir işten dolayı taciz ettiiinı iQin ıü!mızı 

dilerim. Fakat bu ınüşkül mevkiden kurtulmak 
için senelerdenberi verdiğim bir braı:ı: size "o 
millete arzetmek isterim. Bu havuzlupark ba.ı.:a 
ait değil, Bursa'nın lıayrnıa a.ıtti;. Ben bunu 
Bursa 'ıınt şimdilik doğumevine tahsis etmek 
kararını verdim, sizi işha.d ediyorum (No Zlll'll4n 
~leri.) 

Sizi işlıad ediyoruın diyoı'Ulll, ben hayııiyetli 

adanı1m. Burada söylenen sö~in kıymetini bi
liı·iın , yalnız siz değil , hütün memleket biliyor. 
Zaten bunu bazı arkad1111laıım da bilirler. 

1 st id ndan bahsediliyor ve istidanın şeklinden 
heni nıüşkiil mevkii sokmak istiyorlar. Ne yapa
lım ? Arııplarııı dediği gibi ( Elbiıili ;ı.zlam.) O is
tjcia ııi~in öyle .vıızıldı? ve muamele iı.için böyle 
yapıldl ? Şimdi bunlaı1 size aniatınağa nıecbu

rum, kendisi sebep oldu. Arlmdıışlar, iki sene
denberi ben Sadi Konuk'la konuşmam. Burndıı. 

Mustafa Fehıni Hazretleri vo Ahmet Sclgil ve 
daha bazı arkadaşlar biliı:Rır, bu zat Burııalıla
rı toplayarak tabkir etmiştir. O gün de ben. .. 
(Giirültüler, n e münnsebct seslerj) . Niçin ve ne
den olduğunu anlatmak istiyonun. (Sadede ses
ı ri ). · Bu kadannı söytedim, anlarsmız öte ta
mfrnı. (Sadedc seııleri). Sadet haksızlık yapan, 
ımliim yapan adamdır. a.dl Konuk'tur. 

c zanncdiyorımnuz, kanunu hırpalayan, 

hak>ıız yapan adam istediğini ~ylüyor. da ben 
mi söyleıniyeceğim' O benün evlildmı. gibi )>es
lcdiğim bir müessescyc bu haksızlığı yaptığı hal
de alluşlamyor, ben hıı.kkıml' müda.faa ediyorum, 
~öyleme ... Olmaz scb •bini söyley~m. 

Arkadaşlar, notnma bnşlania.dnn evvel ken
di inin !!Öylediği sözlere cevap v~receğim. Bur
sa.'dnki bo\'UZda çocuklar bOğuluyonnuş. ize so
ruyonun, bu · mevzıı ilc bunun aliikaaı var mıf 
Sağl.ık Bakanlığının bana tavsiyelerinde böyle 
bir şe~· var nu! Yok Burn8a niçin söylüyort 
Beni sizin huzurunuzda ve halkın huzurunda 
)nüşkül bir vaziyet sokmak için. E~r Bur
sa.'da bu havuzda. boğulanlar varsa Karade
nizde boğulıınlar yok mut Şimdi söylediler: 
'Diin gece Oençlikparlanda bir c;oouk boiuJmllf. 
Kapatın. öyl ise buraaını, O eçen sene Kare.de-
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. rıi.:d Qiri boğubnaclı ını! Daluı altı ıı.y evvel 
Bursa'da küçücük, altı metrelik bir havuzda. 
bir çocuk buğıılnıaclı mı1 . Denizleı-de her sene 
20, · 30~ 50 kişi boğulmuyo.r muY Neden burada 
yalnız bundan bahs.ediliyorf Anla.ınıyor musu· 
ntıı anlalUlyaca.k mı bu milleU 

Sağlık müdürlüğü, sıhhi tedbirler: 
;Kendisine dün azli nıuka.rrer olan Blli'Sa 

Sıhhat Müdürü nasılsa karar . verilerek ta.ltii 
edilmiş ve ayhğı' yiikseltilmiştir. Bu. adamla. za
ten çoktanberi beraber bu işle me§gnl olmakta
dırlar. Suyun cinffi diyorlar. Arkadaşlar, mem
lekette ne kadar · doktor, kimyagııı· varsa söyle
sinlcr; suyun cinsini bildiren hıfzıssıhha mües
.sesesi raporlan vardır. Nerochın arıyorlar rapo
.ru. Bou raporu oradan yaptırdım. 

.Havuz im 19~0 senesinde · açılın.ış olduğunu 

söylediler. Bilmiyorlar, haber veı;eyim; havuz 
1937 nesinde a<:ı l:ını.ş> yüzlerce ve binlerce 
genç yüzmüştür. Nerede sari hastalık, lcime. si
rayet etti. ncabat Bir çok t.ehlikele.rden bahset
tiler. Bugiiukü bana tebliğ edilen talimatname 
için Rlfz~ ıhha Uinıum Müdürü jlo görüştüm, 
sayın, <:Ok saym Hıılusi Alataş'r ziyarete bile lü
ı:um ~örmedim. 

Hıfzıssıhha. munı Müdürfuıe dedim k~ sizin 
istediğiniz su Buı>sa'da yoktur. Zaten ben t t
kik ettim. 6n kndın· suya da ihtiyaç yoktur 
dedi. 

Sonra herkesi zorla i:dareye nasıl sevkedersi
nizf Dedim ki o zaman bu işin imkiinı yoktur. 
Kabul ettiler ve dediler ki; yapılması mümkün 
-olanları yapm, mümkün olmıyıl'IIları yapmazsJ
ruz. Zaten başka yerlerde de bmılar yapılmı

yor. zamiliıki Hı.fZlBSıhlıa mum ~lüdürünün 
~ Ilükümct taraimdan ~ağrılo.rak kendisinden bu

ınuı somlmasıru rica ederim. Bu muamc!e iki ·c
no cenıbt verilmediği için ıkıı.lmlŞ değildir. Sağ

lık Bakanlıı;mca bu j. in haksızlığı anlaşılmıştr 

v<ı keııdileriuce lııfzedilmiştiı:. . 
l üuh.-t u balı ·etti! r. i\1 nba ilc hanız unısııı

da 10 mctr mesafe vaı·du-. ve temizdiı·, buraya 
dcnıirbonı ~·apılm ·ıru istediler. Benim dediğim 
Bursa 'mn chiı: uyu dcği'ılir. Çekir<> 'dcki sıı

du.r. ]:C nd,ileri ı;enclerdenberi oranın ~Iillctvt:· 

kilidir. ekirge'deki snlaruı kfuıklcrlo g~tiğini 
bilııı.iyorlaı:. ·ıonıetrolerce - Şimdi tcmizl~nui 

l'JUuımdülilliih - küuklerl geı;cr bıırada 10 m tre 
mcsaiedo tenıhı olsun diye künk kullanılırsa bu 
kabahat mi olur? Dedikleri ~ib,i, oray"' domir bo-

ru konmuş değildir. Bursa doktorları anlamış

lardır ki, bıi pek gülünç şeydir, bundll!l va.zgeçti
ler. Haberleri y~k. 

Hııvuzun yapılış tarzı : Her yerde nasılsa ora
da öyledir. 

J3oynolmilel ebada uygundur. '50 metre boyu, 
36 metre genişliği vardır. Çocuklar için ayrı, 
acemiler i<:in ayrı kısımları vardır. Hala havu
zu eski kıya:fetinde farzediyorlar. Bakan eden yok, 
iki sene evvelki talimatnamoyi ahyorlar ve tatbik 
ediyoı·)ıır. Talimatname de yalnız Bursa'dııki 

havuza yapılıyoı·. P.ugü11 U ursa 'du ki havuzun 
nıziyeti hü~hütüıı d ğişmiştir. Bu havuz kapa
lllrsn ben mutnznrrıı· değil, bililld müstefit 
oluı·tım. Fakat bu havıızun vaziyeıi için vP ya
pılan lııiksızlıkları anlatmak için söylüyorum . 
iiyJiyeceğim, bitınedi. Size bir i tııtistik veri

yonıııı . Amerika'da 1928 senesinde hütiin Dev
leti riıı göndeı·çlikleri ınuralılıaslıır tarafından 

tanzim E'dilmiş hir tnlimatmuııedir . Lıgilizce 
bilcıı aı·kadıı~lara hunu, Türk~P olanını da Ve
ldilet~ vpreceğinı. 'retkik etsinler. Haksız~ıını 

işte htızuruımzdn söyliiyoı·ıım, <;ok fetıa bir vn
ziyetp rlüşe!·im , fııknt Sıhbnt Bakanı haksızsıı 

onun lı~ kk ında da siz<lt'tt ve Daşbakandnn icı·a

at istpriııı. 

Bu talimatnamt>deki hesap şudur < Akıın sıı

lu hııvı•zlarda adamhaşrııa 250 Jitı·elik su kit
fidir . fstnnlml 'cl n hnnun pı·ofesörü ' olan zat la 
ı.röı·üştüm. Dünyada si?,in su kndaı· fazla ve da
imi rerC'yaııiı su az bnlnıluı· d!'di. 4500 litre su
ya 20 l·işi giriyor. Yani nrlnmbaşnııı 225 litı·e . 

siz 2!'i0 rleyiniz. l'luvıır.lupaı ·kta , dedikleri gi
bi değil , sı~ottc 25 ton su gelir·. 25 tonda yüz 
tanP 250 vm·rln·. Yani sııııtte 250 kL1i gh·ebilir 
V«' giind«' 00 kişi ıtireı'. Bu11u hir 01\vn olnrıık 

ortaya koytıy 1'nın nrkatlnşlnr . Havuzluparka 
giı·enlrrin adPdi 30 . 40 kişidir . daınha ııııı 

yüz bin litrE' Sl1 dfuıı>r . Bütün şehir kaplıcala
ı·mı bilirııiniz. 60 ton ım n !ır • . Günde 200 kişi 

~iret ve adsuııhnşnııı 200 . 300 litrP u düşer. 

·Bunların suyıı ~ok olur da JOO bitı litr su gir~n 
hi ı· hnnır.un ~u.vu na ıl az olur. H n hakkıını 
nıüdafna i(:iıı J)ııııııJtayıı müı·o~aat ~ttim. Hak
ko~ tecelli cdp~eğiııden emiııiın , biı·gün iliiıııı 

nlncağını , nurnda kiirsüdPıı okumağıı saliıhi 

~ tli tleğilim 1 !nkal ııyrı ayrı h11piniz okuyocıı

ğrm . 
. Aı·kıtdaşlar ; mceellede blı· k n ide vıırdn· : 

(Ofıtıl ınaki üııale-ylı olınuıız). Kend· io Devlet 
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makamındadn·, •Hük ü ııı~t ıııevlüindedir, birinci 
nı~ifesi müsnvntıı J'iııyet etmektir. Bir mnknntl 
dıın hususi talin ı atname ile, [alan şnhsa ai t, fa
lan ıııüeı:ıseseyc nit diye, ·bl\' talimatname veri
lehilir mi, nerede ,ro ı·ülnıüş bu Y Ren iddia edi
'YOnıın ki , adaınbıı§ına 300 litre u d~en ha• 
vuJ!, nd anıbıl!!lllll 100 litre sn diişerıd~n 30 - 49 
k~ı·e- kirlid i ı· ve size gösteriyorum ki, büyük biı" ' 

halısrz lı k viıı•d ıı·, Inı hııkı;ızlıktn·. 

ı\1\ıht!'reın Milletvekillt>ri ; size ve aziz, ıııult
ter~m Bn~haknn sizı> hu haksızlığı hi ltliriyol'llm. 

J)iyorunı l;i , hııNusi bi ı · mnamelıt yııı)ılnııifl11'. 

H usussi hiı· ınunıııelr:ve ne bir vn onda§ııı vı> ne 
d!' hiı· Milletve kiliıı i n tnhıımnıiilü yoktur·. 1~1 -

h tte aksilliinwlini, nlısi rl ıı ı-lmu göreeektir de
diııı v!' ellwtte görecektir·. 

On l,!iin IJ\'Vt' l aziz Şefimiz lı1öııü , yazdığı mıı.
knlcd şöy l e diyor: cR sm i kantınlar ın dericı-se 

desiııle ı ·, nr haldaı· \'atımdaşlaı•n taıulırsa tanın

sın, hi<: olmazsa ilk öğı·et.im deı· c-c~inde hil~i ol 
ma~·a Jıaklnr vR vıızifııler a~lıı ımmaır, gönüll <' ı·~ 

\ 'C yürcklero sinip yerlcşcmez :.. 

B n ali tah\;ılimi ikrtutl ettim. ·Hakkımı mü
da.faa etm yi biliriin. Fakılt • hılkk'tnıc \nüdafaa 

~ d ğiıtı. ya Danıştay• olacıikt\r. B'eh bürada Tür
kiye Büyük ::Vlillct Meclisinin bl'r il.!ifısr olarak bü
y.iiJ\:'· 'bir cürümdcn bahsediyorum. O cürüm; 
V •kiil<'fJmakamınıı g lir gelmez, ilk i~ olarak, 

" k · ııdi ine lntsumeti bütiln Bursa 'cıı. ve buraca 
maltım olitn blr ı!d1inııı kln'şr 'husu hnuıımcle yap-

. • mıı.k ve •i.şi müstesmı. bir ·talimata tilbi tuturak 
il ı ·! götürmcktiı·. Bttndıtn hu7.unlnuzda şikfı.

yetçiyitn,' davacıytm. Fnz-ln bfr Şey ·&-ıcnıiye ka
ı\ulltırıiuz J'll'ÜMlt d~ğildir. 

Şalısi_va.ttaır balısettim d iye bi ı· işa et oldu. 
· Şahııiyatta)l ISnhsctmek dcği1, hakikalten bab.sct
nıek ieab&lel'ı\e dııha ~ok Şe:vfer viir sö:vlenecck. 

Arkada. lar, haksız muamele yalnız bana ya
pılmış doğil. Fırsat bulmuşkan h men söyliyeyim; 
nıemlckctt<.> hi-n ·bir hizml"t etmiş olnn doktol'lann 
gördüğü ltakarcti bili,vo ı-sunuz ve bu hak. ıılık ar
tık hep~inin (i.q tüııe ~ıkmıştı r, diı~•RCIJ'lm. 

SAclLIK"VE SOSYAL YARDIM VE tQlŞLElU BA:It.Aıt'LfKLARI 

5, 6. - Konyıı. Milletvekili Dr. Oııma.n Şev

ki Uludağ'm, Qi.vril 'de bil' a.nad.a.n doğan 
dönt QOCuğun laı.ynlınaaı için ne gibi tedbir 
a.Iındığ:ma. da.ir ola.ıı sorusuna. Sağlık ve Sos
yal' Ya.rdrm Ba.ka.nı- Dr.l Sadi Konuk ta.ra.fm-

BAŞKAN~ Efendim; Dahil iy~ Bakarn Ada
na'da bulunu~or. ıhhiye Bakam buradadır, soru 
ııahlbi Sıhhiy Bakanının vereceği c vapla ikti
fa edecek ıılldir, yokıııı Dahiliye Bilkanım da 
bekliyecek midirY 

Dr. O . .., . lı DAÖ ( Konya) - ıhlı.iyc Ba· 
kammn Hüküm t adma veTeceği c vap kafidiı·. 

BA KAN - O halde takriri ok\ıtuyorum. 

da.n 2 . VI , 1945 ıta.rihlnde ~vap verilmiş 
tir. [• ] 

Dt. O.Sına.n Şevki Uludağ 'm sorusu ve 
Sağlık: ve SosyııJ Yardmı Baka.nınm cevabı 

aşağıdadır : 

Yüksek B~anlığa 
Çivril'de bir kadın dört çocuk doğurmuş

tuı-. Birisi ölen yavrulardan ü~ii: sağdır ve ba
bıı.lar.ının iııkiı• oldnğuRu öt,~nııı.lş bulunuyoruz. 
Tiüklimrt hu ~oeuklan: korıım.ak üzere ne gibi 
tN.lbirler ııhruştırf Yuva:vı ş lı! ndir n bir tek 
QONığmı ü ü birden bir araya geldiği .zam.nn ve
ı• eel!'i yükün · hafifJetilm si i~itı bunları kendi 

[•] ]Jmııcıil ylı bu konıı it.eriıı , lçi§wı·i Bakımlığına uöıı ttiği !oru,~wul<ııı, Sağlt/i t•e Sosyal 
Yardım Bakaııııun lliikiimct ııdma vereceği cevabı kôfi oöı·diiğiiııd n vcı.tgcçtıtiştir. 



himayesi altına almayı düşünÜyor tnuY İlk top- ~· İngiliz safirinin eşi, Türkiye'den memleketine 
lanımda lç Bakan:ığmın ve Sılılıat v.e .tÇtimai gö~derdiği bir mektupta şöyle bir vaıdyet tasvir 
l\fuavenet Bakanlıgmm cevap vermesını saygı- . edıyor : 

ııı.rmıla dilerim. Tül'k kadınma diyor ki, çok doğuruyorsu-

Kon;ıı;a 1. ııuz, · bunları nasıl besliyorsunuz? Türk ·kadını 

Dr. O. Ş. Uludağ şu cevabı v~riyor: A canım bunu düşünrneğe ne 
SIHH.A.'r .V.E 1ÇT!MA1: MUAVENET BA- hacet ... Yarısı vebadaıı gider;.. O. v8Jkitki ala-

KANI Dr. S. KONUK (Bursa) - Efendim; bu lmsrzlığı, bugünkü vaziyetle karşılaştırdrğınuz zıı-
dördüz çocu.ltlarm (Duyulınuyor SEl!lleri). Çiv- mıııt ben yüreğimde acı duyuyorum. 
ril 'de dünyaya gelen· dördüz çocuklar analan ve . Nüf)lsumuzu . artırmak istiyoruz, ·nüfus balı-
kendileri üzerinde, kendi kanalımızdan meşgul sinde Büyük Millet Meclisinde uyanan heyecan-

. olduk. Fak.a.t doğum haddizatında tabii bir do- ları görüyoruz. Ancak tedbir almakta J..-usur 
ğum olııı,ıı.dığmdan, doğanlarm bünyelerinin kü- · ediyoruz. 
çüklüğü ve zafiyeti yüzünden maalesef bugüne Hususi çocuk müesseselerinin her yerde la-
kadar Üç tanesi ölmüştür. · Çfuikü bu gibi çocuk- yıla veçhile açılnuş olmasını elbette isteyemem. 
ıar; çok. i~ takdi.r buyurursunuz, sikleti tabii- . Yola, henüz yeni çıktık. 
den çok aşağıda olur. Bunların balnmları, ida- . Fakat memlekette vukuageleıı fevkalılde 

mei hayatları çok büyük teşkilata, · çok vbi hadise acaba o şehrin valisi olsun harekete geti-
işe ihtiyaç gösteren bir eıİıri tıbbidir. Bir. ta- remez miydif 0 şehrin valisi, sılılıiye müdürü ile 
nesi herhayattır ve zayıftır. Bunlann en büyü- beraber gidipte .bu çocukları analariyle bcra-
ğii, kocamanı ı 200 gramdan ll.§llğı olarak doğ- her en yakın sİhhiye merkezine ve bir ·has--
muştur. ı 200 gram doğan çocuklar umumi· taneye getiremezm.iydi, Devlet himayesine ala-
yetle hayatta kalamazlar. Bu türlü doğanlar . mazmıydı? Hattil diyebilirim ki, bir tayyare 
büyük bir itina.ya . muhtaçtiTla.ı·: Yaşayabilmek bunları kaldırıp Tüı·kiye 'nin en güzel müesseso-
için müşkül şartları aşmalan lü.ıımdır. .Annele- sine götüremez miydi? Bir de çocuk. Esirge-
ride fakir bir aile kiı.dınıdiT, ·oıi.un için o da me Kurumumuz · var. Belki. diyecekler ki, bu 
zayıftır, o da rahatsızdır. Onun üzerinde de yaştaki çocuklara bakacak teşkilatımız yok, va-
kendi sıbhat .lcşkiliitrnuıla m şgu.l oluyoruz. l\la- ziyetimiz çok acıdıı· arkadaşlar. Evlennıe hiç 
halli yardımlar yapıluuştıı·. Fakat köy ve hsa- şüphesiz egoizmi bir tarafa atınak demektir. 
bada yapılan bu yardım . şclwuin fevkalade bir Bir yuva açmak o yuvanın mesuliyetini ıkabul et-
viladet olan dört doğumu bir apıda yaşatacak rnek şüphesiz bir vatanpcrverliktir. Fakat çocuk 
eheııımiyet ve kıynıette olmadığı fışikardıı:. F ev- sahibi olmak iki defa vati!Jlperverliktir. Bu dj)rt 
kalade olan bu doğumu fevkaliide karşılıyacak defa vatanperver olan Türk anasın'ı ne yıızık ki, 
tedbir ve yardımda derhal temin ve te~ i edile· biz çocuklariyle bci·aber yaşatıruyoruz. Ço-
cek kadar kolay değildir. erek teşkilat.rnuzdan cuklar.ın üç tan i o1müş, bir tanesi ne fılcm-

ve gerekse mahallinden yapılıın ynrdıın.lar ancok dedir. bilmiyorum, anası da fena vaziyetteymiş. 
imkiinlıır içinele · olmuştur. Mii.ruzııtım bu kadar- Dördüzietin en biiyüğii ı 200 grammış ve bu 
dn. · ağırlıkta doğanlar yaşamazm.rş. Evet kitaplar 

Dı. O. LUDAG ··(Konya) - lay ma- böyle yazıyor amma Amerika'da beşizler doğ-
lnmdux. }<!uht~rem Bakanın beyanntmı dinl e- ıduğu zaman 1 000 • 1 200 gram arasındaydı . 
dik v anladık ki, memleketin nüfus noktai nıı- Orada yaşadı, biz ni~in yaşatııbilmedik? Madem 
zıı.rmdun dikkati ~ekmcğc d ğ ıı bu vaka lfı.yık bu Tiirk kııdmmm, bugün ıhhat Bnkanmın ağ-
olduğu ilgi ile knrşılanmaımştır. Bir Devletin mnclan iRittiğimiz veı:hile hastadır, çocuklarını 

rveti onun niiiuswıun çokluğu ile ölçülür. .Y0.5atamı;dık, bari kendisinin hıı.yo.tıru ilmrtııra-
ı nci a rm bıı~lııngıcındıı 1\Iıı.dıım Iontegü, lım. 
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TARIM BAKANLI~I 

7. - İstanbul Milletvekili Ziya. Ka.ra.mur
saJ 'm, son zıaımı.nlarda. çı:ka.n ormaaı ya.ngın

:ıa.n haikkmda. ya.pı:Ilı.n ineelemelerden elde 
·edilen sonuca ve lmıııa.ate da.i.r soru.sum Ta
nın Baamnı Şev'ket Ra§it Hwtipoğ'lu ta.rafı:ıı. 

Yüksek Başkanlığa 

ll . vni . 1945 

Son zamanlarda gerek !stanbul civarında, ge
ı·ek yıırdumuwn başka yerlerinde birbiri ardın
<·a zuhur edip milyonlarca milli servetin zıyaı
na sebep olan orman yangınlarına dair ortada 
<lolaşan şn)'lalara son vermek üzere bu ya.n
gmlar hakkında yapılan resmi incelemelerden 
(•lde edilen netice ve kanaata dair saym Tarım 
13aknm farn.fnıdan sözle açıklamalardrı bulu
ınılmasını tem{'ııni ederim. 

!stanbul Milletvekili 
Ziya Kararnursal 

BAŞKAN - Bnb>iin cevap verecek mi iniz f 

TARIM BAKANI Ş . R. HATİPOÖLU (Mn
nisa) - Evet. 
RAŞK AN - Buyurun. 
1'ARIM BAKANT ., . R. HA'T'1POÖLU (Ma

nisa) - Arltadıışlıırım, mulıtercın !stanbul Mil
letvekili Ziya Kıırııınursal arkada rmız bu yıl 

memleketin muhtelif yerlerinde beliren orman 
yangmlarmm sebepleri ve bu sebeplerde kasıt 

olup olrtıadığı bııltkındıı açık otununda izahat 
Yerilmesini biı· iiıı rgc ile istenıişlerdir. 

Dendeniz soruları karşılamak için; istenilen 
lıükme vnsıl olabilmek bilhasım şimdiy kıtdar 

yapıinn tetkikat neticesinde elde ('ttiğim kıı.

n aııtımı ıı:har debilnıek i(lin mevzuu Ül! Rafha
Ya ayırarak maruzatta bulunınak istiyorum. 

Bunlar da bu sene brliren oı·oıan yanı:ıınlıı.

r ı . bu yangınların s('bepleri ve bıınlor kanıısın
ıla bıı.şlıl'n alııııın tcdbirl rdir. 

Yalıırı: mfı nızalıına ba lıımadnıı evvı>l ıuuh

terem Ziya Knroıııursal 'n, oıomlE>ketiınizin bii
yük bir derdi olan orman ynngınlan hiidisesi 
hakkmda bana Büyük tilJet feciisi huzurunda 
nçıklama inıkfınrnı verdiklerinden dolayı yii
rekten te ekitür eqerim. 

dım 15 . VIII . 1945 fla.rihinde cevap veril
mi§tir. 

Ziya Karamıursa.l 'm sorusu ile Taron Be.
Imnı.nın ·cevabı &§&ğrdadn' : 

nundan haşka orll1nn yangrııları karşı sında 

]If eclis ··arkadnşlnrımm, uııııırni efkiirm göster
dikleri ha asiyetln ve ilginin bizim bu saha
daki · ~alışmalarımızı desteklediğini, şevkien

elirdiğini öneeden belirtmek isterim. 
Arkadaşlar; bizim mcmleketimizde orman 

yn ng-rııla rr ötedenberi her yıl tekerriir edip ge
len hiidiselerdeııdir. Yalnı:r. hu yılın bu konu
<lıı bir hususiyeti vardır. Bildiğiıriz üzere bn 
sene ilkbahar ve yaz fcvkalude kurak gitmiş
tir. Bilhassıı şu sıralarda km·akl ık en şiddetli 
şeki l de hiiküın sürmektedir. Kurak olan yıl
lnrda ise orman yangnılıırı daha kolay beHrdi
ği, daha srk tekerrür ettiği gibi çıkan yangıJl
ların vüsnt kazanması imkfmlnrı da daha ç_ok
tur, o nispette d yangınlıır tehlikeli olur. Jlu 
yıl ~ıkan ynngrnlarm çokluğunda ve telılikeİi 
oluşunda kuraklık bilhassa iiınil olmuştur. 

:Rıı sene üç geniş ınıntakada sık sık orman 
yanırmr olduğUlıu görüyoruz. Bu mmtakıılnr; 

1\farınara havzası, Elf bölgesi ve Akdeniz Jıava
lisi<lir. Diğer y rlerd ki ufak te[ k yangınlar oka
<lar çok ve miihim değildir. Bu yıl çık8JI ve 
şimdiye kad~r te bit ettiğimiz orman yangmla
rııun sayuır ~49 duı·. Bunun 249 n tırnurniyet 

itibariyi ağaçları dn tutuşturan yangın 400 
kadarı da orman örtüsü yangmlandrr. Birinci
ler tehlikeli ve Y..arar derecesi büyi.ik olan ynn
guılardır. Diğer 400 kadan da orman örtlisün
de çıkan, yani ağaçların tutuşmasına pek mahal 
kalmadau onnnn örtüsünün yanması ile biten 
ve sönen yangmlard.rr. 

Bu yanınları yanan sahaların büyüklükleri 
itiba.riyle gruplara ayıracak olurak 141 i birden 
beş hektara kadar olmak üzere ufak yangmlar
dır. 56 st beş hektardan 25 hektara kadar, 26 
sı 25 hektardan 100 hektara kadar, 10 nu 100 
hrktnrdan 600 helctara kadar, 4 dil 500 hektar
dan 1000 hektara ve üçU de 1000 hektardan 2000 
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hektara kadar olan yangınlardır. Fakat arka- , 
daşlar, en ziyade tahribat yapan y8Jlgın Edre
mit'deki Kazdağı yangınıdır. Bu söndürülınüş 
olmakla beraber yangının kapladığı ~aha 20000 
hektarr bulmuştur. (Nerede sesleri) . Edremit'te, 
Kazdağın da. 

Bu y:d yanan yerler; şimdiye kııdaı· tesbit edi
len yokUna göre, 37 23 hektar olarak görülmek
tedir. 

Orman çeşidi bakımından bu sahaları tasnif 
ettiğimiz takdirde bunun dokuz bin hekta.rı örtü 
y8Jlgımdır. Yani ağaçlara sirayet etmeın.iştir. 

23 bin hektaırı konı ormanı, 1164 hektan balta
lık orman, 1074; lıek~ı iı:ı,udalık ormruı olarak 
gözükür.. . 

Bunlarda.iı ·bildiğiniz üzere baltalık ve :t;-unda
lıklaı· en ziyııde İstanbul civarmdaiki yangınlar 
taraCından yalannıışt'ı.r. Bu yılın arzettiğim ge
nişlikte ve çeşitteki Ç>;rman yangınlarının maddi 
zararı· ınUyoı;ıJa.r vo mHyonları tutmalctadır. Fa
kat asıl, bu oımanlarm yanmasından dolayı, or
manm umumi :fayc;lalımnın yokolması yüzünden 
memleketin uğrayacağı zararlar daha büyiiktiir 
ve telilli i çok uzun zamanlara mütevakkıftır. 

Arkadaşlar ; bu yılın orman yanguılarrnı, sa
yı ve saha itibariyle bu suretle belirttikten sonra 
bunları Türkiye 'd geçmiş yıllarda vnki olan 
orman yangınları ile mukayeseye g~iyornm. Bu 
mtlkay yi yapııcal,< olursak bu yılrn yangınla

rında olağl\nüstü bir vazi,v t var mıdır, yok mu
l:lur1 oı:taynçıkar. Bım.un üzerine · kanaatrnwı 

belirtecek ııski sene! rdeki orınan yapgıl)lnn lı.ak• 
kmda dn, izin veri:rseniı, losaça birka~ nkom 
ver ceğim: , 

~f ınlcketiınizd : 193 yilmda 398 ya_ng.m 
çlkmış, 14416 hektarlık saluı. yanmıştır.. . 

1939 YJlında 510 ymıgm çıkmış, 12304 lıekUır
lık saha. yanmıştrr. 

ı 940 yılında 419 ;t·angm ~ ıkıınş 1R732 hek
tarlık saha y~nııuştır .. 

1941 yılında 85 yangın çtkmı , 31255 lıck-

1arlık ah& ynn.mı.,tır, 
1942 yılmda 695 yangın ı:ıkmı~ı 7'2 66 hek

taı·lık saha ya.nmıştrr. 
1943 yılında 950 )'angın çıkmış, ı 1951 hek

t~rlrk sahn yanmıştır, 
1944 ~·ıhndıı 9 ymıgm c;ıkmı 427 3 h k

tnrlılı: saha yımnı~tır. 
Hn yılki orman yangmı adedini ve sahaları

nı g~llıı ydlnrın .mkamları il mu kay · .:ı •cek 

olursak geçıniş bazi yıllara nazaran, daha aız 

olduğu görüliir ve bu seneki yangınlarda şimdi

ye kadar sürüp gelen sebepler dolayısiyle her 
zaman olagel n ..bir hal · gibi görünmektedir. 
l\Ie8eli\ 1948 tc 950 yangın çıktığı halde bu yıl 
654 yangın çıkmış oluyor. ·-

Bu yılın yangın a.detleıi v tahrip salıaları 

bunlara olıığani.i tü bh• ı:ııahiyet verdirıniyor. Yal
nız kurak ayı·ı bir hususiyet teşkil ediyor. Mem
leketimizin iklim şıırtları ve bizim ormancılığı
ıruzın inkişaf itibariyle hususi var.iyeti bazı in
sanlarınur.m kayıtsız!ığr buıılaı·r doğurııyor. 

Y angınlaı-m, ınünferit sebeplerine gelince : 
Çok vaktinizi alınamak için. bu sebepleri .kısaca 

• birkaç grııpa ayırarak ar~cdeceğim · 
Biı;nci gruptaki sebepler: Çobanlarda top

lanıyor. Çobanların yaptığı yangınlar çoktur. 
BnııJa'r ateş yakarak y.angm vücuda getiriyorlar, 
ormana sönmemiş cigara atıırak ateş çıkarırlaı·, , 
nilıay~t iyi mera Jmz~nımamak için. maatteessüf 
orman yalmrlar. 

tkinci gı'llplarda olanlar arasında; arazi kazan- , 
mak için orman açmak üzere yangın çıkanlması 
vardır. Bazı vatandaşlar gizlice ufak orman par
~alarnu tahdit ett ikten sonra oralarını ateşler. 

Bi.ı uı·etle yapdan m vzii yangmlar, büyük or
man ~ahalarını;ı intikııl eden yangmlnrdır. 

Üçüncü grııpda, orman içinde işi ola.ııla1'1n 
1·cyu Ol'mandau geçen lerin, ateş yakmak ve ciga
ra ııhıııık vesair yollarla yangın çıkarnıalan bu
lunur. Bunlar kaygrsızlığm ormana karşı kayıt. 
sızliğııı doğıtı:dnğu yangınlM'Clır. 

Birde nilıa.yet odını kömürii yakmak için 
meydana getirilen borluklardım dikka irJik yii
zündcn çıkan yıuıgrnlar vardrr. Buıılara loko
mol if hacalarından c,tlkan kıvxlcıntları:n yııngm

lımm da katabiliriz. Bu sene ~ıkan orman yan
gmlaı·rnm 7 tanesinin su~lusu ·tesbit edilıniş ' 'e 
bunlar mahkemeye verilmiştir. Bunlar · arasında 
:.6 tau si orınanda ateş yakmakla, 16 tanesi siga
rıı atnıaklu, 15 tanesi de tarla açmak için yan
gın ı;ıkarnı ıştır. ~ riye kalanlardan 12 tanesi 
Qobanlamı çıkardığı yangll)lnrdır, 5 tanesi kö
uıüı· torlnklnrmdan çıkan yangııılardır, 2 tanesi 
de lokomotüten ıı;rayaıı kıvılcımlar netioesinde 
hus,ı1e gelmiş ~an mlardır. Diğ r yangınların 
failie ri nrnnmnktadır ve bu yöndım sıkı takipler 
ynpılnınktodır. lt,ııill ri meı:hul yangınltırm stt~

lnları t sbit e(lildiktcn ·om·a öyle tahmin ediyo
ruz ki huıılor da şu teslıit ettiğimiz -gruplar 
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iyerisine g.irecek sebeplerdir. Bu vaziyete ve 
şinıdiye kadar tesbit eılileulere göre arkadaşlar 
bu sene ~:rkan yaııgwlarda, diğer yillardaki 
sebep ve şartların dışmda lıususi ve karakteris
tik bir oııı.hiyet yoktur. Bunlar arasmda mera 
kazanmak, arazi n(}mak için yapılan yangınla
rın kasti olduğuna ·§Üphl' yoktur. Fakat bun
dan soma hunıııı dışında sebeple'r tesbit edil
diği takdirıle takilıııt şüphesiz şiddetli olacak
tır. Orman yııugııılarıııın asıl büyük kaynağı 
bazı in~nnlaı·ııııı:mı hu yangınların memlekete 
verdiği büyük zara ı·l a ı ·ı ölçeıniyecek kadar ga
fil olnıasıd ıı·. Ül'llııın yaııgmlarmıı~ faiU rinin 
sıkı bir sıırl'tte takibi için gerekli tedbirler alın
mış, gcı·ek idnrl' iimiı· l e ı·iıniz , gerek zııbıta teş
kilatıııuz. !ll'rek i§letıne teşkililtnııız bu yolda 
harcket.e geti ı·ilnı işti r, bn takibut daha ıklaş

tll'ılacaktll'. 

., ıınu açık ola ı·uk Büyük Millet Meclisine 
arzPtııı ek isterim ki , o ı·ıııun yıı ngııılııı·ı meınlc

ketiıniziıı eskidenberi süriip gelen mnuıni bir 
elerılidir ve rsral'ln mücadele edilecek bir dert
tir. Hundun sonra yangın faillerinin amansız 
bir şekilde takip cdi l e<·eğiııi ve cczalandırılaca
ğıııı ve bu yoldn duraksız yiirüneceğini, bir ke
re daha ifndt> ı>t nı ek isterim. 

Yangın söndürme faaliyeti hakkıııda arka
duşlarclıııı hazılnl'I şııhsıın bıuıa sunller sordular, 
ıııatbııattn hıı konuda nıiitaliialar ileı·i ~ürüldü. 
Bilhass:ı so•ı zaınaıım tekniği, acaba orman yan
gmlarını söııdürmek için yeni keşifler bulnbil
nıi§ nıidir diye oı·taya . sunller konulmuştur. Bu 
nokta iizeri nd de kısııca duracağım . 

Arkadaşlarım , oruıaıı yangınları en ziyade 
iki şekilde oluyor : 

Birisi demin arzettiğim gibi örtü yaıı.gırudır. 
Bunun tıı hribatı o kadar büyük değildir; agaç
iar altındaki örtü ynnHr, biter. İkincisi ; tepe 
yangırıı d<>diğinıiz yongındn· ki , ağaçlara sira
yet eder. Bu luıkikaten tehlikelidir. Her iki ş -
kildo yangına karşı da ~imdiye ikedar ormancılık 
tekniği aslen iki türlü mücadele yolu. bulmu~

tıır. Bu da yangın önüne geçmek için or
man içinde yollar açı:nak;, gelen yangmı önle· 
mak, kesmck, diğeri mukabil yangınlar yap
mak suretiyl önlemek, bugün ·tıikip edilen usul
ler, bunlardır, vasıtaları da kllZlllll, kürek, bal
tadır. Yalnız bazı memleketlerde yangın ilk çık

tığı zaman viisat pcyda.h etmeden bıw Jdmyevi 
maddelerle söndiirıne tedbirleri almıyor. .Ancak 

yangm genişledikten sonra bunun da tesiri ·cı 
kadar büyük. olmuyor. Son zamanlarda orman 
yangınlarını söndürmek için tanklar kullanılını
ya başlanmı~ır. Bunlarla orman içinde ko
ridorlar açılarak gelen yangıru önlemek için bu 
çareye başvurulınaktadır. Bu henüz daha bizim 
memleketimizde tatbik ed.ilmeğe başlanmam:ış

tır. Zaten bu vasıfta da nispeten düz ormanlar
da Jnıllarulabilir Ştmu arzetmek isterim ki, bi
zim ormanlarmuz aleJeleser çok dik ve sarp yer
lerde olduğundan bunlarda çıkacak yangmlan 
bu vasıta ile söndürmek bizim mevzuumuz olıı

ınıyacağım zannediyorum. Tayyareler vasrta
siyle söndürme; ol'manlarda çıkan yangınları bu 
vasıta ile söndürme tatbikatı şimdiye kadar ;ııaprl
manııştır. Ancak orman içindeki yangınlan tes
bit etmek ve süratle haber almak bakımından 

bu vasıtadan istifade edilmektedir. bizde şimdi
ye kadar ~ıkan yangnılarm söndürülmesi işilıd 
vilayetler idare teşkilatımız; zabıta teşkiJatımız, 

jandarma tcşkilutrmız; kanundaki mükellefiyet 
hükümJel'ine istinaden 18 illi 50 yaşındaki er
kekleri yangnı yerlerine sevkederler ve bun
lar söndürıne i§'inde çahştırı1ıyorlar. Hakikatert 
birçok vllayetleı'de bu yöndeki çalışmalar orınan 
öndüımo işinde iyi muvaffakiyetlcr vermiş

tir. Sonra, orman i.~letmelerimiz genç olmaları
na ve tcşkililtlan eksik bulunmasma rağmen yan
ı,"'nlıırı ö~enıek, viisatini lahdit etmek için 1-
dengelen gayreti göstermiştir . Yangın ının

takalarmda bulunan askeri birliklerimizin yan
gın eöndürnıede büyük yıırd.ımJarı olmUŞtur. Bu
nu hutn.runuzda bilhassa belittıneyi borç bilirim. 

Bunun hııricinde olmak üzere gelecek tatnan
larda ol'Ill.an yangııılarmı önJemek iı:in almak· 
ta ()lduğumuz tedbirleri şu snretle ki.saca srra
layahllirim: 

1. - t,ıetmelerin içinde yangın rasat mer
)tezleri ın.ey'dana getiı·ınek, buralarda tarassut 
kuleleri yapmak ve telefonlarla işletme merkezi· 
ne bağlryıu'alı: yangının yerini çabucak tesbit 
etmek. Bu merkezler bazı işletmelerimi7.de. lmru1 -

nıaya başlanmıştır. 

2. - Elve~li olan ormanlar içinde emniy t 
y-olları a~mak. Sarp yerlerde bu mümkün de
ğildir. 

3. - İşletme teşkillilıru orman yangınını ön
lemede ve söndürmede kullanılııcak IUat ve vıı

ıtalariyle teç.hiz etmek. Bugünden bazı işletme-
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lerintizde bu maksa.tla depolar meydana getiril
meye başlanmıştır. 

4. - Orman içi zabıtasıııı kuvvetlendirrnek 
gibi diğer tedbirlerdir. Fakat şunu da sabnnızı 
suiistimal tın den kısaca bclirtmek isterim ki, 
oı;muııda ~ıkaıı ynngınr söndürmek, onnan yıın
gınlannı önlemekten daha zordur. Bu bakımdan 
btmdım sonra bizim alacağımız tedbirler daha 
ziyade ormıınrla yangını ika edebilecek olan ka
yıtsıılığa, lm;vgısııdığa nihayet veııneyi gözete
cektir, bu da, ııı·kadaşlarım Tüı·ki.vc orrna.ncılı 

ğının bellibaşlı miicadele mevzulaMndan biridir. 
Bu yönde orman idaresi tedbirl_er almakta

dır. Halkın ayduıhıtrlması, uyandmiması yohın

da faııliyetlPı·i hızlandrracağrz. Orman içinde 
ateş yakmaları önlemek hususunda işletmeleri

miz aktifleştiriJ ccktir. Şuna da işaret etmek is
terim ki, orıtıun geniş bir alan olduğu için n 
kadıLL' sıkı tcdbir alınırsa almsm .vangını önll'
mak jçin sauecc yıısıtk<;J kuvvet yetmez. Eğer 
halkımız · onıııın yangııılarınm büyük vııhamc
tini idrak edip orma.nda ateş yakmaıruık, orman
da yangına seb biyet verecek barliseleri mcy
<lana getirnıeıuek hususun<lı~ hassas olmazlarsa 
lm sahadaki ıııiicaılelcmiz çok zor olacaktır. 

flaveten arzctoıcyi Iiizumlu görürüro : Or
ınan yaugını çıkn.rmak, sebebiyet vermek, sön
dürmeye gitmem~k gibi ve buna ait suçlarlu ilgili 
m ;vzuatımız cksiktir. Tarım Bakanlığıruz orman 
yangmı sn~lularırun daha ciddi takip edilmesi 
yetıkilerin muhta<ı ve suçluların daha şiddetle 
ııezalandmlmalıı.rı zarıır tine kHnidir. Bumııı 

i<ıin ornııın yııııgııılal'l hakkında bir kanun lAyi
lıası hazırlamaktay ız . Büyük Millet M elisine 
sunacağız, o kammla alacağınıız sıı.liUıiyetlere iıı

ıt.iııııden orman yangınları ile daha. şiddetle mü
cadeleye girişmiş olacağız. 

Son söz olarak şunu tesbit etmek isterim ki, 
orman yangınlarına karşı vatandıışlannuzda 

])uııclaıı 20 - 25 ~ı· ıı~ ev\'e l i ıw nispdlc tlahıı lıii · 

yük hiT alakıt ıııü ahııdl' !'tııı('ktcyiı . Billıııssa 

son yııııg-ııılııı· lıakkıııuu ıııatbuatııııır. lıii yii k hiı· 

ha~xasiy<'tll' ıH'~riyattn bulnnmuşlaı·dır. Matbu 
ııtımızın Inı ııHikıı. · ıııtı ve yaı·rlımlawıa t(•şı·kkiir 
ed riııı v~ hu ıılilkn V(' yardTilllll rl<•1·a ıııını ıli 

l!'ı·iın. Yüksek 1\f!'eli:siıuizin orman yangınla
ı·mn kıırş ı olan ha suşiyl't ve dikkııtini ıniııııf.'t lı

kar~ılaruu . 

Bu alfıkıı. dikkat ,re lıııssasiy t işiıııiıtl bi?.i 
lnwvcth·ndi ··iy r . flcleı:t>k şeneler i~in daha ıııü-

essir tedbirlerle mücadeleyi yürüteceğimizi umu
yornm. 

Miirnzatırn bundan ibarettir. 
Z. KARAMORSAL (İstnııbnJ) - Son zaman

larda yurdumuzun . muhtelif yerleriııde zubuı: 

edip milyonlarca milli servetin ziyaına sebebi
yet veren orman yaııı,-ınları hakkında Hüküme
timizin yaptığı inccleııı ve ıırııştırınalar neti ce
sinde bu ynngrnlaı·ın sebeb i zuhunına dnir biisıl 

olan ·kananta ve bu pus1ıstıı ittihaz edilen teclhiı·

lere vesaireyc dair nuıhtereın bakaıı arkadn
~ımızııı resmi vııkuf ve lis~ııla veı·ıniş olcluğn 

izahlaı· unı).lıııi efk~ ı · üzerinde yapacağı tesir iti
bariyle bir· kıyınet ifade eder. 

Aı·kadaşlar ; tabiatın hiııbir güzelliğiyle ~iis

loıııni§ olan ormanlıırın, bn güzelliklel'ini ve 
maddi ııı!'nfa ut lerini bir taı·afıı bırakalım, mem-
1 keti ıı hayııt ı noktıısındaıı haiz o lduğu ehemmi
yeti takdir buyurursıııınz. Biıı:dc ıııevcııt ol:ın 

o ı · ıııaıılııı- takrihc ıı 8 hıı~uk milyon hektar .nıik 

tın·ındaun·. Bu, nıeınleketiıuizin vüsati itibı11'iy

le % ll rnddesindediı·. Halbuki, normal olaı·ak 
bir ıncınlcketiıı gcui~J i ği ııe gö ı·e % 33 nispet iıı 

de biı· oı1naııa Raltip olıııas ı lilzınıdrı· . Rizdı• 

fıındıilık ve çalılıklar da dfLiıiJ ollduğu hııldı· 

% ll nispctiııde olan orruanlar, normal orman
larm aııcak ü~te bi1·iııi teşkil ediyor ki, bunun 
~ok noksan bir mikt~~.r olduğu anlaşılıyor. 

Bu 'ı;öyle iken her sene dikkııtsizlik, kayrtsız
lık , te amiih, cehalet vesair herhangi bir sebep
le, bu ormanların mabvolmakta bulunma ı endi
şe il<> kın·§rlanacak bir ınabiyettedir. İRtımbul ' . 
ıuı ahiren dört bölgesi nde vukuagelip epey hir 
miktarda nıillt servetimizin mabvma sebep olan 
orman yangınları Boğazııı Anadolu cihetindeki 
semaları gecelerce kalın ateşten bir perde ile 
örtınii1i ve bu yangından c;ıkan küller Kadıköy 

sahasıuıı kadar gelmiştir. Yangınların birbiri 
ardmca zııhur etmesi hatıli bir oı·manda çıkan 
bir yanguun o ormamn diğer yerlerinde de ay
m zamanda vukuag-elınesi ve o esnada şiddetli 
bir brtmanın eserek yangın ı körüldenıesi ve sön
dürme vasıtalarmın ııoksaıı olması yüzünden 
yangın korkunç bir hal almış yapılan .bunca. gay
retler ve hizm tleruen istifade imkam zail olmli
ğa başlamıştı. Yangın korkunç bir suret-te iler
liyor ve İstanbul tehlike içinde kalıyor idi. Eğer 
yurdumuzu herhangi sahada olursa. olsun, ·hiç 
lıir zaman korumak hususunda yüksek müzahe
ret ve gayretni esirgemiyen kahraman asker-



lerlmlzln muavenetleri lnzimanı etmemi~ olsnydı 
· yanır ın sub ile kud ııı· i:ıccc''• kadıköyünden iti
baren Boğaz'ııı Anadolu sahiline kadar olan 
muazzam bölge kül haline gelecek idi. Hamdol
sun hn olmaı1r, t Rtanhul'da büyük l>ir tehlikedeıı 
kurtuldu. 

Muhtereııı Bakıııım bu hususta alınncak trei 
biriere dai-r verdiği kanııatbahş izahata teşekküı· 
ederim. Bundan sonra ümided<'rim ·ki, bu yan-

gmlnr tovali etmesi n. Fakat hiiliı haber alıyo
ruııı ki yurdun bnzı yerlt>rindc kısım kısım yan• 
gınlar oluyor. 

Sözüme nihayet veriken Uıtanbul'u bu kor
kunç 1 ebiikeden 1rurtarmağa muvaffak olan ida
re am ir ve memurlnmnızn, yurttnşlarrmıza. 

ve bilhassa kalıramı.ın . askerlerimize İstanbul'un 
ıın~iz bir ferdi olarak bu. kürsüdon şükran ve 
minnetlel'imi arıt>tıney i vazife bilirim. 

TİOARET VE EKONOMİ BAKAJf'LIJ[l.ARI 

8,9 - Yozga.d Milletvekili Sım lçöz'ün 
ti.t'tiğin memleket iginde ııa.rf ve istihl8.ki.Jıin 
temini ve tiftik dokuma sanayiinin kurulması 
yolun.dıı. ne gibi tedbirler almd.rğı ha.kkmd.a<ki 
sorusuna '1\ca:ret Ba.kıam Celô.l Said Siren ve 

Büyük Millt>t Meclisi Yükııek. RPisliğine 

Mcvzuun clırmıniyrtini bir ı1eı·eeeye kadar ol
sun aydnılatabilmek i~in aşağıdaki tnisilatı ar
zetmeme sayın arkadn.,lnı·ııuın müsaadelerini ri
ra ederim. Tiftik 63 ilimizden !i2 Rini ilgilendir
ınl\ktedir. Bunlaı·i!an tiftikkeçilerinin ençok 
lııılunduğu yt>rlrı· sıl'usiyle Anknrn, Eskişehir, 
Bilecik , Afyon, Kütahya, Konya, Niğde, Bolu, 

ıınkırr, KnMnınonu, Zonguldak, Çorum, Yoıo;. 

gai!, Krrşehir, Sivns, Erzurum, Siird, Mıı.ı·<iiH 

vilayetleridir. Bıı§ka menıll'ketlerde aynı vasıf
ları muhafaza etnwk şnı·t i yle yeti~tirmek k n bil 
olıııayan tiftikleı· i miz memleketimizin başta ge
len ilırııcnt eşyalnı·ından biridir. llı.rncatın dur
ınnş olmasiyle tiftik fiyatlarınrn günbegün düş
ıue i yüzünden tittikkeçileri yeni baştan sürü 
siirü kesilmeye haşlanılmıştır. Bu halin dı•vamr 
milli iktisndiyııtııııız narnma mühim bir zarar
dır. 1930 • 1932 senelerindeki büyük tiftik buh
raıırndan öğreıı11miş olan hakikatler göstermL~

tir ki tiitiği fena vaziyetlere düşürmernek ve 
neRJi azaltmıımak için takip olunacak y<'giine yol 
oııu daima ııtnınk ve yeni yeni nıalırel}ler bulup 
tamamen ihraç etmek olmalıdır. Yapağıda oldu
ğu gibi tütikl!'rin de hlmaye edilmesi zaruridir. 
Yıkandıktan sonra yüzde elli fire veren bir kilo 

Ekonomi Bmm Fuad Sirmen tarafmdıı/11 
9 . IV .1945 tarihinde oevap veril.mi§tir. 

Sım lçöz 'ün sorusu ve Tice.ret ve Ekono. 
mi ~ oevapla.rı &f&ğıdadır : 

kirli yapağı 170 kuruşa kauar alırup satrldığı 
lıaldf' ancıık yüzde on beş fire veren tiftiğin 
fiyatı 150 . 160 kuruştur. Hal böyle iken tifti
ğin ynpıı.ğıyn nnzarnn iki misli fiyat etmesi 18.
~ırııdıı·. Bu halin dı>vnını yüzünden dalıilde da
hi ah nı sat ını. ynpılmamaktn ve bir kilo tifti
ğin bedeli bir kel}inin bugün için yarı mıısra
fına bile teknbül etmemektedir. Bu vaziyatler 
tiftikkeçi nesiinin ıslahı yolunda alman tedbir
leri dahi verimli kılmamaktadrr. BiMenaleyh 
ıncvzuun acıkh vaziyeti hakkında bir derece
ye kadar fikir ''ereceğini sandığım §U miiru
ıattan sonra tiftik fiyatlarının artması ve mem
leket dahilinde sarf ve istilıliikinin ve tiftik 
mensucat sanayiinin tesi i yolunda ne düşün
tlüklerine ve ne gibi tedbire tevessül edecekle
rine clair sayın Ticaret v. İktisat Bakanlarmm 
Büyiik Meclisin yüksek huzurunda sorduğu.ın 

:ı ağıdaki sullllere a~ızdnn cevap verınelerini di
lı>rim, bürmetler. 

26 Mart 1945 
Y o1.gad Milletvekili 

S. !çöz 

Ekonomi Bakanlığından su.al 

ı. - 'l'ii:tiğin memleket dahilinde sarf ve is-



tihlakini artırmak i~in İktisat Bakanlığınca ne 
gibi tedbirler alınmış ve alınacaktırf 

Ticaret Bakanlığından sunller : 
ı. - Ticarj anlaşmalar yapilırken tiftik ih

rneatı.nm duraklanıası gözönünde bulundurula
, ra.k, tiftik ihracatını temin edici inıkinlar arnş
trrılıyor mu 7 

2. - :Meınlek.et ihtiyacım temin için hariç-· 
ten ithal edilen maddeler mukabilinde tiftik te 
veriliyor mu ve hususi taknsa tabi maddeler 
arasına tiftik ithal edilmiş midir? 

3. - Tiftiğin sabit ihraç fiyatı var mıdır, 
varsa bu fiyata fon da dahil midir f 

4. - Tiftik ihracatı prime t4;Qi midi..r1 
5. - İhracatçılar birliğinin tiftik ihracatı 

üzerindeki rolü nedir, birliğin ihracata müdaha
l~i ayrıca bir masraf ve külfet tahmil ediyor 
muf 

TlCARET BAKANI C. S. StR'EN (Bolu) -
Yozgnd· Milletvekili Saym Sırrı tçöz'ün Ticaret 
Bakanlığmızı ilgill'ndiren sonılıırma cevap arzc
uiyorum : 

Sayın arknduşlarımızın birinci soruları , ticari 
ıısluşmalar yapılırken , bugün dmııkinmış bulu
nan tütik ilıracatnııızı ca:ıılandırmak içhı imklin
lıu: aı·ııştmlıp ıı ı·aştırılmadığma dairdir. 

lnce, yumuşakı parlak ve elyafı uzun yün 
veren tiftik keçileri Oı'ta Anadolunun ve hillıassa 
Ankara ve dolaylarının en önemli bir istihsal 
maddesidir. Tiftik keçilerinin verdişi yünler, 
d ğerli kumaşların imalinde kullanılmakl a bera
be'r bu yünlerden kıınııı.şı örtü, ipek yapabi lmektc 
kendine göre ihtisa · isteyen bi ı· iş olarak göıiil 

mektedir. bu balmndan tiftik işiiyen sanayi do 
ıı.ncak belli ıuomleketlerde kurulu bulunmaktadır. 

Bu noktayı yüksek huzurunw,da belirtınenin 

sebebi, tiitik iliracı işisin bir lıususiycti bulun
duğmıu, tiftiğ1 geniş ölçüde ancak belli meinle
ketlerin alelığını izah içindir. 

1939 ydmlan bıı.şbyarıık tiftik ihracatınıır.ı 

gözden g çirecek olursak tütiklcrimizin drş pa
zarlara dağilişını görmüş oluruz: 

1939 yılmda 193 yılınm bir kı.~ıin ma.lı,sulünii 
de içine alan ve toplaını yedi bin küsuı · tonu va
l'IU) ilırııca.t rakamları içinde: 

AlnıanyA 

1ngilt0rc 
Rusya 
Diğer ıneınlek.etleı· 

% 66 
% 24 
% 6 
% 4 

yer almaktadırlar. Bu rakamlar, 1939 u takip 
eden yıllarda şu değişikliklere uşraıiuştır: 

19+0 +,500 o %39 %12 %30 %19 
1941 4,800 % 5 %63 '}'(>12 % 6 %14 
19+2 2,500 %11 %77 %12 
1!1+:1 4,:100 %26 %64 %2 % 8 
1!14-4 3,HOO %2 %90 % l % 7 ton 

Aı·zelnıiş olduğıtın rakamlar, liflik ıniişterilc

ı · iıııizi ve bulaı·ın içerisinde billıassıı rlevaınlı 

ınüşterilerioıizi lıuzurunuzda lıcliı1ınnye yl'tc ı· sa
ıuyerul)l. 

Yine bu rakııııılıırm ortaya koyduğu bit· !IO tıtl~ 
ta tiftikleriıniziıı 1944 y ılına kıular bir ihr~ sı
k ı ıı l.ısma uğramadığıd ıt'. 

1!144 yılında ilmı <: ettiğimiz tiftikler, 1943 
ı·t>kolte~inc aitt iı·, d(•ıtilchiliı·, 1!)44 rckoltrsi ilc 
iı;iı~de lııılundub'1.Uiınz .nlın rokollesiııe dış pazEıı·

larlı.ı sutı~ imklinları ar;unıı.ğa ~ııJı\llyoruz. Yeni
lcnı~ iizere olduğumuz. ticari aıılruımalar görü
şülürken bu cineti gözönünde bulundurduğu
muz gibi tiftik alıcısı olan ınemleketlerle yapaca
ğıımz u ıı)ıış.malarda da bu önemli istihsal madde
mizin süı:üıuüııii. temin için iınk!lnlar aranıak

tayız ve arayacıığız. 
Jııgiltcre'de halen ticari ve mali anlaşmalar 

üzerinde göı·iişnıelcr yapan lıeyetiınize bu konu
da vazife verdiğinlizi de lıuzurunuzda arzederim. 

Sayın Sırrı lçöz 'ün ikinci soruları; iki bölü
me ayl'l.labilir: Arkadaşımız, bu sorularmda bir, 
kar::ır lıklı ınııl listelerine göre yapılan ticari mü
badelelerde tiftik de llstelere giriyor ınuf iki, 
bundan maada belli listeler dııj.oıda iki mal yek
diğcl'iyle takas eelilirken tütik de bu takruılıırda 
ye ı· alıyor mu' demektedirler. 

Karşılıklı mal listelerine dayanan mübadcle
l e ı·d 1 uttuğumuz yol, mallarım.ızm önem derece
lerine ve ka.ı:şı memleketin bunlara olan ihtiyaç
Ianna ve buıı.a mukabil de bizim ihtiyaçlarıııu.zıı. 
göre miibadelelel'İ düzenlemekten, listelere gö~·e 
mübadele yaptığımı.z nı <'ınleketlerle tanzim ettiği
miz listelerde ti~k de yer almıştır. Ancak bu
günkü şartlaı· i~inde bu anlaşmalar işliyem.iyecek 



bir hale gelmiştir. Bunlardan mümkün olanlarını 
işler bir hale getirmek için çareler aramaktayız. 

Takas muameleleri de karşı memleketin bizim 
malımıza. olan ihtiyacı ve bizim de ona karşılık 
isteyeceğimiz mallara veya bunun tamamen ıı.lrsine 
göre yapılmaktadır. Tiftik tak.ııs mevzuuııa abn
mış maddelerde~dir. 

ıA.rka~ın üçüncü soruları, tiftiğin ihraç 
fiyatı11a ve bu (iyatm içinde foıı buluıtup bu
luıımadığma dairdir. 

1hraç maddelerimizin harp y ıllan içinde çok 
kıymetlenmesi i fiyatlarının. devamlı bir artı~ gö.~
tıırip iç fiyatlıı.mmzı tesiri altına alarak bunları 
c.la tahrik etmesi dolayı~iyle ihraç maddelerimiz-in 
fiyatlan tesbit ed.i.J.nıi.ş ve bu fiyatlarm üstünde 
yapılan satışlardım biı· fon alınması zarureti lıft

sıl olmuştu. Bu d vrede tiftiğin de ihraç fiyaı ı 
ıe..,bit edilmiş ve devamlı biı- fiyat aı·tışı göste
ı"<'Lı tiftiklerden de fon alınmıştı. 

1944 yılı i~inuc tiftik ihracatımızın Llurakla
m~ı ve fiyall arJa ynkıll1ya doğıu olan gidi§in 
kesilmesi ve lıattii bir gerileme görülmesi üzerine 
lıiı·~ok nıaddclrriınizde olduğu gibi tiftiğin de ih
raç fiyatı serbest bırakılmış ve bn arada fon da 
kaJdırılmıştır . Tiftik ihraç fiyatı ve fon bakımın

Jan hiçbir kayila tfibi olmıyan nıaddPlerimi:ı

dendir. 

Arkadaşımız dördüncü sorulariyle tiflik ilıı·a

catırun prime tabi olup obnadığnu iiğreumek is
tcnıektcdirler. 

Ihracatınıızıu serbest dövizli memlek tleı·e 
doğru kolaylıkla ak ı şıru te~ etmek için serbest 
dövizlcrc pirim tatbik edilmektedir. 

ligil i1. lirası ilc Amerikan dalarına verilmekte 
olan prim, bunlarm dışmda altma, İngiliz li
rassı ilc Arnerikım dolarına tahvili kabil olan di
ğer dövizlerı· ıle tcşnıil edilmiş bulunınaktııdır. 

'!'i rı iK h u terliye vo.,ılalarına salı ip olan mcmlc
kctlrre ihra~ rdi ldiği lukdinle ticari primden 
r•ıy<lııl:ınmakW.dır. 

Talvıslı ilıracatta fiyatın , priınli ilır:ıc:ıta gö
re lukanür cdı·n fiyat sovi~'rqindcn :ışıığıya clliş

ıni yı·reği tabii buluııduğunda.ıı ~Hiırst dö\'izlrre 
tatbik edilen ticari primierin temin e1tiği imltiiıı 

lardan ihraç nmıldı·kı·iıniz takıı slııı·d ıı ıı rla fıı.vdn

l~nmaktadır. 

Sa~,n Sırrı 1 ~Ö7. 'iin, son soruları i ihracnıçılar 
birliğinin işlerine ve bu· işleı-in yapılm:ısıruıı ih
racata bir mo..qra.f ve külfet yükletip yiikletınrdi
ğino dairdir. 

İlıraoatçılanu birlik balUıde te,ş\rilRtla,ndırri. 
ması, 1936 yılmda kabul buyıırduğu.nuz 3018 sa
yılı kanuna dayanmaktadır. Bidjıkleı· madde ne
vilcrirı.c göro 1937 yılından itibaı·cn kurulm~a 

başlamış ve 194.0 yılmda hemen hem n büti.in iJı. 

raç maddeleı·irni7J içine alacak kadar geııişlotil

miştir. 

lhrucatçılaı·ın tcşkilntlıı:n.dırılma.<;r, ihraç mad
delcıimizin balP.kt değeı•loriuin dış mcnV,eketler
dcıı aluıalıilmesini, müuferit lıa.,ı;oketleı·i fiyat 
ahengiııi bozucu tesirler yapılmasının. önle'\mcsi
ni, tck eldoıı yapılan muba,yaalaı:Ja satın alınan 
ıuıı.dd e l erin ilgili ilu·acatçı lar arasında belli esas
lara göre dağıtılınasını ıtemiıı etmek maksadını 

gütınektedir. 

1'iftik ve yap~ı ilıracatçılur bidiği 194,0 yı

lında kurulıuu.ştur. Bu, birlik, ha)·p yılları içiu
do tiftiğiu birazevvel aı·zettiğim rnaksatlara uy
guıl olarak ·at.ışla.rııu temin için değeı·li rncııai 

sarfettiği gibi, 1944 yılını,la ihracatın duı·akla

ma.~ ı üzerine ı iJtik fiyatlarının anormal ı emev
VÜ«ler ıkaydetmesine müessir olmuştuı·. 

lhJ·acatç,ılar birliği, idaro :masraflaı:ıru kaı'Şı· 
lıımak üzere, ihrıı.ıı cdilou maddelerin fob kıy

ıncı it'riniıı binde biri nispotinde bir ıı.idat almak
tadır. Birliğin tiWk i!ıracatuıa yüklettiği ınas

raC yalnız bundan ibarettir. 
lhracatçılar birliklerinin kurulmasından bek

luni le.n sonuçlann almabilmesi içiiı birliğe diıbil 

bul u uan t.acirler bııu kayıUaı·a ı f~bidir. Bu ka
yıtlar, genel ihracat politikamızın yürütülmesi
ni ı em ine yarıyan kayıt !ardır. Bir külfet ma bi· 
yetini taşımazlar. 

ArkadaşUIIlZın soı")l.iarının kiiJ'Şılıklal'lllt ta
maınlanuş bulunu.yoruın. 1944 yrimda ilıracmdıı. 

:t.orluğa düştüğümüz maddelere pazar bulmak 
için sarfettiğimiz gayretlerden tiftik de lazımgel
diği kadar payıru almaktadır. Tiftiklı.>rimiz-iu 

satılmıısmda ihracatçılarrmıza llükünıetçe yapıl

ması mümkün olan bütün kolaylıklatın gö teri
leccğini de arzederim.. 

Tiitik konusuna önC)Jl veren ve bu konu üze
ı-inde büyük emekler harcayan Sayın ırrr lçöz 'ii 
ı• evapl:ınrola tatmin edebildi )sem, bundan 1,evk 
duyacağml. 

EKONOM! BAKANI F. SiRMEN (Riıe) -
Arkadaşlar; memleketimjzin eskidenbori bir ih
ı·aç ıuad<\esi olan tiftiğin. bıı bakımdan IlleroJe
ket dAhilindeki durumunu ve dünya piyıısasıo
daki vaziyetini sııym Ticaret Bakarn arkadatıw. 



etrafiyle izah ettiler. Sırrı İçöz arkadaşun ver
dikleri takdirde tütiğin memleket dahilinde sarf 
ve istilılilkiııi artırabilmek için, İktisat Bakan
lığınca şimdiye kadar ne gibi tedbirlerin alın
mış olduğunu ve bundan sonra da ne gibi ted
hlrlerin alınmasının dü~üııülmekte olduğunu so
rnyorlar, Heııdeniz, hu soruya cevap vermek 
için huzuruııuza gelmiş •bulunuyorum . 

Malumu aliniz, tiftik ııanayide iki şekilde 

kııllaıırlmaktadır : · 
Biri; yapağı harmanları içine knrıştırrlarak 

yapağı ve tiftiktPn memzuç iplik elde etmek ve 
bundan yünlü dokumalar yapmak suretiyle olur. 

Diğeri de; yalıını tiftikten mamul iplik elde 
elmek ve bunlaı·daıı dokumnlar yapmak sure
tiyle olur. Tiftik ipliği yapma şekli de ya huıııı 
mahsus ııınkinalardn olur veyııhut ta cl vrya 
çıkrıklarlıı eğirırıek ı:mretiyle oluı·. 

Rıı arzettiğim şekilleı·in her iiı;ü de menı l e

kl'tte mevcuttur. Yapağı harıuıuılarıııa tiftik k;,_ 
n~tırılmıısı hususuııda, Hükümetiniz resıni ve 
lıusuRi sanayi bakımından her sene lıir evvelki
ne göre dahıı fıızlıı tiftik sarfı için tedbir al 
mıştır. Yalııız harmaniara tiftiğin knrıştll'llına 

ııispeti elde etiilecek ııınmulün nevine göre dni· 
ma değişir. Bn:r.ı mamuller vardır ki % 60 - 70 e 
kadar tiftik kar~tırılabilir. Bazılıırma pek malı 

dut karıştırılabilir. Bn hakımdnn tiftiğiıı mem
leket dahilinde harmana karıştırılnıak suretiy in 
sarf v~> i!!tihHiki yünlü dokuma sanayiimizin esa~ 
hucıniııe ve memleketin i~tediği mıımulün nevi 
ve cilısine göre kendikendine tııhdit edilmiştir. 

Arzettiğim gibi bilhassa ıueınleketinıizdc bu 
suretle tiftik sarü vnziyeti gözönünde tutulursıı 
dışardım hususi evsafta yapağı getirmenin müş
kül olduğu devirlerde bu karıştırma dnha ziya
de artar. Ynpağı fiyatı tiftiğe nazaran düşük 
olunea azalır ve bilakis tiitik fiyatı ya.pağıya 

ıııızarnn düııük olunca bilmukabele karıştil'ına 

niRpeti çoğalll'. 

J.'akat bu artmalar ve inmeler demin arzetti
ğim sebeplerle çizilmiş hududun hiçbir vakit üs
tüne çıkamamaktadır. 

Bugün mi!U fabrikalarda yapıığr harmanma 
karıştırılınak suretiyle paltoluklar, pardesülük
lere bilhassa hattaniyelerde geniş miktarda tif
tik kullanılmaktadır. Bundan başka Milli Mü
dafaanm ihtiyacı olan yünlü kumaş barınanına 
da tiftik karıştırılmaktadır. Memleketin, de
pıin arzettiğim mevcut inıkilnlarının azami hu-

dudu Q;j]ıilinde tiftik surfiyatı · ilerlemektc ve 
gen işletilmektedir. 

% 100 tiftiktcn iplik istilısnli cihrtine :;:rlinrt• ; 
ıneıııleketirrıizcl«> ıııunl~sd bu şe kilde iplik istilı

sıılinc salih elimizlle iki tııı·ııklı bir makine v:ır
dıı·. Mı>rinos fnhı·iknsıııd:ıki tıı g- iliz nsoı·1 iııı:ını 
dı·nil~ıı lıu makinenin istihsal kabiliyeti küçiik-
1iir. Bu rruıkine bugün gece gündüz çalışmakta ve 
ınüteınadiyen tif1ikteıı mamul iplik istihsal cdil
ınek1t>dir. Ancak mukinenin mevcut vaziyeti 
20 denazami 22 numara ineeliktc ipiİk venneğe 
müsait1ir. Piyasarun daha ince ipliğe olan ihti
yucıııı kaJ'!:!ılıyama nı ak1adır . Yalnız bunlar ço
rap imalinde ve kalıncıı ipliklerle yapılacak inıa
lıitt.a sarfedihnekledir. Bundan ba.-ıJı:a elimizde 
yi ne tiftik Manayİini meml ekette artmnak için 
Defteruar fııbı· ikasıııuıuı naklettiğimiz ufak bir 
tı·~is vaı-drı· ki ; Inırada ıla tiftik ipliği imal odil
ın ekt ediı· .. 'l' il'1ik sıı.rriyııtım mcııılekP1tP ı1nhıı gc
ııi~ iil~iide temin ı·tın~k i~in maalesef tiftik ipliği 
yııpılııınuınaktadıı·. <;iiııkii eld!'ki ralıı·ikıılıır nw
riııas ipliği :vııpılmak iizerc kurnlınuştnr. Buh
ı·a nlı günlerde mümkün mü diye tiftik ipliği tcc
riilır edilmişi ir. Fııkat. tıLraklan bozmakta oldu
ğu giiriilmüştür. Bu bakımdan tesis kifayetsiiliği 
dolayıRiyle mem leke1 te gı·ni~ iilçiidc tiftik ipliği 

inıal edilememiştir. 

Buııd ıııı soıı ı·n ııwııılekctt l' dahili i~tilıliık olıı

rak h~pinıiziıı bildiği g-ihi elele eğriimiş 1iftilc 
ipliği ile dr bazı dııkıınıııl:ıı · yııpılııııık1ııdır. Bıı

gün bııııun iih:iisii çok geniş rlPğildir. Rırrı lç:öz 
arkada.<ırınızm 1akriı·kri ıı<l e lınhsct tiklc ı·i gihi 
ti rı iğiıı ın em l ~k~ti ın i:r.iıı g<'n i ş bir bölgesi ni kap
lıyıın lııLlkıınızııı gı·~iııı vıısıtıısı olma.'! Vl' san:ı

y il e .. ıne plfınlnı·ıııdn gö:r.öııiiııdc tuttuğumuz esas
Inrdan hiı·indl' kendi nıııhsulh·riıııizin memlekrt. 
rlıilıilinde is1ihliikini lernin çarclı•riııi aramak oJ. 
dıığıı i~;in ı;rcn'k ben V(' geı'Ck benden evvelki Ile
tisat Vekileri tiFtik Mıı:ıyi nıevzuu ılninıi olaı·nk 

ele ıılnnşlardır. M<'ııılckt>t1c tiftik sanayiinin g<'
niş ölı;üd!' kurıılnı ıı.~ına ınfmi olan htı.7.ı husu.~lıır 

da vardı1'. Kısncn hu noktnlııı·a işarrt Nııwkt<' 

fa.vda nriiliıhaza ctm ckteyim. 
Şimdi Ticaret Bıılmnı arknılıı.~ımın da dediği 

gilıi meml<·k~tte is1ihsııl edil <'n t ittik 5, 6 vr haz ı 
sene 7 milyon kiloya kadar ~ıkmaktndır . Hııllıu

ki bizim lıiltlınum yünlü sanayide sarfettiğimiz 
yapağı nıi.J..-tnrı en gPniş senelerde bile 12 - 13 
bin tonu a.şınamaktadıı·. Memleketin istihliik k.a
biliyeti bu olunca yüzde ~z tiftikle imal edilm~ 
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olan malların muhtelif çeşit arzetmesi ve istih
lak imkit.nla.nnın malıdut bulunması do1ayısiyle, 
şu kısa izalıat.ımdan da anlaşılacağı veçhilc mem
leket dahilinde istihsal edilen tiftiklerin yine 
memleket dahilinde yüzde yüz sarfını temin et
meye maddeten imk8.n yoktur. Bizde tütik ipliği 
sanayii kurulmuş değildir. Kurulabilir. Bu 
da düşünülmüştür, fakat bunun evvela ince 
bir ihtisas işi olmıısı, saniyen istihsal edilen 
tift ik ipliğinin menıl eket ihtiyacı fcvkindc olan 
kı sm nı ın lııı ri ro ihraç mecbuı'İyeti karşısında 

bulunması gibi sebepler bugün içinde bulundu
ğunınz sanayi problemleri arasında tiftiğin bi
rinci sa.fa alınmasına şimdiye kadar maııi olmuş

tur. Biitün bu maruzatımin nıemlekcttc tift ik 
sarf YO istihlakinin göııüll eı·in arzu ettiği şekil

de genişliyemcdiğini ve sebeplerini kısaca arzot
miş bulmıu:vonım . Bununla beraber demin de 
söyl ediğim gibi ml'mleketin 8 - 10 vila.vet hulkr
nı vo bi lhassa grı;iın vasıta.~r az olan vilayetler 
halkını ilgi lendirmesi bakımından bunun iizcrin
fle durmaktayız. Amerika'ya ve fngi lte re\e 
gidl'll heyet do bu nıevzu üzerinde tctkik 
vo teınasl ıı l'da bulunınaları vazifesi verilmiştir. 

Kendileri nünııını•ler getirmişlerdir. Mem leketin 
iı;inrlc bulunduğuırııız şartianna göre daha ne 
gibi ı;w:vl cr yapabil i ı· . Bunun ii zerinde ciddi 
ve esaslr tPtkikl('ı' yapılması liizumu gerek sana
); tetkik lıc,.-etim'. gPrek iplik dokuma nıiics.qc-

sesine vazife olarak verilm~tir. Bu sözlerimlc 
Sayın Sırrı !çöz arkada.şmıın Baıkanlığımı aliı
kalandıran hususlara dair takririnde mevzuuba
his ettikleri kısımlara cevap arzetmiş oluyoruın. 
1\faruzatım bundan ibarettir. 

S. tçöz (Yozgad) -Sayın arkadaşlar; tif
tik, tütünden sonra memleketimizin başta gelen 
ihracat metamdan biridir. 63 vilayetten 55 veya
hut 30 unu aliikadar epııektedir .Anadolu vilil.
yetlerin in ba5lıca istihsalatı, arpa, buğday, yapa
ğı, tiftiktir. Arpa, buğday fazla olursa para et
mez. Az olursa kendine yetmez. Devlet tekalifi, 
aile ihtiyacı ancak tiftik vo yapağı ile tcırun edi
lir. Hal hu .merkezde iken bilhassa bu sene tiftik 
fiyatı son dercco düşüktür. Yapağının retmil fi
yatı 140 kuruştur. Nakliyeııi, komisyonu ilc 
150 - 160 kul'tl-51l satıldığı halde tiftik 150 kuruş 
etmiyor. Malumu alileri hububat pahalıdır. 

Otun fiyatı, bir kilosu on kuruştur. Bu sene kış 
uzun sürdü, üç ay bir keçinin ot ihtiyacı ycv
mi~-o bir kilo lı!'68.biyle 9 lira oluyor. Yani bir 
keı;iden alınan tiftik bedeli hayvanın iıı.5csinc tc-

• kabiii etmemektedir . 

Aziz Vekillerimizin verdikleri kıymetli cc
vnplar beni tatmin etmiştir. !n~llah gelecek se
neler kendilerinden soracağım soruların cevapla
rının daha müsmir ve daha müspet olacağı ümi
dindeyim. 

2. Gensoru 

İkinci Topla.ntrda. goo.soru yapıl~trr. 



G. Bakanlar kurulu 

i . XI . 1944 tarihinde Baılaı.nl&r Kurulu aı]3ığ!da. yıa.zılı ~ilerden kumlu idi 

H aıtbakan Şükrü Saracoğlu (1] tzmir 
Adalet Bakanı Ali Rıza Türel Konya 
Bnyrndırlık » Sıl'l'ı Day 'l'ı·abzou 

Çıılışnıa » Dı·. Sadi Irmak [2] Konya 
J)ı($i~leri » Ha~an Saka (3] Trabr.on 
Ekonomi » Fuad Sirmen Rize 
Uürıırük ve Tekel » Suııt Hnyri Ürgüblü Kayse l'i 
lçişleri » Hilmi _Uran l:lqhıın 

Maliye » Nurullah. Esat Sumer Aıılnlyıı 

Milli Eğitim » Hasan .Ali Yücel lzınir 
Milli Savuruna » Ol. Ali Rıza Artunkal ::vrııııisıı 

~ağlık ve Sosyal Yıu'<lım » ı >ı-. Hulılsi Alataş [ 4] .\yclm 
Tar.ım :t ~evket Raşit Hatipoğlu Manisa 
'i' icaret :t Celal Said Siı•en [51 Bolu 
Ulaştırma :t O 1. Ali Fuacl Cebesoy Konya 

1. - Dı.şiııleııi Bakapı H.a.s&n Sa.lm, 3 . I . 
1945 tarihinde ve Ka.muta.y 'm 19 ncu Birleşi

m'tnde J a.ponyıı. ile ııiya.si ve iktisadi mü.na
sebetlerimizin kesilmesine dair demeçte bu
lunm~ ve bu demegten sonra Japonya ile ııi

yaei ve iktisadi miina.sebetleııimizin (6 . I . 
1945 Oumarteııiyi Paza.ra. bağlıyan gecenin 

yarısmdan başlam.a.k üzere) kesilmeııi hak
kmdaki Hükümet teklifi 339 oy ile ya.ııi mev
cudun oybirliği ile kabul edilmiştir. 

HAR!CIYE VEK!Lt H. SAKA (Trabzon) 
- Hariciye Vekili sıfatiyle Muhtercm Başvekili
mizin 2 Ağustos 1944 kararının müzakercsi es-

Drşişleııi Bakanı: Hasan Saka' nm deıneci 
ile bu konu üzerinde yapılan görüşmeler aııa
gıda.dır : 

nu ında Yüksek Heyetinize vakı olan henüz 
hafızalarımızdıı canlı ol arıık yıı.~adığma şüphe 

etmediğim beyanatmda izah olunduğu veçhilc 

(1] Ba-şbakan Şükrii aı·awğlu 13 . Vll . 1945 tarihinde izin nldığıııdan döııii .~iiııc kadar Baş
bakanlık görevi Içişleri Bakanı Hilmi Uran tanıfıntU.m yapılnıt'jtır. 

[2] Çali:,qma BaJmmlığı 7 . VI . 1915 tnri1ıindc kıımlmuştııı·. 
[3] anfraııo'i:iko Konferanımıa giden D~-işlc.ı·i Bolwnı Ha.saıı cıka'ya, dönüşüne kadn·r, Maliy t• 

Bakanı Ntırııllah , uııwr V killik etnıişlir. 

[4] Dr. Hulıj.si Alataş 18 . I . 1945 tarı1ıinde ağlık ve osyal Yardını TJakaıılığıııdmı çek-ilmi.~ 

ve yerine Bursa Millet vekili Dr. adi Koıııık tôyiıı edilmiştir. 
[5] Celôl aid irım 31 . Y . 1945 taı'ilıiııde 7'icarrt Bakanlığınelem ~;(,ki/miş ve yerine Trabzmı 

Milltivekili Raif Karade-ııiz tayin cdilmiştiı·. 
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bugünkü dünya sava§ı daha patlak vermeden 
evel, siyasi lıududlarda. ağır ve tehlikeli bulut
lur yığrlmaya baııladığı andan itibaren ve he
nüz dünya siyasi manzarasmda. hiç bir vuzuh 
olmadığı bir anda Türkiye'nin taarruza karşı 
koymak için sulh uğrunda birleşmiş memleket
ler ile işbirliği yapmaya karar verdiği malılmu

ııuzdur. Bu karann tekamül etmiş en sarih 
ifade şekli Türk - İngiliz ittifakıdır. Bu itti
fakla Cuınhuı·iyct Hükümeti, dünya sulhunu 
korumak için savaşan milletler ile, ama~ birli
ği yapmuk hususundaki kararım tesbit ve tev
srk etnıiş ve Yüksek Heyetiııizce de, bütün taf
silatı ile bilindiği üzere bu uğurda ıııüttefiklere 
kıymetli yardımlarda bulunmuş ve yine bu itti 
fak icabı ola ı·a k , yüksek Meclisinizin almış o]. 
duğu 2 Ağnstostaki tarihi kararlar o zaman 
bütün ıwakıhin i gözüne alarak, Almanyn ile 
siyasi ve iktisadi rnüııasebetlerini keşmiştir. 

Yukarıda da arzettiğim veçhile, biitün ava . 
kibiııi göze alarak ittihaz edilmiş olan ve Tür
kiye'nin dunıınu il e destektenmiş bulunan bu ka
rarııı ınahiyet, şuınul ve tesiı· itibariyle; mütte
fikler tehiııe ihdas ettiği netice, tefsire ihti
yaç bıraknı ıyaca k kadar a~ıktır ve bunu heı· 

kes böyle bilmelidir. 

Bugün kendileriyle, uğnıııda çalıştıkları ga
yeniıı; tahakkuku hususunda amaç birliği yap. 
mış olcluğumuz ınüttefiklerc yeni bir yaı·dmı da. 
ha yapalıilmek iınkaııı bize verilmiş oluyor. 
Müttefikimizin ıııüttefiki olan ve bize harbin bi
dayetiııdenberi, esaslı ve kıymetli yardımlarda 

hulunan Birleşik Amerika Hükümeti, Türkiy '
nin Uzak Doğu harbinde, müttefikler zaferine 
esaslı bir yardım yapmak suretiyle, harbi kı . 

saltmak arzusunda bulunduğu takdirde, Japonya 
ile siyasi rnünasebetlerini kesrnesini, 28.XI1.1944 
tarihinde telkin etmi§ ve böyle bir münasebet 
kesrnenin, Japauya'yı, müttefik harb hazırlıkla
rını 1arassuda mfıtuf, mühinı noktalardan bi. 
riııdeu mahrum edeceğini tebarüz ettirm iştir. 

Miittcfikiıııiz İngiltere Hükümeti de Hükümeti· 
mizi Japonya ile münasebatı kesmeye davet ede· 
ı·ek Britanya Hükümetinin Türkiye 'nin Uzak
doğu harbinde müttefiklerin zaferine esaslı bir 
yardım yapmasını çok faydalı telakkİ ttiğini 

ve bu suretle diinya harbiniıı kısalacağını be
yan ve münnsebet kesmenin Japonları Mütte
fik harb hazırlıklarını tarassuda matuf miihim 
noktalardan birinden mahrum cdece~ini tebarüz 

ettirmek suretiyle Amerika telkinini aynı mü
lahazalarla ve aynı gün teyit etmiştir. 

Arkadaşlar, 

Bu suretle bize yapılan ve Müttefikler dava. 
sııııı esaslı bir yardım teşkil eden bu müşte
rek teklif üzerinde Cumhlıriyet Hükümeti, ica
beden tetkikleri yaptıktan sonra, vnkı bu talebi 
kabul ernekle Müttefikler davaama hakikaten 
esaslı bir yardımda bulunmuş olııcağına kani ola
rak Amerikan ve İngiliz Sefirlerine Japonya ile 
siyasi ve iktisadi münasebetlerimizi kesmeyi Bü
yük Millet Meclisine teklif edeceğini bildirmiş
tir. 

Sayın arkadaşlar, 

Bundan evvel Almanya ile münasebetlerimizi 
kesrnek hususunda almış olduğumuz tarihi ka
rarla mantıkan çerçevelenen ve veçhesi tama
men ınalurnnnuz olan anıı ııiyaşe.timize ve ittiia
kırıııza uygun bulunan bu kararı almakla, her 
zouıaııki ve her mühirn i~imizdeki isabetli ka
ra.rlarınızda olduğu gibi bir kere dnha memle, 
iketimizin yüksek menfaatlerine uygun bir karar 
verıniş olacağunıza kani bulunuyoruz. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. Maruzab.m 
bundan ibarettir. (Muvafık sesleri). 

Yalnız şunu da ilave edeyim Iki, tabii ıriyasi 
münasebetlerimizin kesilmesi dummunun harp 
haline çevrilmesi, ilgili tarafm alacağı karara ve 
hattı harekete bağlıdır. 

BAŞKAN - Münakale kanunu için açık reye 
iştirak etmeyen var nuT Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 

Söz ..Aıli Rana Tarhan 'ı.n.dll'. 
A. R. TARHAN (İstanbul) - Muhterem ar

kada.,lar; Sayın Dış Bakanımızın demeçlerinden 
öğreniyoruz ki, İngiltere Hükümeti ittifaknnıza 
dayanarak ve dost Birleşik Amerika Hükümetinin 
de iştiraki ile Hükümetimizden Türkiye ile Ja
ponya arasmda siyasi ve iktisadi ilişikierin kesil
mesini istemektedir. 

Bundan 5 ay evvel, Almanya ile ıriyaıri ve ik
tisadi ilişikierin kesilmesi dileği karşİsında bu
lunduğumuz zanıan, bunu ittiiakımızm çerçevesi 
içinde göı:erek kabulde tereddüt etmemiştik. 

O zamanki dileğin yalnız Alınanya için oldu
ğuna ve Japonya için aynı dileğin ancak bugün 
önümüze getirilm.i§ olmasma balalırsa, müttefikı
miz İngiltere'nin olsun, dostumuz Amerika'nın 
olsun hakiki bir sebep ve maddi bir fayda olma.
dıkça bizden bu gibi dileklerde bulunmadıklan 
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anlaşılmaktadır. Nitekim Saym Dış Bakanmm 
şimdiki beyanlarmdan da anlaşılıyor ki, bu yeni 
teşebbüslerini, harbin neticesi üzerinde faydalı 
olacağı kanantiyle yapmış oldukla.nru her iki 
Hükümet te ifade etmiş bulunuyorlar. 

Bu durum karşısında Gurupumuz, Hüküme
tin teklifini yerinde bulmakta ve tasvip etmekte
dir. 

Sözümü, B. M. Meclisinin isabetli kararı, 

hakiki ve devanılı bir sulhun teessüsüne yarasın, 
dileği ile bitiriyoruın. (Alkışlar). 

C. BiLSEL (Samsun) - Sayın Hariciye Ve
kilimiz açık sözlerle, Büyük Millet lifeclisinin 
tasvibine Türk japon münasebetlerinin kesilme
sine karar verilmesi teklifini arzetti. Bu dilliğin 
benim duygularıma neden dolayı uygun olduğunu 
belirtmek için söz aldım . Arkadaşlar ; hep bili
riz ki, Japonya, geçen asrın ortalarında, 1 53 -
1854, diiııya ticaretine zorla açıldı ve zorun ge
tirdiği lkayıtlarla, imtiyazlar' a, kapitilasyonlarla 
açıldı. Japonya bundan kurtulmak için bir ayak
lanma yaptı . Faka.t zorun baskısı altında kal
dı . Bundan sonra tarihin önünde övülmesi la
zungelen bir qalışma ile, batı metod'U11u ve batı 
tekniğini benimseyen ve kavrayan bir çalışma ile 
iler'edi, geçen asrın sonlarmda zordan ve zorun 
getirdiği bütün kayrtlardan kendini kurtıı.rdı. 

Dünya ticaretine ayın zorla açılmış olan kendin
den on misli fazla nüfllJ!Il;l bir Devletle harbe gir
di, onu da aynı metodial'la yendi. Bu asrm ba
şında 1902 de dünyanın en büyük deniz devle
tiyle mü avi bir ittifak akdetti ve nihayet 1904 
de Uzak - Doğuda genişleme imkanlarmr ara
yarı büyük Çarlık Rusya'suıı yendi. Tfu·k Mil
leti Japonyanın bu kalkınma ve ileriemeği en 
yakın bir ilgi ve senıpati ile karşıladık. Acaba 
Japonya, bu gen 1 ilgi ve sempatiye na ıl ce
vap verdit Biz Japonya ile Birinei Dünya Har
binin onuna kadar resmi münasebet)erde bu
lunmadık. Çünkü J aponya bor defasında biz
den kendi kaldırdığılll istedi ve nihayet Lo
zan'da da bizim bütün dünya karŞJsında mü. 
dafaa ettiğimiz prensipleri durdurmak için d~ 

kuvvetli d liller vardı. İpUği çoktan pazarn 
cııkn:uş olan imtiyazlım kaldırmak için 'l'ürk 
Başnıurahhnsı, tarihin övdüğü bir kuvvetle ça
lışırken , Japon Bnşmurahhas1; biz bu imtiyaz
lardan kurtulmak i~in tam yirmi sene çalı tık, 
Tiirkl rin bu arzularını anlıyoruz, aynı ıztıra

bı çeken bir millet sdatiyle anlıyoruz. Fakat 

Türkiye sözle değil, fiili teminat vermeli ve 
istenilen intikal devresini .kabul etmelidir dedi. 
Diğer Devletler de; işte büyük bir Devletin 
okşayıcı misali dediler. Bereket versin azmine 
hiç eksiklik getirmeyen Türk Başmurahhası 

eTiirkler yarım asırdanberi bu intikal devresi
tti geçirmektedil"ler:. diyer k ortaya atılan bu 
delili kesti attı. Japon delilini, Türk milleti
nin bir ferdi sıiatiyle, benim ve her Türk mil
liyetçisiııin ruhunıuzda bıraktığı büyük bir ız
tırap vardı. Buncları ötürü bugünkü teklifi duy
gularımrza uygun buldum. 

İdeal taşıyan bir insan sıfatiyle de bugün 
Hariciye Vekilimizin teklif ettiği kararın duy
gularına uygun olduğunu söyliyeceğiı;ıı: 

Dünün bir düz ni vardı. Bu düzenin belki 
aksayarı yerleri vardı bu, fakat iyi kötü işli

yoı·du ve biz de bu düzenin içinde onu iyi yü
rütmeye çalışan milletlerden biriydik Hatta 
1937 Haziranmda Türk Başvekili bu düzenin 
lehinde ve aleyhinde bütün söylenenleri ele 
alıp izah ederken o da bu düzenin lehinde bu
lunmuş ve orada çalışma fikrini terviç etmişti. 
Ba.şvekiliıııizin bu sözleri İn giltere Parlamento
sunda bizzat !ngi]jz Hariciye Vekili Eden ta
rafından okıındu Vekil bu sözlere harfihi!Jifine 
iştirak ettiğini söyledi ve dünün nizamını Baş
vekilim!z sözleriyle müdnfaa etti. 

lnsanlığa, aşağı yukarı, bugünkünden çok 
daha iyi bir hayat ya§atan bu nizarnı ilk bozan, 
buna ilk meydan c>kuyan Devlet Japonyadır. 

İnsaıılığı bugünkü harbe ulaştıran yolda ilk 
kesin adımı atan Devlet Japonyadır. 

1931 Eylftlünde bir hadi ·eyi vcsile ederek Çi rı 
topraklarına saldıran Japonya resmi lisaııla 

teminat veriyordu: Ordumuz çekilecektir, mülki 
bir gayemiz yoktur. Fakat askeri parti kudreti 
elinae tutuyordu. Hatta Başveki lini , 1930 Lon
dra deniz silahsızlanma antlaşmasım tasdik et
tirdiği için, öldürmüştü, ilerliyor, Çinde tam 
harb yapıyo:ı:du. Kendini takbih tmediler. O 
gün şiddetle hareket etmek suretiyle durdurma
dılar , ilerledi ve nihayet dünya. diizcninin bo
zulmasına. amil olan Çin istilli.sı sonuna. kadar 
devam etti. 

Kesme teklifini üçüncü olarak, bir hukuk
çu sıfatiyle duygula.rnna. uygun buluyorum. 
1904 harbine Japonya. Porartür'de Rus do
nanma.sı üzerine habersiz atılarak ve bunu ba
tırarak b~lamıştı. O zaman harbe haber vererek 
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mi bruılanır yoksa saldırganlıkla mı bıışla.ıur 
diye bir kaide yoktu. 1907 de 44 Devlet La 
lllliye'de toplandılar. Ve bir söz!Cşme imzalııdı

lar. Bu sözleşmeye göre harbe ancak harp ilan 
ederek veya müddetli bir ilitimatom verilerek 
başlanır. Japonya habervermeyi kaide yapan 
bu sözleşmeyi hem i!Tl7.a etmiş hem de tasdik ey
lemiş bir devlettir. Japonyanın bunu ve bundan 
başka kendisinin de biziı:n de imza. ve tasdik et
memiz Briand - Kellog adiyle de anılan Paris 
paktım bozarak Pearl Harbour'da Birleşik Ame
rika üzerine habersiz nasıl saldırdığmı hepi
miz biliyoruz. Kaideyi ilıliil ederek ve imzasiJll 
çiğniyerak bu harbe bÖylece başlamış olmasından 
dolayı da bir hukukçu sıfatiyle Japonya'ya kır
gınlık duyuyorum. 

Japonya ile münasebetlerimizi keısınek kararı
nı, sayın Hariciye Vekiliımizin başta i1.ah ettiği 

sebeplerle prensipierimize de uygun görüyorum. 
Biz altıncı yılı içinde bulunduğumuz bu harbin 
yalıuz vuruşmalarınm dışındayız. Tesirleri, zor
lukları ve tazyıklan içinde yaşamaktayız. iluı

yet bir milyon askerimiz, ilk gündenberi hudut
lanmızda heran saldırganlığa karşı hakkı, mil
let ve mcmleketi müdafaa için tutmaktayız ve 
bunların duruşudur ki, belki ikinci cephenin 
Avrupa'da açılm asma, belki Stalingrad 'dıı Sov
yet taarruzlarmnı ba.~arı ilc bitmesine imkan ver
miştir. Bu itibarladır ki, bundan evvelki müna
sebetleri-mizin kesimi, demin Sayın Hariciye Ve
kilimiziıı kuvvetle belirttiği gibi, nasıl birçok ha
yırlı neticeler doğurmuş ise ünllt ediyorum ki, 
bugfuf Büyük Mecli in alacağı karar da U7-Sık
doğu'da Doğan glincş memleketine karşı olan sa.
va.5da ayuı neticeleri doğuracak dünyayı ilerie
tecek ve herkesin beklediği iyi barışa biraz daha 
yakla.5tıraeaktır. 

Ben Birleşik Amerika Devletler Hııkuku Ce
miyetinin bir üyesiyim. Bütün Amerika'daki 
rneslekda.şlarıma söylüyorımı ki , yürürlükleri yol 
hakkın., adaletin milletleı· arasmda elde edilmesi 
yolu bizim de yolumuzdur ve. buna vermek yo.
lundııdır ki , bu kararı duygularJJmza uygun ola
rak alıyoruz. İki ay evvel toplanrnamızı açarken 
Cumhur Ba.şltarumıznı dedikleri gibi bütün in
sanlık için adaleti~ küçük büyük, her millet için 

emn:iyetli bi'r bıırışa götürecek yolda bu karam< 
mız dilerim ki , dünyaya harbi biraz daha kısaltıeı 
olsun. 

(Brııvo sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN - Üç imzalı bir takrir vardır, oku

naeaktır. 

3 . I . 1945 
Yüksek Reisliğe 

Japonya ile siyasi ve iktisadi münasebetleri
.mizin kesilmesi yoluudıı Birleşik Amerika ve İn

giltere Hükfunetlcri tıırafnıdan viikı talebiiı, lıı
gilterc ile aramızda mevcut (19 İlkteşrin 1939) 
tarihli ittifak muahcdesine ve takibedilen umumi 
siyasetimizin icaplanna uygun olduğu, Hüküme
tin verdiği izahat ve yapılan müzakereler neti
cesinde anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh Japonya ile siyası ve iktisadi 
münasebetlerimizin (6 . I . 1945 Cumartesiyi 
Pazara bağlıyıın gecenin yarısından itibaren 
kesilmesini teklif ederiz. 

Bilecik İstanbul 
M_ Ş. Esendal Rana Tarhan 

Tekidağ 

Fayık Öztrak 

BAŞKAN- Efenditrı , takriri usulen açık re
yinize arzediyorı.ım. 1\füsaadeuizle yoklama sure
tiyle reylerinizi veriniz. 

(Çaruıkkale) intihap dair inden reylerin ve-
rilmesine başlandı. 
BAŞKAN - Rey vermiyen arkadaşlar var mıf 

Açık reylerin neticesini arzediyorum. 

Japonya ile siyasi ve- iktisadi münasebetleri-
ım.izin 6 . I . 1945 Cumartesiyi Pazara bağlayan 
gecenin yarısmdıın itibaren ikesilmesi teklifinin 
kabulüne dair olan takrir (339) reyle ve itti
fakla kabul edilmiştir. 

HARtel'YE V. H. SAKA (Trabzon) -
Yüksek Meclisin, tecelli eden reyleri ile, Hükü
metinizin arzettiği noktai naıann tasvibine maz
har olmasından dolayı, Hükümetin miıınet ve 

şükran hislerini ar.&ederken her meselede olduğu 

gibi bu meselede dahl Büyük Meclisin taSvibine 

mazhar olan kararların millet ve memleket için 

hayırlı neticeler vereceğine ait sarsılmaz irnıını

mızı tekrar ifade etmeği kendim için vazife te

liikki ediyorum (Alkışlar). 



---2. - Dı.pşleri Bak.a.ıu Hasan Sa.ka., 23.n. 
·ı945 tarihinde ve Kamutayın Olağanüstü Bir
leıp.minde Alma.nya. ile Japonya 'ya. ha.rb i18.nına. 
ve 1 Ooa.lı: 1942 tarihli Birleşmiş Miıl.&tlar Be
ra.nna.mesin:e Tiirldye 'niln de -ka~Wnıa.sma. da.i.r 
dtmıeçtJe öbulunmuş ve •bu dtmıeçten ·solll'& Al
manya. ile Japonya 'ya. ha.rb il8.m ve a.ym za.,. 

BAŞKAN - Çoguııluğumuz vardır, Meclisi 
aotnn. 

Araverme sırasında ook ehemmiyetli olay
lar olmuştur. Bu olaylardan bizi ilgilendiren 
önemlilerilli Hükümetin ağziyle ve Hükümetin 
beyaniyle dinlemek üzere B~yük Millet Meclisini 
toplamağa çağırdnn. 

Söz Hükümetinclir. 

HARlClYE BAKANI HASAN SAKA. (Trab
zon) - Sayın arkadaşlar, 

Müttefilcimiz lngi!tere'ırin Ankara Büyük El
çisi Sir Maurice Peterson 20 Şubat günü Harici
yeye gelerek benimle göı:üşmüş ve Hükümeti na
mına bir memorandum tevdi etmiştir. Bu muh
trrada üç büyük müttefik şef arasmda Kmm 'da. 
toplanan konferansta verilmiş bir karar gereğin
ce 9 Şubat 1945 tarihindeki halleriyle mevcut 
bulunan Birleşmiş Milletlerle .:ortak milletler:. 
adı verilenler arasmda l'ıfihver Devetlerine .kar
şı 1 Mart 1945 tarihinden evvel hAr b ilan etmi'l 
bulunacak olanlarm 25 Nisan 1945 de Sa~ 
Fransisko 'da müstakbel dünya nizarnını müza
kere için toplanacak konferansa davet edilecek
leri bildirmektc ve bahsi geçen ortak millet
Ierin de Türkiye, Mısır, İzlanda, Şili, Eqüatör, 
Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezüela olduğu 
v.ikredilmektedir. İngiltere Büyük Elçisi, Hükü
meti tarafından, Cumhuriyet Hükünıetine, bu 
dünya nizanu konferansma hangi şeraitle davet 
edileceğini bildirrneğe memur edilmiştir. Sir 
Maurice Peterson; eğer Türkiye Cumhuriyeti 1 
Mart 1945 den evvel harb ilanma karar vere
cek olursa bunu mütaakip Birleşik Amerika 
Devletleri nezdinde müttefik milletler beyanna
mesine iltihak etmek arzusunu izhar etmesi ica
bedeceğini bildirmiş ve İngiltere Hükümetinin 
Birleşik Amerika D«>vletleri ile mutabık olarak, 
Mısır ve İzlanda Hükümetlerine de aynı menlde 
tebliğatta bulunduğunu ilave etmiştir. 

numdıa Birle~ MilleT.ıer Beyamıamesme Tür
kiye' .nin ka.tılma.sı ha~Jkında.ki. Hüikümet teklifi-
401 oy ile ve mevcudun .oyıbirliği ile kabul 
edilmiştir . 

D ~;}işleri B:f.<a.nı Ha8a.n Saka 'mn deme ci 
ve bu konu üzerinde yapılan görüşmeler aşa.
ğıda.dJr: 

Saym arkadaşlaı-, , 
Bütün milletierin birbirleriyle samimi ve dos

tane münasebetler idame ederek tam bir emniyet 
ve istiklal içinde ya.şam"aları gayesini daiına 
hedef tutan Büyük Millet Meclisinizin bu siyasi 
umde ve kanaatlerine uygun bir harici siyaset 
takibini şia.r edinmiş olan Tü.rkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, bu dünya harbi daha başlamadan ön
ce siyasi ufuklarda belirnıeğe yüz tutan teca
vüz tehlikelerine karşı dünya sulh ve emniyeti
ni muhafaza etmek yolunda çalışan sulhsever 
rırilletlerin yaııında mevki almıştı. Altıncı yılı

na girmiş olatı dünya harbinin başıncla!ıberi 
her türlü tehlikeler ve bulıranlar karşısında tut
tuğu bu yol üstünde hiçbir tereddüde düşmeden 
yürüyerek, aktetmiş bulunduğu ittifakların 

icaplarına sehat ve ısraı·la riayette devam etmiş 
olrluğu da siyasetin icabı olarak Y'Uksek 'M'ecli
sini7jn 2 Ağustos 1944 ve 3 Ocak 1945 de ver
miş olduğu iki kararla Müttefikler le birlikte gii
dülen ulu ditva uğrunda evvela .Almanya ve son
ra .Japonya ile her türlü münasebetlcl'ini kesmiş 
huhııuna.ktadır. 

Müttefiklerin son Kıı:rım Konferansında ver
nı!ş oldukları kararlar çerçevesi içinde İngilte
re Devleti tarafından Cumhuriyet Hiikümetine 
yapılan bu son telkin, şimdi memleket ve mille
timize müttefikler davasına kesin yeni bir yar
drmda bulunmak imkan ve fırsatını vermektedir . 
Bu telkini esaslı bir Rurette inceleyen Hükü
metimiz bunun kabulünü gerek ittifakımıza, ge
rek ötedenberi güttüğüınüz ve şimdiye kadar ni
ce delil ve tezahürlerini gösterdiğimiz devamlı 

politikamızın mülhem olduğu yüksek menfa.at
lara tam.amiyle uygun bulunduğuna kanaat getir
miş ·ve Türkiye'nin .Almanya ve Japonya ya 
harp ilanını ve Birleşik Milletler beyaıınamcsine 

· iltilıak"111ı yüksek M~clisinizin tıısvibine arzedece
ğini Müttefikimiıo: !ngiltereırin Büyük Elçisine 
bildirmiş bulunmaktadır. ' 
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Aziz arkadaşlar; 
Meclisinize bu tclilifirnizi arzederken biz bu 

hususta vereceğiniz kararın da milletin yüksek 
menfaatlerine taallftk eden her hayati meselcdc 
olduğu gibi yine en uygun ve hayırlı neticeler 
doğuracağına ve milletin saadet . ve selametine 
Mdim olacağına sarsılmaz bir imanla inanıyoruz. 
(Bravo sesleri, alklşlar) .. 

A . R. TARHAN (İstanbul - Muhtcreın 
arkadaşlar; bugün milletlerarası durum şöyle hu
lasa edilebilir; kendilerini korumak için silaha 
sarılmak mecburiyetinde kalan devletler bir ta
raftan saldırganın kuvvetlerini ezınekle; diğer 
taraftan da harpten sonra bütün milletierin ba
rış ve emniyet içinde yaşamalarını temin ede
cek tedbirleri aramııikla; meşguldürler. Nitekim 
Yalta Konfera'llsı gündemlerini harp işleri kadar 
sulh işlerinin de dotdurmilli olduğunu görüyoruz. 
A'l.•tık ateşin kesilmesi, bu harbi çıkarmış olan 
ve bugün kuşatılınış bulunan kuvvetlerin teslim 
olmalarma bağlıdır. Bundan sonra lıarple geçc
cek hergün ye'lliden · birçok insan karu akı

tır, daha birçok yuvaları yıkıp söndürür, 
fakat neticeyi dcğiştirmcz. Bu durum karşrsında, 
dünyada barışı biranevvel kurmak ve korumak 
için çalışan kuvvetlerin safmda bizim de yeri
mizi almamız lazımdır. Bunun için, Sayın Hü
ıkümetiıı, .Alına'llya ve Japonya 'ya !karşı harp 
ilan etmek ve Birleşik Milletler demecine ilti
lıakımrzı beyan elmek yolundaki teklifini Grıı

pumuz yerinde bir teklif olarak kabul· etmekte
dir. 

Mulıtereın arkadaşlar; Birleşik Milleti ere ka
tılmak demek olan bu tcklif ınünasebetiyle, bu 
milletlerin birleştikleri barış ve emniyet ülkü
sünde bizim de daima beı·aber old uğumuzu bu
~ün tckra·r tebarüz ettirmekte fayda görüyorum. 

Ve yine bu münasebetle, .kadın eı·kck yurt
larını terkedip karada, denizde, havada akla 
sığınıyacak mesafeler katederek yıırtlnrı için 
kahramanca clövüşen Rirlcşıniş Milletler oı·dıı

larını ve bunlar arasrııda, bugün kuruluş yıl 

dönümünü kutlnmakta olan, kom'\!umıız Soyvet
ler Cumhuriyetleri Birliğinin genç orclu~ııııu, 

takclirle yacletmeği bir ' 'a:&i!o bilirim. 
Mnhtereın arkadaşlar; yıllardanberi dünyayı 

kasıp kavuran harbin önüne geçmek için, daha 
tehlikenin ilk anında kurulan sulh ceplı~siııi yil
ratanlardan bil'i de Türkiye Cumlıuriyetidir. Sal
dırgan devletin en kuvvetli olduğu zamanlarda 

karşısına dikilip yolunu kapayan da şanlı Türk 
Ordusudnr. (Bravo sesleri; alkışlar). 

Bugün alacağrnı.z kararla yine aynı cephede 
şerefle mevkiimizi ,erefle doldurmağa devam 
edeceğiz. Kararınız lıayrrh ve kutlu olsun. (Şid
detli alk ış lar). 

Ş. GÜNALTAY (Sivas) - Muhterenı arka
daşlar, cihan tarihinin akışı, bugün bizi kesin 
bir karar vermek ınesuliyeti karşısında bulundu
rııyor. Fakat hemen sÖyliyeyim ki, Hükümetin 
istediği bu karar, bugünün icabı değil, senelercc 
önce, yani bu harb patlamadan evvel, burada 
bütün milletin tasvibi ile aktedilen, :ınuayyen bir 
siyaseti bel i rten bir ittifakın tabii neticeşidir. 

Avrupa'nın ortası ile güneyinde, Asya'mn do
ğıısunda beliren ve gün geçtikçe şahlanan ihti
raslara karşı, sulhu konırnak için karagün dostu
m)lz Sovyet Rusya ile dostluğumuz ve ittifakr
mız çerçevesi içinde İngiliz ve Fransız'larla yap
mış olduğumuz bu ittifak bize maddi ve manevi 
bi rta kım mesuliyctler ve mükellefiyatler yükle
miş bulunuyordu. 

Bu itti.fakta hedefimiz küçük büyük bütün 
milletierin kend-i mukadderatlarına kendileriıı.in 

lıtıkim olması, milletler arasındaki alıengin tahak
kümsüz hak ve adil esasl arı dairesinde yürümesi 
keyfiyeti idi. Bugün de aynı yolda yürüyor, ay
nı amacı güdüyoruz. 

Bizi, siyaset.imi:&i, müttefiklerimize karşı ta. 
ahhüt ettiğimiz maddi ve manevi mesuliyetleri 
gözönünde bulundurmak suretiyle hadiselerin ge
lişmesine göre, bu hedefe arişecek snrette inki
şaf ettirdik. 

Muzaı·fer Alınan ordoları önüne durulıuaz 

Jıiı· çığ halinde Balkaniara inmeği, Mnsolini or
dularırun Arnavutlnğu çiğneyerek eski Romalı
ların yolunu ve siyasetini takiben gözlerini 
ana yurdumuza diktiği zamanda da bu yolumuz
dan şaşmadık. Muzaffer ordulara karşı dimdik 
durduk. (Alkışlar) Türkiye 'nin g ~ilebilir bir 
geçit olamıyacağmı şanlı ordularnnızı Trakya'ya 
toplamak suretiyle gösterdik. Bu suretle İstanbul, 
Üniversitesi salonunda memleketin binlerce mü
nevver halkına sövlediğim bir lıitnbede cFiı·avun
lar devrini yeniden yaratmak isteyenlere karşı 
Tüı·k milleti canıyla, başryla dcmokrasilerin ya
ıırııda bulunacak, bu zihniyeti yxkmak için hiç
bir fedakarlıktan çekintniyeceh dediğim za
man, Büyük Meclisin bu siyasetine tercüman 
olnıuştum. 
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O zaman bana ilham kaynağr nasıl İngiliz it

tifaluru; oybirliğiyle kabul eden Büyük M'ec
lisin takibettiği amaç olmuşsa bugün beni kür: 
üye çıkaran sebep de aynı amaç, aym ruh

tm·: Cilıanda ımiüro ve tecavüz siyıısetinin yer 
'bulmamasr, demokrasi prensiplerinin hakim ol
masr. 

Türkiye 'nin bugünkü harbin çrkmasmdan 
önce, bütün dünya için ve kendi saadeti için 
amaç edindiği ve onun tahakknku yolunda her 
fedakil.rlığı göze aldığı bu siyaseti, bugüne ka
dar h.iç değişmemiştir. Hadiselerin akr.şma gö
re siyasetimize daima bu amaca göre istikamet 
vetdik; tedbirler aldık. 

Büyük Meclisin önce Alı;nanlarla, sonra da 
Japonlarla siyasi ve iktisadi münasebetleri kes
rnek yolundaki kaNJ.rları bu değişmez siyııse

tin bir merhalesi idi. Bugün Hükümetin önü-
~ m üze getirdiğj teklif de onun tabii bir neticesi

dir. Görülüyor ki, bu barb çıkmadan önce Dev
letimizin çizmiş olduğu siyaset planının ana 
hatlar; hiç değişmemiştir. Hil.diselerin inkişafına 
göre, gelişmekte devam etmiştir. Bu gelişme bi
zi kat'l bjr karar vermek merha1esine getirmiş

tir. Bu kararı da tereddütsüz vereceğiz. 
Arkadaşlar; cilian tarihinin akrşrm yakın

dan incelersek kendimizi şu hakikat karşısm
da buluruz. Dünleri evvelki günler, bugünleri 
de dünler yaratmaktadır. Şüphesiz ki bugün de 
yarım yaratacaktır. Tarihte her hadise keııdin
.den evvelki sebeplerio :ıaruri bir neticesidir. 
Mesuttur o milletler ki cihan tarihinin akışı 

içinde yarrmn nasıl olacağını yıllarca önce ka
ranlıkları delerek gören engin dehalı şefleri bıiı
muştur. Bu itibarla Türkiye en balıtiyar millet
lerden biridir. Hadiselerin kasırgalı borasr, şa

şrrtrcı akışı arasmda yarının uftıklarrnr seçen 
ve ona. göre yıl1arca. önce bir siyııset plinr kn
ran Büyük Millet Meclisi, bugün alacağı ka
rarla da yarrnı kurtarmış olacaktrr. 

Arkadaşlar, 

Taribin değişmez hakikati karşnımda bulu
nuyoruz. Yarrrun nasıl olacağını bugün verece
ğiniz. karar tayin edecektir. 

Cihan muka.dderatmm halledileceği konfe-
ranslarda söz sahibi · olmak, amacımrz olan zu
lüm ve tecavüz siyasetini yeryüzünden kaldrr
mak, demokra i esasla.rr i<:inde buna inanan kü
çük, büyük bütün milletierin hürriyet ve isıik

ballerini korunıak hususundaki preiısiplerimizi 

salahiyetle müdafaa edebilmek b~gün vereceği
niz karara bağlıdır. 

Büyük Meclisin dünya düzeni içinde Türk 
milleti nin varlığrm ve selametini kurtaracak ve 
koruyucak olan bu kararı da tereddütsüz vere
ceğinden şüphe etmiyorum (Alkışlar). 

M. OKMEN (Ankara) -Arkadaşlar; şimdi 
Ha.rieiye Bakanınuzm okudUğu Büyük Meclisin 
tıısvibine arzedilen Hükümet kararı hiç şü'phe 

yok ki, bundan altı sene evvel uzun· uza.d:ıya 

düşünerek almış olduğmnuz bir ana kararın, 

safha safha inkişaf eden bir arnı kararın tabii 
neticesidir. , 

Arkadaşlar; bu kürsii.den her vesile ile tek
rar edilmiştir ki, Tüvkiye Büyük Millet Mecli
sinin drş politikada tek bedefi menıleket içinde 
dış politikada tek gayesi memleket içinde mil- · 
letin egemenliğini ve dünyııda insanlık prensi
pinin hakimiyetini, egemenliğini ıtemin etmek
tir. Biz bu gayeyi iman haline getirdik, yurtta 
sulh, cihanda sulh, vecizesiyle prensipleştirdik 

ve niJıayet Cumhuriyetizi değişmez prensipleri 
olarak meyanma koyduk. Bunun içindir k1, ar
kadaşlar, bu harp ba.,nda Cumhuriyet her Dev
letten ön<:e doğrudan doğruyu tecavüze uğrayıın 
Devletlerden önce vaziyetini açık ve kesin olarak 
tesbit ve ilan etti. Adına Faşist, Nazist denilen 
müteeaviz, kahhaı·, Devletlerin küçük Devletleri 
ortadan kadırmağa ıteşebbüs ettiği zaman onla
rm karşısında ayakta duran tek bir Devletin hı
giltere'nin yanmda tek dost ve müttefiık olarak 
yer aldı. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, bu beş senelik askeri ve siyasi 
hadiseleri insafla, izanla, vicdanla tetkik eden 
hiçbir insan çıkmaz ki, Türkiye'nin velev g-.ı.yri

muharipte olsa, alınış olduğu durum müttefikler 
için büyük müttefikler izin büyük menfaatler, 
büyük yardmılar temin etmiş olınasm. Eğer ar
kadaşlar; mütecavizin bütün tehditlerine, bütün 
ihafelerin bütün vaitlerine, her türlü hile ve 
lıud'alarma rağmen Türkiye diğer Devletler gi- · 
bi ona tebaiyet etmiş olsaydı, bu tehdidin önün
de sağlam bir kaY'.ı. gibi durnıamış olsaydı, tek
nik ve asker~ delillerle iddia edilebilir ki, bu 
harbin talilıiııi değiştirmiş olan iki büyük zafe
rini Elil.lemeyn ve Stalingrad ~aferlerinin neti
eeleti meşk·tik olabilirdi (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; biz Tüıık: - İngiliz ittifaloru sa
mimi olarak tarihin ve coğra.;fyanm zaruri kıl

dığı bir olay telak:ki ediyoruz. Biz inanıyoruz 



ki, kendi topraklannı mulıafazadan ba§ka hiçbir 
cmcli olmıyan bir Türkiye, hiçbir toprakta gö
zü olınJyan bir Türkiye, İngiliz İmparatorluğu
nun tabii müttefikidir, biz yine inanıyoruz ki, 
dünya emniyetini dış politikasının esası olarak 
ilan eden ve bunu ispat eden bir 1ngiltere de 
Türkiye'nin tabii bir müttefikidir. Bu inanışlar
ilir ki biz dünya bu badireye atıldığı ve ilk alii
ınetledni gösterdiği zamandan itibaren bu siyase
te sadık kaldık ve zamanın müsaadesi nispetinde 
ona daha faydalı olmayı gözönünde bulundur
duk. Ar·kadıı-5lar; hepimiz biliriz ki, bu Devle
tin kuruluşunda dış politikasına temel olan ana 
fikirlerden birisi de Türk - Sovyet dostluğudur. 
.Cumhuriyet Türkiyesi bu beş sene içerisinde 
büyük komşumuz Sovyet Devletinin en çetin gün
lerinde, en kara imtihanları verdiği güııler için
de, bu ·ana fikre sa.dık kalmıştır. ArkadJışlar; 
kendilerinin büyük ııluvvü cena!lı ına sığınıı-ra.k, 

huzurunuıda cesaretle söyliyeceğim ki, bu harbin 
kapkara gfrn.lcı-indo en karanlık hadiseleri ı bizlere 
görüşünün kuvvetli projö:ktörleriyle aydınlatmış 
bulunan Milli Şef 1nönii, her hareketimizde, her 
badiscde, bu, büyük ve kıdemli dostaikarşı vefalı 
olmamızı ve buna dikkat etmemizi bize tavsiye 
etmişlerdir. (Alkışlar). Hükümette vazife! i ol
duğum zamanlar bu isabetli direktife çok kere 
ınuhatap oldum. 

Aı:kadaşlar, biz de harici politikaınJzda, bu 
ana fikir ve ana direktili dikkatimizin başın

da bulun'duratak öyle hareket ettik. Soruyorum 
bütün dü·nyaya; Türkiye'den başka bu büyük 
dostumuzun hangi !komşusu, istilı'icı ordulıı-ra 

katılmadı ? veya yol vermedi? 
Büyük komşumuz S tatingrat 'ta yapyalnız bir 

halde düşıı:ııı:na karşı mukavemet etti ise bu 'bü
yük kahramanbkta·n Boğazları ve cenup ve Kaf
kas srnll'lıı-rıru bir kaya gibi tutan milletimizin de 
bunda bir iftihar ·hissi vardiT. Bir bu _ büyük 
Devletin genç ordusunun kalıramanlığını daima 
iyi ve dikkatle takip ettik. 

Fakat bunun yarunda ben de milli bir gurur 
ile iddia ediyorum ki, Türkiye C1lıı}lıuriyeti ida
recileri yal~ uzak görü~ü değil, bunları Türk 
m:illetinin, Türk Cumhuriyetinin, idıı-recileri ola
rak öğünmek için değil, hakikat olduğu için 
söylüyorılın (Bravo sesleri, alkışi ar). 

Arkadaşlar; şimdi alacağunız karar ctrafrn
da Büyük :Meclisi yoracak değilim, benim kanna

. trmca, biz bu kararla Millet olarak Birleşmiş Mil-

Jetler manzumesi ıçme yeni girmiş olmuyoruz, 
o manzumede herkesten evvel aldığmıız yerin 
yeni bir icabını yerine getirmiş oluyoruz. (Brn
silSieri, alk.ışlar). 

R. KAPLAN (.Antalya) - Aziz aı:kadıı.şlar, 

Türk milleti, dünya durumunu, Umumi harpten 
sonra ikendi istiklıll sııvıışıru yaptıktan sonra etüd 
ederken, dünya mi,Jcltleri'llin aralarındaki ihtilılf
ları birbirleriyle müzakere yoluyla, kanuni dü
şüneelerle hall tmolerinin mümkün olduğunu se
uclercc iddia etmiş ve o iddia ını Montrö Mua
hedcsiylc, Hatay ltliifnamesiyle, misaller vererek 
dünyaya göstermiş bir millcttir. Fakat arkadıu;
lar, şunu da itiraf ve üadcye m eburum ki; beşer 
denilen ın.ahlılk, yaratılış ı ile beraber kendisine 
haslet olarak verilen ihtira.stan kurtulamamış, 

kurtulamıyor. Bu harpto nevvelki senelerde de 
bunca iddialarımızia ve dünya milletierin karşr 

ver.diğimiz misallere rağmen, bcşcr, ilıtiraslarm

dan kurtıılamadı. Hıırplcrin başlamak üzere ol
duğu gürültüleriyle, tıı·akalııriyle, tmaneleriyle, 
orada btmıda sezilmeyc başladı. İşte o . günleı·
dedir •ki, beşeri-n yine ihtirası uğrunda hıırp:erc 
süı·üklemekte olduğımu gören 'l'ürk milletinin 
Büyük lideri Atatürk v onwı aziz arkadaşı lnö
nü, bu durum karşısında vaziyeti t bit etmekte 
gecikmediler. Akdeniz ltililfna.mesi başlangıcı ol
d'n. Bunu ınütaakıp Bü.vük Atamızr kaybettik. Fa
kat hayırlı halefi olan büyük arkadaşı lnönü bu
nu ik:ı~de gecikınedi. Fransa ve İngiltere ile 
Altdeniz ftilı'l.fna.mesini ittifaka götürdü. Bu itti
fnkla Türk milletinin mukaddcratını idare eden 
Büyük MeeJiıı, Türk milletinin ınukaddcratmr 

tcsadüfe brrakınryarak, o günün icaplarmı gözö
nünde bıılundurdu. Bilirsiııir. ki, arkadaşlar, Dev
letler harpten kac;makla, milletlerinin ve ken
dilerini felaketten kurtarmış ve korumuş sayıl
ınazlıı-r. 1\1isa.J mi ararsı:ııııf Bu ha.rp içinde bir
çok milletleri misal olarak kendiliğini7.den bu
lur ve dü.şünüt'Sünüz. Türk Iili ti böyle yap
madı, harp geliym·, dünyaya şiımil bir haı·p geli
yor, buna karşı tedbirli duı·acağrm, harpten kork
mı~·acağını harp karşısında durııcağı.nı bildirdi. 
Aldığı bu kııt'i kararlarilir ki, arlmda,Iar bu
gün Türk milletine yaraşan, Çanakkale'nin mu
zaffer ordusuna yar~, Afyon'un, İzmir'in mu
zaffer ordusuna yaraşan bir duruınlıı bu harbin 
ka.ı.·u:ma. çıktr. Türk milletinin v Türk vata
n,nın müdafaası olmakla beraber, ııxkada.şln:rımm 
da temas ettiği vcçlıilc müttefikterimizin bu har-
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be hazırlık devrelerini teşkil eden iki sene için
de Tiirk Ordusu müttefiklerinin hesabına ve bu 
harp hesabına yaptığı hizmet ve faydaları axka
daşlaıım saydığı için tekrar etmiyeceğim. 

!}ugün arkadaşlar 111\n edeceğimiz bir karar
la hnrbe giriyoruz, belki bu kanaa.tte bulunanlar 
olur. Fakat hakikati inkar edenler belki o ka
nnatte buluıımırabilir. Hakikatta biz mütte
fiklerle ittifakmmıı yap!.ığmuz gün, müttefikle
rimiz harbe başladığı gün Trakya'da, Şarkta, 

Ccnupta, her yerde ordunıuzu lııl.ur bulundur
mak, silith altnıa almak ve em.re hazır bir vazi
yette her nereden gelirse gelsin, tecavüze ııil11hla. 

karşı koyncağınuz emriTti verdiğimiz gündenberi 
ha.ı·ptayız. Bunu gerek dostlarımızın ve gerekse 
düşmnnla.rııruzın. bilme.si lazrmdrr. 

Biz bugiin alncağırnız bir karaı·la, Türk mil
letinin, ilk aldığı karardan dolayı, harbe kaı-şr 
harbe hazrr bulunınaın kararından dola;yı, kendi
~ini ve yıırd'unu koruduğundan dolayı kutlula.r
ken, bugün nlacafr kararın da. Türk milletine 
mutlu olmaamı, hayırlı olmnsmı dileyerek ve Hü
kümete muvaffakryetlet• dileyerek kararın kabu
llin ü rica edeceği m. ( Alkıı,lar), 

E. ER!Şffic'UL (Zonguldak) ....,.. Arknda.1lar; 
Büyük M~lhıin çok önemli bir kararla davet edil
diği sırada iki noktayı belirtmek i<;indirki, söz 
alınış bulunuyorum. 

Belirtmek istediğim noktalardan birisi şu

dur; içeı·de ve dışa.rıda ~inıdi bizint vereceğimiz 
harp kararının sebebini bilıniyenler; iyi anlama
yanlar var iso bunlar karşısında hepi'Dlizin ve 
bütün aydınlarm üzerine düşen bir vazifeyi be
lirtnıelldi ı-. O da şudur: Niçin har be giriyoruz, 
n:i~n barb ilan ediyoruz7 Bunu açıkça anlat
maktır. Şllllun için harb ilb ediyoruz: Cumhu
riyetin ilk günündenberi takip ettiğimiz bür 
milletler c&ıııiası vücude getirmek, daha mesut, 
daha iyi bir dünya. vüeude getirmek olan siyasi 
idealimizi tahakkuk ettirmek için bu idealde 
müşterek olan Müttefik milletlerle ayın progra
mı takibetmek ve onlarla her alanda işbirliği 
yapmak içindir ki, harb ilAn ediyoruz. 

İyi bir dünya kurmak, hür ve müstakil mil
letler camiası içinde yaşamak bizim idealimiz
dir. umhuriyetin ilk günündenberi bizim idea
limi~<İi. Biz bu idea lde çalışan milletler le her ne 
pahasına olursa olsun yanyana. buhınduğumuzu 
daha 1939 Mayısındııki beyannamemizle bunu 
bütün dünyaya ilan etmiş bulunuyorduk. Yani 

o beyannameyi imza ettiğimiz gün şunu demek 
istiyorduk: 1939 da başlıyan harb yeni bir dün
yaya doğru götürecektir. Bu dünyanın bizim 
idealimize ve hak temeline dayanınası için bi
zim ideali takibeden Müttefik tarafla yanyana
yrı. Bu deklarasyouun ınanası bu idi. O tarih.
teuberi daima elimizden gelen bütün kuvvetle 
ve içimizin arzusu ve isteği ile bu ideale bağlı 
olduğumuzu gösterdik ve şim di biz harb ilan 
etmekle bu birlik için aynı yolda çnbşacağııru
zı bütün dünyaya ilan etmiş oluyoruz. 

Temennim budur Id, her Türk aydını içeride 
ve dışarıda iddiamızı eğer yanlış anlıyanlar 

bulunursa onlara tamamen aniatsın ve herkes 
bu nokta etrafında birleşmiş olsun. Bizim yeni 
ve daha mesut bir dünya için iştirak otmekliği
ıııiz lazırndı , zaruri idi. Beııı millet bakıırundan, 

·hem de insanlık baknrundan lazım ve zaruridir. 
Çü.nkü milletimiz ötedenberi, bilhassa Cumhu
riyet devrinde insani ülküler ve bak yolunda 
yürümek için kalb kuvvetini enerjisini ve ica
bettiği zaman, maddi kuvvetini göstermek ter
biyesi ve emelini ülkü edinıniştir. Onun için 
Müttefiklerle tam işbirli'ği daveti karşısında 

katiyen kayıtsız kalaıııazdrk. Bngü11kii nesil 
eğer kayıtsız kal.saydı gelecek nesil bizi ayıp
lardr, zaruridi, çünkü ne yakm şarkta ve ne 
de Balkanlarda Türk milletinin iştiraki olmak
sızın iyi hayat teessüs edemezdi ve etmesine de 
ihtimal yoktıır ve y(}ktn. Bugü.n, biz, iş~irak et
mekle şu noktadan da sevinıneliyiz ki, insanlı
lfa da, milletintize de yeni ve mesut bir hayat 
yolu açmak için bütün kuvvetimizi sarfetmek 
yolunda bulunuyoruz. 

İkinci belirtmek istediğim nokta. şudur. Ar
kadaşlar; bu hedefe, Hükümetimizin daima isa
petti olan dış politikasının neticesi olarak vardık. 
Ne bir tesadüfün, ne de lıerrangi bir snretle bize 
sadece yaprlmış bir telkinin neticesi değildir bu. 
Bilakis başındanberi düşündüğümüz, takibine 
karar verdiğimiz dış siyasetin adım adJm tezalıü
rünün en son neticesidir. Biz bunun böyle ol
duğımu, bizi blllla davet edenlerin de. teslim ettik
leı·ine inanmış bulunuyoruz. Bizi, müttefik nıil_
letler birliği beyaıınıunesine iltihaka dilvet edi
yorlar. 

B yAnııaıneye iltilıak içiu şıırHardau biri u
miş veya hizmet etmiş olmak. Biz bu daveti o be
dur; müttefiklerin ülküsüne, zaferine yardmı et
yannaınede yazılı olan bu fıkra biikınüne göre 



---yapılmış addediyoruz. Yani şimdiye kadaı· Müt
tefikleı·in zaferine yardını ettiniz, hizmet etti
niz, onun için hu konfernnslarda da bulumnm~ 

şeklinde tclfikki ediyoruz ve böyle olduğu içindi:· 
ki, şimdiye kıtdar yapmış olduğumuz hizmetle
rin takdiı· edilmi~ ve anlaşılm ı ş olduğunn, bütün 
yüreğimle inanmış bu.luuuyorum. Bu davet.in ba
na verdiği inan budur ve zannediyorum ki bizi 
davet edenler de bu nıaksatla davet etmiş olu
yorlar. Onun i ~iıı ben bütün harb yılla.rında 

bizi bu yola ı.rötüı·en dış politiknnı ızı övmcği 

vııtan boı·cu adoediyor ve Hükiimetiınize teşek
kür ctmeği de bir ,·azite biliyorum. · 

Aakadaşlııı·, eğer MüMefikleı', Ruı;yu , 1 nı;til
tere ve Amerika yanmda biz hak ve lıü ı · ıııil

letler camiası vücuda getiı·mek için kurulacak 
kıınferansta ve bulunduğumuz yerlerdeki m esıı.

imiz c;ok ümit ettiğiını gibi semeresini verirse, 
ıııilletimize hi.iyük lıi ımı et etnıiş olııcai!nmz ~ibi 

ayııı zamanda insanlığa dn büyük bir hizmet, 
·şimdiye kad3r Türk milletinin yaptı~ı hizmet
lere iliıvr olnı·al{ büyük hir hizmet ifa etmiş 

olacğız. 'l'ürk millet inin bunu yapcaleınn ve 
l\1iittefildcriınizle elbirliği yaparak daha iyi bıir 

hayat yıırııtııcnk yeııi hir rlüııyıuıııı vücuda p:el!'
crği ne inaııım vardır. Onun için Rtikiiın etiıı · 
teklifinin kabulünü ben dt> rica ediyorum (AIIuş
lar). 

P. ÖZTRAK ( Tekirdağ) - Sayın arkadn şla
ı·ıııı , C'unıhuri.vet Türkiye'sinin doğduğu g-ünden 
beri sulhe ve insanlığa hizmeti şiar edindiği bü
tün diiııyaıını ınal fıınu olan _biı· hakikattır. Biz 
kenrli menfa:ıtııııızı ve iııs3ıılığııı nıenfaatıııı bını
da gö ı·diik ve bunda bıılduk . Büyük 'rüı·k mille
tini şP.rcfl e ve salii.hiyetle temsil edeıı ve memle
ket iş l erinele yiikRek vazife ini bu şeref ve sala
hiyl'tP uygun hiı· hasiret Ye iRalJetlc yapnıııkt<ı 

olnn yüksek hryctiniz i~ işlerde gösteı·diği du
ynrlııZı diiny;ı ~iyasi ccrE'yanlarının takip ve tet
kikmda da göstermekten ve bn suı·!'tle Jlll'dun 
ını>nfııalarrııı ve lıaklm·ını dikkatle konınıaktan 
hiran hali kalmamıştır. 

Arkadıışlannı. p:ı>~en ci han harbinden sonra 
bir türlü istikı·:n· bulaınıyaıı dünya siyasi vaziye
ti knr• ı ında hirinei derecde si.i llıü huna ıııunıf. 
fakiyet elvcnnediği takdirde milletimizin hakları
hak ve adal t tarnft:ırlarm ııı yımnıdn nıE'vki al
m ve insruılığın menfaatlerini koı·uyabilmek için 
mağa ve o yolda yli ı·üıneğe kamr verdi niz ve bu
nun neticesi 1939 senesinde İngiltere ile ittifak 

aktc(>dildi. Ha~bin d vauıı miidd tince bugüne kn
d·tr ittifakııııızın ieııplıırını sacl:ılwt le yerine ge
tirdik Hadiselerin bugünkü halinde bize tevec
cüh eden ve ITariciye BakanııUJz tarııfmdatı mıı
cip sebeplcı:iyle birlikte izah edilen vazifenin 
karşısındayız. Bunu da cesaretle ve kanaatla 
ifade etmemiz, hem bizim, hem de insanlığm 
m eniantı i ca b ıdır . Bu suretle Birleşmiş milletler 
beyannamesin iltihak <'deceğiz. Harb sonrası 
dünyasım kuracak ve ona nizıım verecek olan 
konferanslarıı iştirıık ednceğiz. Bu nizamın bü
ti1n diinya milletlerinin hiıklarrnr ve hürriyetJe
rini tanıyan ve teminat altına alan bir niır.am 
olnıası i~in gaJl'etiurizi saflar'ında bulunacıığı

mız birleşmiş milletlE'rin gııyretine katacağrz. 

t~t·e hu düşüncelerle Başkanlığa takdim etti
ğimiz vc\:hile Hükümetin teklifini kabul bu
yurınaııızı rica ederim. 

Kaı·arırııızın yurdumıız ve insanlık için ha
yırlı olacağmda şüphe yoktur. Aziz arkadaşla
rım . (Alkışlar). 

BAŞBAKAN Ş . SARACOGLU (tzınir) ~ 
Arkadaşlar; insanlık tarihinin son yıllarında 
birtakun insanlar türedi. Bunlar bayraklarn:u 
i.istiin ırk ve hayat sııhası gibi sa~alarla -süsle
diler. Bununla da kalmadılaT, bütün hak ve ada
let ka.idelerini çiğniyerek ·küçük ve masum mil
letleri birer birer boyunduruk altına alınağa 

başladılaı· ve dünyayı kapkara bir zindan hali
ne koydular. Bu manzara karşısında insanlığr, 
medeniyeti, hürriyeti ve demokrasiyi kurtarına
ğa ~:ılışan büyük Devletler birbiri ardmen si-
151ıa sarıld1lar ve büyük, ağn· ve uzun fedakir
lıklar ·ayesinde dünyaya yeniden yaşamak · ümi

diui verdiler. 

Tütkiyc Cunıhm·iyeti ilk tehlike dakikııJa
ı·ından itibaren sözünü, silahnu ve kalbini De
mokrat milletierin yanına koydu ve bugüne ka
dar Meclis olarak ve Hükümet olarak aldrğı ka
rarlarla ııynı istikamette yol aldı. (Bl·ıı:vo sle
ri ) . Bugün bir adım dalıa atarak insanlığı, me
deniyeti, hürriyeti iştiklali, demokra. iyi kur
tnı·ınak ve harb mücrimlerini şiddetle cezalan
dcrmak isteyeıılE'rin arasmn katllroak ve harb 
ortakları içinde ötedenberi fiilen işgal ettiği

miz yeri bıı defa da resmen doldurmak istiyo
ruz. · (Aikışlar). Bumı temin için de dünya ve 
insanlık menfaa'tlerine uygun olduğu kol)dar 
milli ınenfaatlcı·imize de uygun olarak Almanya 
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ve Japonyaya har b ilan etmek istiyoruz. (Bra
vo sesler!) . 

Arkadaşlar ; Büyük Mecli~in bugüne kadar 
aldığı tar.ibi kararlar daima çok faydalı ve 
uğurlu kararlar olmuş, bütün Türk miletinin 
ve bütün düuyanrn takdirine mazhar olmuştur. 
Bugün de taribi bir kaı·arlıı karşıkarşıya bulu
nuyorui.J Bu iş için. alınacak müspet kararın 
Türk ın:metine büyük faydalar temin edeceğine 
Hükümetiniz candım kanidir. (Bravo sesleri). 

Bu kanantimizi Büyük Meclisiri tasvibine ar
:ı:ediyoruz (Bravo sesl(rri , sürekli alk ışl ar). 

BAŞKAN - Bir tıı.krir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başbakanın ve Hariciyc Bakanımn verdiği 

izahata teşekkÜr ederek, yerinde bulduğu
muz ve tasvip ettiğimiz Cumhuriyet Hükü
metini teklifi veçhile Almanya ve japonya 'ya 
harp ilanma ve aynı za.ınanda ı Ocak 1942 tarihli 
Birleşiniş Milletltr Beyannamesine Türkiye'run 
iltihak etmesine karar verilmesini Bü~ Millet 
Meclisinden dileriz. 

letanbul Milletvekili 
RanaTarhan 

Tekirdağ Milletvekili 
Fayık Öztrak 

Balıkesir Milletvekili 
K. Özalp 

Bilecik Miltltvekili 
M. Ş. Esendal 

3.- Ba.şba.ka.n Şükrü Sa.raooğlu, 11 . V . 
·1945 1ııırihinde ve Kamuta.y'm 53 ncü Birl.e
fiminde Avrupa za.feriıün kazamlm.a.sı mü
:ııasebetıiyle denıeqte bulımmuş ve bu demeçten 
sonra Avrupa ha.rbinin sona erm.esıi dolayısiyle 

BAŞKAN - Söz Başbakanın. 
BAŞBAKAN Ş. S.A.R.ACOGLU - Arkadaş

lar, 
Dünyamızın en maınıır ye en mesut bir kö

şesi olan A vıııpa. kıtası yıllarca ateş dalgası için
de yuvarlanc:lıktan sonra nihayet iki gün evvel 
çok beklediği aieş kes enırini duyabildi ve bu 
duyuşla beraber yorgun ve yaralı yüzlerde :yaşa
mak ve gillmek izleri yeniden belirmeye başlac:lı . 

Arkadaşlar; 

Pu,gün b~lunduğumuz yerden arkamıza dö-

BAŞKAN - Bunu açık oyla reyinize arzede
ceğim. Lutfen oy kutularını sağınıza alarak ge
çiniz. 

(Oyların toplanmasınaDiyarbakır Milletveki
li Kemal Şedelc'den başlandı). 

BAŞKAN - Oy veriniyen var mı ? Oy top
la.ına muamelesi bitmiştir. Oylarm sonucunu ar
zed'İjYOrum. 

401 arkadaş oyunu ikullanmıştır. Hükümetin; 
Almanya ve Paponya 'ya harb ilanma ve aynı 

zamanda 1 Ocak 1942 tarilıli Birleşik Milletler 
Bcyannamesiııe1 Hükümetimizin do i1tihal< et
mesine karar verilmesi için verilen teklifi 401 
oyla ve müttefikan Büyük Meclis tasvip etmiş
tir (Şiddetli ve sürekli ıılkışlar). 
BAŞBAKAN Ş. SARACOGLU (İzmir) -

Arkadaşlar ; milietimizdeki ve vatanımızdaki 
büyük birliğin ve büyük beraberliğin derin ma
nasını taşıyan kararınızın önünde şükranla eği

lirim (AJkışlıır ). Ve bundan sonra da daima 
itimadımza layık olmak için bundan evvel ça
lıştığrmızdan daha fazla gayretle çalışacağımızı 

vadediyortım. (Şiddetli ve sürekli alkışlar, bra
vo sesleri). 

BAŞKAN - Gündeminüzde başka bir şey 
yok. Evvelki kararınız veçlıile Martın beşinci 

Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere otu
ruma son veriyorum. 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 'ye Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Ininnet ve şükranları
mn sunulması oybirliği ile kabul edil:ıııiştir. 

Başba.kan Şükrü Sara.coğlu 'nun deıneci 
a.şa.ğıdadır : 

nerek bakacak olursak orada dostumuz ve mütte
fikimiz İngiltere'nin bir aralık dişlerine kadar 
silahlı Nazi saldırganlarına karşı yapyalnız kal
masına rağmen İngiliz Milletinin hiçbir öl~üye 
sığnınyan fedakarlık ve malırumiyetlcre nasıl sc
ve seve katlandığını ve İngiliz ordu ve donan
nıııs'ıoııı hesaplara sığnıayan ne büyük kahramruı
lıklar gösterdiğini anlar ve böylece dünya tari
ilinde İngiltere'nin büyüklüğünü gösteren mulı
teem bir alıidenin mubterem ve kudretli dildi
diğini görüriiz (Bravo sesleri, alkışlar). Hi cı 
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şüphe yok bu abidenin üstünde en üstünde Çör
çil'in heykeli vardır. Ben bu heykeli derin mil 
nasiyle daha şimdiden görüyorum. 

Yine ıırknmıza hakmen görürüz ki dostumuz 
Amerika denilen yeni dünya bu harb içinde bir 
amftan bütün cephele ı·de kalıı·aınanca döğüşür

. e ıt diğer taraftan geniş ve uzak gören dehası 
dayesinde yapılan ve hiçbir hesaha sığmıyan nınıl
di yardımlariyle küC:ük milletler için derin, geniş 
ve sağlam kurucu ve kurtarıcı esaslar kuran iıı
;mıi fikirleriyle insanlık düvnsıııın hng-ü: ıkü ,-~ 

.)'armki mukaddes lıir bayrağı olmuş ve hak, hür
r iyet, adalet, medeniyet ve insanlık dfıvalarnıı 

kend.isinc ıninnrttnr bırakmıştır. (Bravo sesleri. 
dlkışlar ). 

Clönül isterdi ki Amerika'da doğan bu insan
Jık giineşinin cesur \ ' C dahi bayraktarı Ruzvelt 
bugüıılcı·i görsü~ ve kalplere dikilen i nsanl ık 
fıbiriesinin g-Ö l ge ! Hi nıl e dola.şsın. nu lıöyJe olmak. 
la bernhrı· Amerika 'lı ların elinde yükselmek-tc 
olan insa nlık bnyı·ağı ,\m erika Devle t Rr is iniıı 

elinde hi~ dr daha az lıir inan \ 'C daha az bir 
haşmctle ılalg-alanınıyor (Alkışla r ). 

Yine aı·kam ıza dönüp bakacak oluı·sak oradıı 
dostumuz ve komşumuz Sovyetler Devletinin bir 
boydan biı· boya N azi barbarları tarafındım mer
lıanıet~izN• yak ıldığmı , yıkıldığını ve birçok ma
sumlımn ölılüriildüj.(ünü görürür.. nıı harbin 
ağır tahribalına Rovyetler maruz kalmış ve ağır 
yükünü yine Sovyetler taşırruştır. Bu korkunç 
manr.ıırıı kııı·şısıııclıı dahi cesaretleri lnrılmıyıı n 

h ıılk çocukları yine lıir halk çocuğu olan taliıı'in 

E'trniındıı toplanaı·ak onun dahiyane sevk ve ida
r E'siyle hütiiıı intikamlarını birer birer almışlar 
ve düşmanlarını k!'ndi inierine kadar sürerek on 
larm barbar prensiplerini kendileriylE' beraber hu 
inl!'rdr boğınuşlıırılır. ( Alkışlar ). 

nu c·ihan harbiııin birçok parlak sayfalarını 
Soyvrtlrr yazmıştır ve bu yazılun her sayfada 
daima Şltalin'in diı·i yüzü görülmrktedir. (A lkt~

lar). 
Yine arkarin kalan mü him bir h3dise de do ·t 

ve komşu Yunıınistan'ın uğradığı felaket ve bu 
felaket karşısında karılı>ş Yunanlıların tarihe he
diye ettikleri bhrıımıınlık dE'stnnıdır. R !l!tta de
nilebi lir ki teeaviiz oı·dularınm 'fürk hudutların
ıla g-österdikl!'ri teı-rddütte bu kahramanlığın 

hiRsesi vnrdır. 

Al'kadaşlar; 

Biz, Millet olarak, Büyük Millet Meclisi ola-

rak, Hükümet olarak ve bir tek kelime ile Dev
let olarak, Alınan milletine öııayak olanların ha. 
zıt'lanıakta oldukları faciaları daha hazırlanıı:

krn sw:Eğimiz gibi hakkiıı, adaletin ve zaferin 
h·1ngi cephede bulunduğunu anlnmakta zorlı.~.ck 

çekmedik. ( Alkışlar ) Bu eziş ve nnlayıştan ~on
ı·ıı yavaş yavaş · tedbirlerimiz i almaya çalıştık ve 
dış politikamıza kat'! ve muayyen bir istikamet 
verdi!<. Biraz sonra bu def.ı.ı. harb?en kurtulma
nın barbi göze ahn&kla mümkün olabileceğini 
gördüğümüz için hnrhin patlamasından dört ay 
kadaı· evvel evveUi İngiltere ve Fransa ile Ak
dcniz'in sulhuni:ı korumak için karşılıklı beyan
nameler ilan ettik. Bulln takiben de her ikrDev
let ı~ itti fa k ınunhedeleri nkdettik. Harbin baş
lnmasm(lan itihnr n 'Türk mii!Pti. büyük darlık
lur, ölçüsüz zorluklar, uzun ve karanlık geceler 
karılarıınıza dayanan çılgın harh ve nte.ş alev
leri hnşi n tehditlerle knr~ı k ıu·şıya kaldı. !<'akat 
lıütiin bunlar bizim karar ve irademizi milli var
lık ve hirliğimizi bozmak şöylE' dursun milli var
lık ,-c karaı·ımızı yıkılmaz bir çelik kale haline 
getirdi . (Alkışlar) nu sayede biz ha.rbin her saf
lıasında müttefi·k VI' dostlarınııza elimizden gelen 
bütün yardımlaı-ı yapabildik ve böyleee sevinç
le yıışamııkta olduğumu?. mesut ırünlere varabil
ılik. ( Alkışlar) 

flörüşlerimizdeki isabet, kaı·arlarımızdaki me. 
taııet hizi tam vaktinde hakkı , ınedeniyeti, bürri
yeti ve analeti muzaffer ~ıkaran Devletlerin 
ıırasıııa yerleştirdi . Buraya vıırabilıııek ıçin altı 

yıl rincedenberi tuttuğumuz yolun ve aldığunız 
knı·nı·ların ne kadnr isabetli olduklıırı bugün ta
mamen meydandndır. Bu meydn.ndn olan if]er 
i~in birbirimizle sı>vişmek, öpüşmek, tebrikleşmek 
ve hatta millet olnı·ak, Büyük Millet MecEııi 
ola rak ve Hükümet olaı·nk ve bir tek k<-İime ile 
ne,•let olarak öğünmek hakkımı-zdır ve hattA 
vıızifemizdir. ( Aikt~lnr) Unutmıyalım ki ·A~ 

tiirk 'ii n. bize bıraktığı büyük miraslardan biri 
dı> 'l'iirk çocuklarının yaşamayı, gülmeyi, sev
meyi ve sev!şmeyi öğrenmeleridir. TekTnr edi
yorum, altı yıl önce bugünkü durumu görebil· 
menin gururunu rlııima ya~ayocağız. ( Alkışlar) 

Arkadaşlar; 

.\ vrtıp(l 'da har b bitti. Rırıı sulhu ve emni
yeti tnnzime geldi. DahA evvel San l<'ralllliıtko'da 
toplanon dünyanın belli başlı dı>vletleri harbi me
zara sokmak, sulhu. ınedeniycti, hürriyeti iruıa,ılı
ğı neşe i~iııde yaşatmak için ı:alı~mnlnrn bn,Jndr. 



liıırb sn.fnıdn ycı·iııi tutmuş olan Türk Cumhu
riye-tine gelecek nesilleri sulh ve neşe içinde yn
şntınak için tedbirler arnyan an Fransisko'dn 
bir yer ayrıldı. Biz burada çoğalan tecrübeleri 
mu Ye artan bilgiJcrimizJe insanlık davaSillll 
fnydıılı olımyn çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki 
bu büyük heyet çok ve ~o-k karışık diiğüınleri 

behPmehnl çözecek ve gelecek nesilleri neşe ve 
hürriyet havası içinde ynşatnıak imkanlarını 

hehemlıal yaşa tacaktır. 

Arkadaşlar, 

Bundan sonra Milletlerarası zorlnklorrnı ar
tan bilgi ve tenübeınizlc yenıneye çalışacağız . 

Ru zor işde de muvn:ffıık olııcağımızn .kııniyiz . 

(!ünkü Türk Milleti kendi varlığına ve kuvve
tine inanıyor. (Aikışlar) Çünkü Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kendi varlığına ve kuvvetine gü
veniyor ( Alkışlar). 

Arkadaşlar, 

Harbin znferle bitmesi şerefine Hükümetimi
zin derin saygılan nı Büyük Millet Meclisine su
narak sözlerime son veri;yorum (Sürekli~ ve şid
detli alkışlıır). 

BAŞKAN - İki önerge vardır, birer birer 
. okuyacağız. 

Büyük MiJiet Mecl isi Başkanlığına 

1. - Hür in an, bağımsız millet davasının 
zafer kazandığı büyük günde hak ve hürriyet e
ver Türk milletinm ıkalbi, bu uğurda canlarını 
veren kahrıımanlnr için saygı ve minnetle çarp
maktadıı• . 

2. _: Türk milleti, kendi politikıısrru bu ulvi 
esasla.ra vo milli misakma uygun ola.ı·ak idare 
eden ve birçok milletleri haksız yere kap ve ate
şe boğan bir deviTde milli beka ve milli vekaı'I 

muha.faza ve iHl.ya ve milletimizin hür ve birle -
miş' milletler hakkında şerefli yei·i•ui almasını te
mine muvaffa. kolun Cumhuriyet Hükümetinin 
basiretli ve isabetli siyasetini evgi ve takdir ile 
anmaktadır. 

3. - Türk milleti, hak ve kanuna dayamın 
bir harışrn sağlanmasını ve bundan böyle milli 
ve in ani haklıırın bir dalıa çiğncnmcmesi için 
sulhperver milletiere yapılmakta olan gayret 
vo fedakarlıklara kendi iuin de var kuvvetiyi iş
tirakini dilemektedir. 

l\Iilletimizin bu içten gelen duygula.rını en 
tabii bit· ifade ola.rıik Büyük Millet }feelisi ka-

:m-
ralliyle ilan edilmesini n~ ve ·tekliJ; eyleri11. 
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Sivas 
A. Yurdakul 

!stanbul 
Dr. G. Ataç 
Gazian te b 
B. Kaleli 

.c\nka.rn 
R. Börekı;i 

A. Kıımhisar 
A. Taşkapılı 

Erzurum 
. Altuğ 

Sin o b 
C. Atay 
Ankara. 

M. Kayaoğlu 

Sin o b 
C. K. lncedayı 

Tunceli 
H. Üçöz 

Bolu 
H. Ş. Ada! 

Kastamonu Çorum 
. Ta.nıaç Dr. . Kazancıoğlu 
Niğde Hııf~y 

H. ffiusoy Gl. E . Durukan 

1sta.nbul 
Dr. N. !. Gözcü 

Denizli 
E . A. Tokad 
Balıkesir 

M. Akpınar 
Kırşehir 

Ş. Torgut 

Amasya 
E . Uras 

Sivas 
H. Işık 

Siird 
E . Kılıçcıoğlu 

Erzincan 
Ş. Sökmensüer 

Tok ad 
G. Pekel 
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Seyhıı.n 

D. .Aı'lkoğl u 
İzmir 

Dr. H. Cura 
Ankara 

.A. Çubukçu 
Kayseri 

l\1. Taner 
Siird 

B. Türkay 

Kays ri 
A. H. Kalaç 
Manisa 
1. Ertem 
Tekirdağ 

E. Ataç 
Ankara 

Ol. N . .Anılmış 
İçel 

R. Koraltan 
.Jlaııisa Trabzon 

Diyarbakır 

R. Bekit 
Kırklareli 

N . .A. Kansu 
İzmir 

Dr. K. Örs 
Maraş 

.A. H. Tanpınar 
Yozgad 

A. Sungur 
Çoruh 

Dı·. S. E. Kiiat~ılu.r R. Karadeniz M. M. Kansu 
Yozgad Giresun Kocaeli 

A . Ulus R. Fenmen 
!zın.ir Antalya 

B. Arıman H. T. Dağlıoğlu 

S. Korkmaz 
Samsun 
N. Fırat 

Konyıı Bursa Balıkesir 

K. Okay A. Akgüç S. Örgeevrcn 
lstaııhul Bursa Ankara 

1•'. Öymen Dr. 'f . Simer Z. Yörük 
Kütahya Konya Gümüşane 

A. Tiridoğlu Dr. S. lmıak Ş. Erdoğan 

Trabzon Y ozgud Bursa Malatya 
T. Göksel z. Aı·kıın t Dr. R. Güran M. Pektaş 
Baltkesiı· Antalya Yozgad 

F . Tiritoğlu Dr. G. Knhrmıın S. İçöz 
Sivn.q Oazianteb Erzurum 

E, Dizdar Dı·. M. Canbolat . Elgün 
Rize Konya A. Kaı·ııhi ar 

llı ·. S. A. Dil l'tn ı 'O H. Knragülle Dr. A. Selgil 
Aıılıam Zonguldak Siird Bur:sa 

lo'. Daldnl Ş. Tansan A . .R. l<Jscn A. Dum 

BAŞKA:\ - Üııcı·gey i yüksek tasvibinizc su
nuyorııııı. Kabul edenler ... Kabul et meyenler ... 
Önerge Kanıutaym oy b irliği ilc kabul edilmiştir. 

( Alk1şlar). 

BAŞI\ .\X - O teki önergey i oku tu yorum : 

1'ürki,,·c Büyük :Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

Yurdumuzun yüksek idııresi üzı>rindc götii
şiilürk<-ıı , düşiin e •lerinı iz tabii olarak en yük
sek knmıında mf.' ,·kiine şeref veı ·erı Yüe • Cunı

hnrhıışkııııımrza miil()vı•ecih bulunmaktadır. 

Tarihin en buJu·anlı biı· devresinde siya.\;eti 
mizin isabetli bir görüşle idare edildiğini nılişıı

hede ve tesbit tmerniz münasebctiylc, en çok ve 
en iyi çalrşnıalıta bizlere ve bütün yurtdıu11arı
mızn iyi örneği veren, iyi gören, doğru yolu 

gösteren , sevdiğimiz v sa,\'Clığımız on Büyüğü
müze, Devletimizin bll.'}l Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü 'ye 'l'ürki~·e Büyük Millet Meclisinin min
net ve şükranlarının ve bütün kalbirnizle duydu
ğu muz anlayış ve inanımızia sağladığım!Z bağ

lılığınuzm ; Yüksek Bıışkanlıkça seçilecek yitmi 
milletvekili ağzından aıızodilmesini teklif ediyo
ruz ( AJ kışlar) . 

Bolu Bingöl 
Korgl A. Alptoğnn F. F . Düşünsel 
Küta.hya Bingöl Edirne 
B. AtaJa~' T. Banguoğlu Dr. F.l\Iomik 

Maraş Tunceli Isparta 
Dr. K. Ba.vizit . . Sılan K. Aydar 

Balıkesir Bursa .l:zmir 
K. Ö1.alp A. M . E rhan . Epi.kınen 
Sinob Kütalıya Ordu 

IL Orucoğlu H. Pckcıın H . Şıırlan 
Ç'ıLllakkal ı! Ankara Bitlis 

. Batu LL O. Bekata M:. Ertan 
Kıt'klare li 

K. Doğan 
Gümüşane 

H. Jo' . Ataç 
lgparta 

Malatya 
ı. Bııydar 

Rize 
K . Kamil 

Kütahya 
M. Erkmen K. Turan 

Tekiı·dağ 

C. l. ybadrn 
]\[araş 

R. Kaplan 
Çoruh 

Brlirne 
M. K Ağaoğullan 

l\lalatya 
H. Sıığıroğlu 

Konya 
A. R. Erem 

Ordu 
Ş. Ergun 

.Afyon K. 
lk V. Demiı· Dr. A. H . Selgil 

oru h Ordu 
A. '!'üzün H . Yniman 

Urfa Zonguldak 
K. Rerker It. Vardar 
Oazianteh Siva · 

lk M. Canbolat E. Dizdaı· 

l onya Kar 
H. Karagiille K Özoıhız 

'~;rabzon tc: el 
lt. Karadcruz R. Koı·nltnn 

Yozgad Çoruh 
Z. Arknılt M. M. Knnsu Dı·. 

1zıuir Malatya 
B. Arnnan M . Pektn.ıı 

İstanbul Ballkesir 
F. Öymen . Örgeevren 

Urfa 
R. oyeı

Kıdclareli 

ş. Ödül 
Gaziantcb 
. S. Barlas 
:\Iardin 

S. Düzgören 
Trabzon 
~I. Aydm 

1\fardin 
E. ·Ergin 

Bitlis 
B. Osına 
Erzurum 

. Ş. Koçak 
Erzurum 

A. Akyürek 
Ankara 

M. Ölınıen 
am un 
. Fırat 

Giresun 
. Ulus 

Manisa 
. E. Kiiatçılar 

Trabzon 
T. Göksel 

Konya 
K. Okay 



l~tanbul 
Z. Kararnursal 

Hatay 
E. Durukaıt 

Ankara 
H. N. Mrhçıoğhı 

Yozgad 
. Korkmaz 

Sivas 
K. Kitııpçı 
Afyon K, 

A. Taşkapılı 
Çorum 

Gümüşane 

. Eı·doğnn 
Erzincan 

Ş. Sökınensüer 

Bolu . 
. Özçnğlnr 
Antalya 

H. 'r. Dnğlıoğlu 
Çorum 
M. Çağı! 
Seyhan 

D. Arıkoğlu 

Bursa 
A. Akgüç 

Bursa 
Dr. T. Simer 

Yozgad 
A. Sungur 

Ankara 
Z. Yörük 
Amasya 
E. Uras 
Elazığ 

t. Yn.lçm 
Sinob Manisa 

!. ErtPrn Dr. . Kazancıoğlu 
Kocaeli Giresun 

. Osten 
İstanbul 

Dr. O. Ata~ 

C. Atay 
Kayseri 

R. Fenmen 
Gazian te b 
B. Kaleli 

Kırşehir Si no b 

R. Özsoy 
Kütahya 

Dr. A. S. Delilbaşı 

Niğde 

Ş. Torgut C. K. İnceda)'l H. Ulusoy 
Balıkesir 'runceli Ankara 

F. Tiridoğlu H. Üçöz F. Daldal 
İstanbul Sivas Rrzurum 

Dr. Gl. . İ. Gözeü A. Yurdakul S. Altuğ 
AnkarD. Denizli . Balıkesir 

M. Kayaoğlu E. A. Tokad M. Akprnar 
Ankara Ankara Siird 

A. Çubnk<:u R. Börekci K Kılı~eıo~lu 

Kastamonu Tekirdağ İzmir 

N. Tama~ E. Ataç Dr . . H. H. Cu ra 
Zonguldak Diyarbakır Kayseri 
Ş. Tansan R. Bek-it A. H. Knlaç 

4. - Başbakan Şükrü Sa.ııı.coğlu, 19 . V . 
1945 tarihinde ve Kamutayın 65 nci Birleşi
minde, 1945 yılı 7 aylık !bütçesinin k:a.bulÜJL. 
den sonra bir demeçte bulUilll.l'll.k güvenoyu 
isteınıştir. 

BAŞBAKA~ Ş. ARA OÖL (İzmir) -
Arkadaşlıır miizak •relcıimizin başınoa hiı ok 
tenkit! ri ılinl~diktoıı ı.onra söz almıştım ve bu 
t nkitlerr onu hntlar dahilin~e cevap t<'şkil et
mek üzcı·e nşıığı yukaı'I şöyle konuşmuştum: 

Biz ki rejinıd n çok fakiı•, . çok zayıf bir 
varlık ald ık. Bu çok zayıf varlığmnzıı. rağmen 
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Kayseri 

M. Taneı· 
Bolu 

H. Ş. Ada! 
!zmir 

Dr. K. Örs 

Maraş 

A. H. Taupmnr 
Bursa 

A. Duru 
Ankara 

Gl. N. Auılınış 

Kırklareli 

N.Kansu 
Tokad 

G. Pekel 
Siird 

B. Türkay 

BAŞKAN - Önergeyi yüksek tasvibinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Öner
ge Kamutayın oybirliği ile kabul edilmi~tiı·. 

Kamutaym 14 . V . 1945 ıta.rihli Birle~de : 

BAŞlCAN - M. M. RENDA - (Ayağa kal
karak): 

Aziz arkadaşlar; 

Ma)'lsın ll nci Cuma günkü Birieşimda ver
diğiniz karar gereğince arkadnşlarla beraber 
Cumhurbaşkaııını ziyaret ettik. Söylediklerimi
ze karşılık olarak şu : 

«Büyük Meclisin kararım pahnsı biçilmez 
bir filicenaplık örneği sa)'lyorum. 

Memleketin iyi ve doğru istikametlerde ida
resi ve ilerletilmesi ancak milletimizin tek ve. 
hakiki temsileisi olan Büyük Millet Meclisinin 
eseri olabilir. 

Yüı·eğimizin minnet ve şükranlarını engin 
saygrlarınuzla bentht'r Büyük Meclise ulaştırma
nızı dilerim.» 

Cevabııu verdiler. Yüksek Heyetinize arzedi
yorum (Şiddetli ve sürekli nlkışlar) . 

Bu Qst.ek sonunda. HUkü.mete, 7 aykırı 
oya. karşı 359 oyıa güven:ilmiftir. 

Başbakan Şükrü Sa.racoğlu 'nun dem.ec:i 
ile 'bu konu üzerinde yapilan görüşmeler aşa
ğidadir: 

knlbiınizdeki imanı kaialaronrzdııki zeku ateşiy

IP biıgüne kadar <>.alL5arak bu zayıf varlığı kud
ı·etli, ktwYetli hiı· hale getirdik. Vaktiyle imti
ya;-.lı şirketleıin elinde bulunur< bütün miicsse
~eleri v buna benzer teşekkülleri kendi Devleti
mizin malı kıldıkbın başka bnnlarm yanıbaşm

do kc(ıdi eUınizle muvaffak olınlll1 bankalar, 
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şimendiferler ve ıııüe ·eseler kurdulı:. Bu söyle
diklerime buglin ufak bir ınııkayose ilave odeoe
gını. C:ı~zeteleı-dc intişa.r eden ve.~ikalardau öğ
rendiğimize göı·e vaktiyle İttihat vo 'rerakk.i 
Hükümetinin 1\Ialiye Nazırı büyük ve vatani 
bir iş i~iu lfızırıı olan 20 bin altmı bulabilmek 
için kapı kapı dolaı;;mış ve her yerelen eli boş 
döııınü.5tü . Bugiin Cumhuriyet Hükümeti böyle 
bir iş icin 20 hin değil 20 milyon ıı.ltını dcrhal 
vermeye fıınadedir. (Brııvo sesleri, alkrşlar). 

Yine ilave ederek demiştim ki; harbin baş

ladığı güne kndııı· GOk hızlı giden çal ışnıaları
mız v • ~·iikselt•n vıwlığınıız, pek tabii olarııle 

harp! beraber yavaşlamıştır. Fakat bunu tl!
lfı[i . edecek elimizde kuvvetli iınkanJar bulun
durduğunıu:m haber verıniştiııı, demiştim ki, 
dövizler clışıııda 25 milyon ıı.l.tın liı·ayı geçen 
bir varlığımız vo 1.ınıtuni büt<;eıniz i<:inde sulha 
döndiiğiiınüz r.aınıın emriıuizc amaele bulunacıık 

şekilde yılda 3~0 milyon Türk liranıız vıwdır. 

Bu fikrime iki arlmdaş itiraz etti . BunJardan bi
risi alınan veı·gileı· rcvkuliidedir, fevkalade vergi
ler hertaraf edilince bir şey kalmaz dedi. 

Diğer bir uı·kııdaJ?nııız du. ordıı,v11 modern bi ı· 
hale getirmek i~in hu paı-alar lazımdır. Binneıı

ıılcylı geçmiş ınınanlarm zararlarıııı telafi ede
cek bir varlık ıııı~·rlmamalıdır dediler·. 

Bu arkadıL~ları daha iyi f atnıin edebileceği

mi ümit ederek şunu söylüyorum: Biz pekiıla lıu
gün bu 25 milyon altın lirayı bulan varlığı ccbi
ruizde tutmamış bulunabilirdik. Birçok tedbir
leri almaktan sartınazar eder, birço'k eşyanın 

serbestçe memlekete ginucsine göz yunıar ve böy
lece biriken bu paranın tamamen sıfrr olmasma 
meydan verebilirdik ve hatta daha ileri gi
derek biraz da borçlu kalabilirdik 25 milyon al

'tın liranın var olmasiylr, yok olması o kadar 
başka başka şeylerdir ki, bunun varolmasının iyi
liğini , memleketiınizde takdir etmiyecek bir f or
din bulunmadığıııa kaniiın. 

320 milyon Tüı·k lirasına gelince; arkada.~

lar, sulha kavuştuğumuz gün yılda 320 milyon 
lirıı.l.ık bir varlık bulunaeaıctn·. Bu varlığı bü
yük heyet isterse, kısmen vergi mükelle!lcrinc 
verir, isterse bunlarla kısmen mahalli idareleri 
takviye yohuıa gider, isterse; lıenim dili;ıündü

ğüm gibi, yabancı mernJekctlerdcn memleketimiz
de kuracağımız teşekkiillerin sürat! vücnil bul
masına t'absis eder. 

Arka<lıışlar, eğer biz ordumuzun fevkalado 

masraflarmı daima fevkalado varidat ilc kapa
mak yolu tutmuş ol..sa.ydık, bu 320 milyon lira· 
dau elimizde bugün bir santim kalmıyabiliı·di 
vo borcunıuz, bugünkünden çok yüksek olm·du. 
Her türlü cmirleri·nize arnade olan 320 milyon 
lira lı.iç şüphe yok ki, ordumuzun takviyesi için 
sarfedilebileceği gibi sanayiimizin inşişafı için de 
kullanılabilir. 

Bundan dolayıdır ki, bu paraya da ubiı~ gibi 
büyük bir varl.ık sayıyorum. Bu varlığı görme· 
mck zannediyorum ki, hakikatten biraz uzak 
yaşamak demek olur. Bundan maada arkadıışlnr 
yine bu rlovrcde, ya;ni harp yıllarında biz evvel! 
para bulıranını yenelik Bununla beraber gayet 
feci fıkibeUer doğuracağr konUSUl\U geçirdiği

miz, kömür bulıranını yendilı:, bundan bar~kıı 
yine bu devrede bu memleketin açlıkla karşı kar
şıya geldiği·ni gördük ve o bulıranı da yeııd.ik. 

Bu :ıçhkla karşı karşıya gelme keyfiyetinin biı· . 

koro daha benim ağzımdan birkaç keliın ile iia
do edilmesi iktiza ediyor. Biz açlrkla karşı ko.r· 
~ıya kaldık io.kat bugün ambarlarmuzda çok ·bü
yiik bir stok bulunuyor. Bundan evvel dediğim 
gibi kuraklık devam ederse sıkmtımız, 

bu işten dolayı para sıkııııtısı olınıyacaktır. Fa. 
kat sıkıntımız, hububat lınhrıını sıkıntısı ola
raktıı·. Ancak elimizde böyle bir sfok ()lduğu 

için \ı u sı lwııtıyı yenebileceğiz. Ter ·ine, bundan 
soıırıı y:ığnıurlnr ~ok teıııenni ettiğim gilıi ber ta
rafa hol düşerse hiz yine Devlet parasiyle bubu
lJat almıığa deva ın edel' ·ek yine bir huhranırrıır. 
olacaktır; varlık buhranı , ben ve siz, arkııda~
laı·, hep berab ı· yaaşdığunız iç_i ıı biliriz ki bol
luk hulıranı daı·lık htılımnııııı tercih erlilir ve 
nihayet hol bubnbata kavuşıııaktnn doğacak var. 
lık huhraııını yenmek için varıınrzr yoğıımuzıı 

sarfettikten sonra, gücümüz yine yetmezse emis
roıııı. bile gideriz. Buıı-üıı bizim en ziyade koru
dıı'fuıııuz kütle memleketin en fakir kütlesidiı·. 

Hulıub·ıt zira~tiyle uğraşan köyler v köyllileı·. 

şiııırli yapıldığından daha fazla yardıma muhtaç
tırlnı·. Onların üzeriıırle. dikkatinizin toplanmr~ 
olması onları minnettar etmiştir ve bundan aon
ra da kaniiın ki Meclisten çıkıi nk kanun ve 
karaı·l;ıı· lıcrhnlcle onlaı·ı mı>mmın ve minncttaı
edecek ~ekildE' olacaktır. 

nu arzettiği ın vurlıkların hep~iniıı ii -tüııch> 
bir vrırlığıınız vardrr ki onu sureti malı usada 
tel>nrilz t>ttirınek zaruretini ıluydum. Öterlenbeı-i 
yıınlış ularak kafalarınııza yerleşmiş bir kıınaot 



---vardı: Türk çocukları iktisat i§lerini bilmezler. 
Türk (}Ocuklarr mali işleri halledemezler. Onun 
için bunlar daima yabancılarm elinde kalacaktir 
demyordu. O bu esl,ı:i kımanti çok kısa bir zaman-

. da bütün Türk ço<ı_ukları sildikteı: sonı·a bugün 
gururla diyebiliriz ki ba~araınıyacağı bir tek iş 

yoktur. Bu işlerdeki başarımız, benim kanantuna 
göre hıırb zamanında varaıuadıkları bu netice 
doğru mudttı·f O do konıisyonlamnız ve Büyük 
Meclisin isabetli tedbiı·iyle, Türk çocuklarınm 
gayreti sayesinde bütçe gelirleri ile fevkaliide 
masraflan dahi karşılayabilmek iıııkfı!lnıı bul
muş olmaınır,.dıı·. Hizi bn ıtüzel Jll'ticeye götü
ren yardımlaı·mızla hergün bizi da.ha iyiye sev
kedecek oltıQ 'fürk nınliye ·ileriııe, Türk iktisat
cılaı•ııHL ve bıınkacılıu·ıııu bug(in huzurunuz<la 
tc ·ekkür ediyoı· ve oıılnn takdirinize lfıyik nrkıı
daş-Jıu· olm·ak ııı·zrdiyonuiı. 

Biraz evvel ı·eyiııizc arzoLunall bütçenin rey 
muamelesinden hir dakika. evvel bir arkııdıı.~ı

ınıv. bunda Hükümete itiınat mıı.nıısı da vardı>·, 

gözüııüzü açınu:, biit~eyi tatbik edecek heyet i 
bulmak liizııngcJiı·, r~yiHinizi ona g-ör kullıi.nı

~ıırı dudi. Pilv:ıki arkaıla.şlar yılinrdauberi bu 
menılekette tee~sü:; ctnıi§ hiı· aııııne vardır. O 
a.nane de Bütçe Kııııuıı.unun Meclis tarafnıdırıı 

kabul edilmesi _o vakit iktidar mevkiinde bulu
nan Hüküm~te rle bir itiınat manasını taza.nı · 

miiıı edegelmektedir. Arltadu~ıııı sözleı·inıdcıı 

son a tıu·nfıııızdıın verilını rcylerin be~ rey ıııüs

tesıın, tııınıınıeıı lıiit~eniıı lehinue olmasını ben 
şahsen Hükümete biı· itiıuııt teliikki etmekte de
vam cıliyonıın. Yalnız ştuıu arzedeyiııı ki dnha 
rlünkii ıııiizokrr·elı>rilt' höviP hiı· ıwtirPVP vorılp. 

cağı endi~esini gö teren Hikmet Bayur, «Bütçe 
formalitesi zaruri bir fonnalitedir, buna hep be
l'!lber rey vermek mooburiyetindeY.iz, çünki büt
ı;ey rey ' ' ermezsek, Devletin işi durur, büt~oyc 
rcy verilirken hattrlıımaımz lfızım gelir ki, Dev
letin işlerinin dunnamasından neşet eden bir za
rnret neticesi rey veriyonıu dedi. 

Hikmet Bayur arkııdaşmuzm, pek uzak za
manlarda.nberi şahsari Hükümete i timadı olduğu

nu za.nnetmiyoı:um ve kendisi bu sözleriyle, ka
rarııruzı rcy vennek tehlikesini de tebarüz etti
riyor. Pekala onun a.rkad~larında.n birisi kori
dorla.rda, mütemadiycn büt~cnin reye konulması 
sıııasmda, kırml.llı rey Yer ceğim, cümlesim sık 
sık tekrar ediyor. O arka.d~ı ben haber veriyo
rum, Emin Sazaktrr. 

H . BAYUR (Manisa) -Neden benim a.r
. kadaşıın dş, siz in değildir? Sizinki kadar beni'ın 

ve herkesin arkadaşı. 
BAŞBAKAN Ş. SARACOGLU (Devamla) 

-Hikmet Beyin ve benim gayet samimi arkad~ı-. 
şııruz olan Emin Sazıık bunu söyledi. (Giilüş

meler). 
Yalnız ıırkadaşlar, Emin Sazak Hükümete 

bundan biı· kaç ay evvelin e gelinceye kadar tıı

manıiyle itinıat halindeydi ve o itimadını heı· kö
şede tekrar ediyordu. Toprak Kanunu mevzuıı
bahis olduğu günden itibaren Hüküınete karşı 

olan itimadı sarsıldı. yıkıldı ve itimadının sar
sıldığını, yıikrldığını heryerde tekrar etmekten 
sakı.n,ıı:ıodı. Şayet Türk köylülerini km·tarmak 
için bazı arkadaşlarımın, Emin Sazak arkadaııı
ının, candan arkad~ıının !eveccüh ve itimadını 

kııybetsem bile bu yoltımdan bir dakika olsun 
ayrılnııyacıığım . Onlar ne kadar itimatıarını ke
ııerse kessin Toprak Kıınunnııda bu memleketin 
selameti için lüzuııılu gördüğüm yere kadar git
rnek için elimden gelen gayreti sarfedeceğim . 

(Bravo aesleri, alkışlar). 

Hikmet Bayur arkadaşnnız iki bakanın ~asıl 
olupta intihap olundnğnııdan başlıyan bir $nş
mayr bir kaç keı·e söyledikten sonra, oıılaı'ln ye
rinde hen o)saın çekilirim, dedi . O arkadaşlarım, 
filhakioka biraz hassas davrandılar ve mukabele 
etmek istediler. Arkadaşlar, Hikmet Bayur ar
kadaşım , bütçenin başlamasından çok daha ev
veldenhe ı ·i Hükümetin aleyhindedir ve iki Ba
kmıın düşmesi lfııııın,geldiğini bilhassa bütçenin 
müY,akere ·i sırasında sık sık tekrarlamıştır. Yal
nız benim şaştığıın bir şey var. Hüıkümetin 

aleyhinde herkes rey verebildiği gibi o da vere
bilir. Hükümeti istizaluı. çekmek her vakit elin
dedir. Yapabilir, uzun aylardanberi aleyhimizde 
olduğu halde bu silah.ların hiçbirini kullıınmamış 
olması , vıı~ifesiııi 'lrııktinde yapmamış olması 

demektir. Bu nokla ,vı tebarüz ettirmeği zaruri 
görürüm. 

· Şimdi a ıl kendi teklifine geliyorwn. Hik
met Baynı· 'un burada söylemiş otduğn nulku 
ıııt>vcııt olmasaydı ,belki de ben, burada söyle
ııeıı sözü tanı itiıııat addederek ve sevinerek sü
ı·nt)e işimin bıışına dönecektiııı . Fakat Hikmet 
Bayur, efkfırı ummniyt>yc o şekilde söyledi ki, 
biı bütcıeden dolayı beyaz rey veriyoruz. Kendisi
nin verdiği r!'yin beyaz veya kırmızı olduğunu 
bilmiyorum, eğeı· beyaz ise bu uoktai nazarı 
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ııabit bir fikir halinde kendisinde ta~ıyor de
mektir. Kırmızı ise bunun kuvveti biraz daha 
zayıflamış demektir. Fakat mademki orta yere 
atmıştır bu fikri de ayrıca böyle bir itimada 
lüzum ve zaruret olduğunu söylemiştir, ben 
arkadaşlarımdan rica ederim, bütçe kabul edil
miş addolduğuna göre, Hükümete olan itimat
larını rayleriyle bir kere daha göstersinler. 
Çünkü bu lüzuın ·ve zaruret şunun için vardır 
ki, burada hep beraber verdiğimiz reyler Hik
met Bayur arkadaşın nutkunda söylediğine gö
re Devlet hayatını durdurmamak içindir. Tek
rar vereceğiniz reylerle bunun böyle olup ol
madığının meydana çıkması lazımdır. Size 
belki zahmet vermiş olacağım, istirham edece
ğim, bir kere de bu noktadan tayini esami ile 
Hükümeti iktidar mevkiinde tutup tutmıyaca
ğınızı gösteriniz. HattiL, isterseniz, gizli reyler 
(Lüzum yok sesleri). Hatta ben rica edeceğim 
bizzat Hikmet Bayur, mademki bu vazifeyi ÜS · 

tüne almıştır, bütçe de çıkmış bulunuyor, arka
dıı.şlar işle beraber yani kendisine iltisak eden
lerle beraber bir itimat reyi talebinde bulun
sun. Mamafih o bulunmazsa ben aynı fikri tek
rar ediyorum. Çünkü ben yalnız Büyük Millet 
Meclisinin karariyle ayakta durabilirim. Yal
nız sizin kararınız bizi vazife başından ayıra
bilir ve yalnız sizin kararıniZ bizi vazife başın
da devam ettirebilir. (Bravo sesleri, alkışlar) . 

R. BAYUR (Manisa) - Bana matuf sözle
rin manasını iyi anlıyamadnn. Ne vakit fırsat 
düşerse gerek Partide, gerek burada kanaatla.
rrmı, fikirlerimi açıkça söylüyorum. Heyeti 
umumiyesi itibariyle bu kanaat ve fikirlerimi 
kendi aklıma ve kendi mantığuna göre doğru
dur. Gerek dış ve gerek iç meselelerimizde 
yine fırsat düştükçe işteki iyi tarafları teba
rüz ettiriyor, fcma tarafları da yine ayrıca ka
naat olarak bildiriyorum ve bunlar da fenadır 
di forum. 

Şimdi kendileri dediler ki ; tekrar rey top
lansın. Kim isters~ kırmızı verir, kim isterse 
beyaz rey ·verir. Bu ayrı bir meseledir. Ben 
kendi kanaatıma göre reyimi vereceğim. İsti
zah takriri verınemi söylediler. Buhu nasrl ya
parrm 1 Bunun için muayyen bir miktar imza 
toplamak lazımdır. Bu miktan toplıyabilir mi
yim, toplryamaz mıyım, bunu bilmem. Fakat 
ben daima beğendiğim şeye iyi diyorum, be
ğenmediğim şeyede de fena olduğu için fena 

diyorum. Bu Mecliste kaldıkça böyle devam 
edeceğim. Beğenilirim, beğenilmem, bu'rad~:·· 
kalırım , kalmam, o da başka birşeydir. · Fa
ht bu gibi sözlerle benim. biçbir . har'ek'etim 
değişmiyecektir. - ' 
BAŞKAN - Baş~a söz isliyen var 'ıııı? (Mü

zakere mevzuu değil sesleri) Başbakan bir ·tek
lift.e bulunuyor, güvenlik oyu istiyor ' ve buıiu :· 
isterken de bütçenilı çıkmasından sonra cl·iyoı•. 
Bütc:e tanıanıiyfe ç.ıkmamıştrr. Daha ' görü,üle- · 
ce-k katma bütçeler vardır. Bunlar bittiRten .' 
sonra Başbakanın hu :teklifi oya sunulacaktır. ·. 
Onun i~in gündeme devam ediyoruz. , . 

BAŞBAKAN Ş. SARAÇOÖLU (fzınir) -E
fendim, Bütçe Kanunu nıüzakercsi bitmişiir. 
Arkadaşımız büt~c üzerinde söz söyleıufştir. Ben 
kendisine adam toplıyabilir mi, toplryaınaz mı 

bunu demek istemedim. Yalınz ikide birde, «çe- · 
kilsinler, gitsinler, yapamıyorlar:. diyen bi'r 
ark:ıdaşm bunun için sebep göstermesi liıznndı:r. 

H. BAYTIR (Manisa) - Sebebini söyledim. 
Tenkitlerimi yaptım. 

BAŞBAKA Ş. SARA('oGLU (Devatiıl~~
Arzu ettiğiniz tenkitleri daha evvel istizah şek-. 
linde yapabilirdin iz. Şimeli d!' 1eklif . şeklin.de 

yapahiliı·siniz. Bu sebepledir 'ki aı,jık oyla, ve
ya herhangi bir şekilde, yaptıkları teklifin re
ye konulmasını istiyor~m. 'Ruhp memlcke(ef
kiirı umumiyesinirı · hakikatı bilnı!'si içiı.ı söylü
yorum. 

S. 1ÇÖZ (Yozgad) - Usul hakkinda sö_rli: 
yeccğim. . 

Efendim, Muvazenei Umumiye Kanunu ka, 
bul edildi. Heyeti umumiye reyini izhar etti, 
meselc kalmadı.. · 

Yıılıuz mubterem Başbakan . itiınat reyi . iııte
cl iler, bu tekiili re ye . koyarsanız, kabul edilme
diği takdirde evvelki itimat teeyyiit erler. Bj
naenaleyh ik.inci defa rey alınağa mahal kalmaz: 

BAŞKAN- Başbakan her vakit .. jtimat re- . 
vi isternek hakkını haizdir. Bunu reye 'koynııı--. ' . 
ğa liizum yoktur. 
BAŞBAKAN Ş. SARAÇOÖ.LU (İzfl1~r) - , 

!stiyorum. • 
BAŞKAN - i stiyorlar. Tayini esanıi ile ·re-

ye koyuyorum. · '· 
Balıkesir'den başlıyoruz. 

Efendim·, yüksek oyııınıza arzolunan, Hükü-· 
mete güvenliğinizin olup. olmadrğınm t barüıı· et-: 
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tirilıirftlitlmr. Riy.letliıfuirı bır .l)ıikiiff< >veriloti!flitıi 
diltılim 

('Balıkm:ı- s(l9im·-bölgcsindcn b!Vjlnııaı'iık oy-
lar ıt<tt>llındrl> · 

BAŞKAN __: Bakanlara güven oyUillll iştiraıt " 
'etmi.y~ 'nıık~ okıtll:h· nu' eie'n<litıı! Oy toplan
m ası' -<b iııtı Iş~ r. • 

-~ba*aıı • Şif~ı<ü \ araçoğ~u·• Kabinesine .;JJü
Yük Knmutayea r gll.veııJ~ ,verı'nek ı. h(lkkmdaıJd 

t.Alel.krı 36& ' milletivekili oy ve rm iŞtir. 13uııla-r- 

dan ~Ytdi1ıi güveni~ gös~ın-~yor. 359 güvenlik 
oyu veıtiimijtir. 

Binilenaleyh, Şü'l[r.ü SaM~ğ1u Jı:ahjneMine Ko 
rhutıryç:ı 359 oyılargivenlrk"'zhar edilmiştir. (AI 
kışla): 

R. PEKER (Kütahya} - Miiııırade buyııTUr 
musunuzft Bqbaka.ııın güvenlikı oyu isteğine müs
pet< ceva~ v6mn\yen ·yedi." aril:adaştan birisi de · 
benhfi. • Biilçe koıtbşmalarınr. kahlmadığını . için,· 
buıı sebep .teşkil. eden.dll>ygumu birk · . cümle
ile anetmek istıiy~roın. 

Muhterem . arkıı.dwılanm ; güv.en.liktoyu, • ba
hiıı mevzuu oltbğ11 nnda içimde biı· duygu beni 
ralıatli%..eiti. ' . 

U'I'Te kadar şüı>he . etmem ki, .beyaz rey ve
ren hh arkadaşım .da &)'lll ııaıniıniyet ve vazife 
duygusu- ile filrirlerini ~r. Toplama 
kutusunda benim adımı twııYıın kırmızı oyun 
ııeJ>epleriru · yüksek •. katınrz.da . kıaa.ca belirtmek 
isterim. Tliki çok yüksek olan bizim Meclis çn
lışnıa . hay•tınuzı,p gelişınesinde ve kuvvetli Hii
küliiet anlayışında bu çnlışmanm fayda& geniş 
olahilsin. 

Ark'iWaşiar, bfr kere şunu ' nçık ola'rak · aı'7.e
del-im ki, Snracoğfu'nun· bıigülık'tr Hükümetin 
~akanı olarak bu vazifeyi görU.şiilıe karşr 
~erkemn -üç ~~ beş yukarı beğenip . beğenme
di~ıpey1er olabihr - topy-ekUn ve samimi" duy
gwıiliı, .beyaz .rey verirdiiiı.. Öteki arkiı.dıüslar d& 
hiç ~pheslz .hepinizin" kalbinlle şahislan 'hakldri'.: 
da salnimi 'bfio hünnet yeri kitzaıiimş'lıi.rd1'r. 
BUlılal-ı n · d& · elle!ine eııianeı- edifen işi• b~· 
ma hWıusunda bÜyük gayret ~etHklerine iç
teh eıitlrlim; 1 FaJI-itt- ııbn-'"lTI~rcler! de dirıle

dikten sonra bu heyeti terkip eden uriınır a'rın 
heyetit me«mWIBiiıin ,'ii elli L · gelirdi ·. KK'bitıe

nin bugün Devletin içinde bulundulu · 9 ve dı 
ve ekonomik güçlükleıılrr ~eti <~'e<iintuıwiı , iyi 
bır- eu'tette'•kn""'p ~jeb!~ hdiin
da"içfiB · r. Bfi iç n • 

ticest. olam 'VerQ~· t'e in~ seMbiniiı~bir-ltaraJ 

fınt ll' su-ret4 ·'IU"Zetti ııonra'bütçe kOn~ 

larmda ·beni bu oya- i!t!Vk'eden iJri, mühim•ııeb%bi 

de .whıtime ' ekli . . k vc11on fikrimi' 'de--luı;~• 

kü1'8Üden-rineceğtin., 

.Arltı!dt,ıar; bunlardaıt>birisi' ud~ Zeytin-'· 
yağın ürlı:ije rek<Jltel!ıl yekttnumın takribelt' ·üç:-. 
te ikiSiı'liJJ"ŞU ve bu ka.ııunla, vergiler ve'-8&1-re yv 
luyla Devlet 'elinde ~ b Juııuşunar' kııl'Ştl ' tnltriben' • 
üçt~ biimln de müSüt"hS'tlm -elinden çıkıp . kB-ı-U
ki eden'• eelniyetıc ·zarar verici; kazançı yolurtall)'o 
ki intıltnla:rın'imıSalT bodrnrrtlarma -inmiş olmaSı • 
ve 'rlebiee ol-am hıtlkm yıışnmıısr için 'hıı.yat· -ve · 
kuvvet unsurn-ı:ılhn yağa. 'ai.t buhrannıl!ürmeei-ve • 
bunıv-ça:re bu:hıırmaımısrdır.'" ve işin içinde'tle Dev
le , 1 ne mfuıtıilısıl' ve ne ·de •milstehTik • fayd~-' 

madığv 'halde 11eh'ıti, için· d •ümit · verecek• bfr 
yola tririleınelneıiiuir. lşi bil n arkadruparın açık 
lal'lfa!iJ>bumı-go!Jtel'iyor: 

İkltmi esıııılr -sebebi 'de arzedeyin'ı: bifutısSaıTi. 
cnreti•Baktlnr·arlfırdaşımima• di~ ba.zr> • aııkil.dı!Şl' 

laı11n tnrt~'lilıt'nrtdtll ı ortaya ·kon'l!l'l malimY'rapb:--' 
rutı ifıtdesm~eki -zararli iş n üstündeki tamamen 
ltnndtrrnr ·bir- sözl Hüküll'l'et<;e kap&tıltlılı.mıt·r 

olıin · n~'ık o~adTI'. Bu 'nOkta ' derhal· komıŞ'il:ı ll 

e~mtsfndaki" 1sözlerden de1'hatrrı bfiynraMk~nııı · 
ki, •hllbubat nıüb: deleııl - işinin vüende• ge-tfraiği'• 
vazi;ye-tiir. Böyl bi't yl\<ranın ilk göl'üldüğ'u za-• 
ınaırb&otüıi kitvvetiyle üstüne' hiieunr edilm'esi·' 
\'e •üz ritıde durulması ltızırngellrken .günde1ik 
oınam'6lelet'irr kAğıtlan iizerinde o neminin 'kay
bolıirıısı · ve bu kürııüden · mes ıl nğızlımian · yiice 

He,etihizi iyice · inandırncak • açık ve ' sil'ratli 
te8biriı't • >vei'eceğj, nm~li bir neticehin burhdan 
söylenm-eıni§'Olmasıdır. Böyle-bir iş gere~ oran 
hızfar · ve · ehemmiyetle kovnlımmaymca cüretle'l" ı 
ve ·lôısm·lar sirayet eder 'Ve çoAthr . 

Şimdı büt ·e miil'lık~el \'inin t · iri v~ 'Hilkü
metin umu:rlri • gitlf~iıtdeki ek«i1dıı ve baş&t<'i§llı.l' 
karıştmldığı vakit benim gördüğüm ek ıkHk
leri ta'UıllJıılaJ!\ it işine • dôltim'tiıaıır' gereıtiyo'r. 

E~to· bif ntçiz arltadaşrl'l'tzın, bir reyf ve bir sö
züttüiı. bil'"' tt!ılitl ol'arsa ''Ve •görü§Ull\'11. isııbe"fli 
bul«rlarflıt Sft.yrn B&~ahn • Sııraco·ğın 'n'dfi Hft
küfı.l tliridtl geni'~çe · bir renraı\itn'a'tl' ·yafı'ma'k y~ 

ni UJI<gu'tla-Aaı Httküırteti ı kU~etlimdirılıelt •· ve ' 
gü~·vıl~ifele\'de yo\'ulup • yrp.\'anm'ıŞ ' ba'Zt Biltan 
arkırd laPr ayit>:hrJ'ıTi '' deH~i'ıhe'Jtl' h'iıs~IInda 
yeni bit' tettufbüıl' aliı\1llıı h jı ll' 'ofur znıt'(rlildi
yını., 



Arkadaşlar; onu da arzedeyim ki, Hükü
mette her arkadaşımız iffetiyle, vukufu ile, el

'den gelen gayreti ile ~alışmaktadır. Fakat me
sele sade iyi çalışma- meeelesi değildir ,· baŞillllİia * 
biraz da bu çalışmalarının yekünunun bütün 
memlekette hasıl ettiği akislerin ifadesi de ay
rıca önemi haizdir. Bu akisler bazan eksik, ba
zan fazla da olabilir: Fakat arkadaşlar, bu mev· 
zu üzerindec" bilhassa bütçe müzakeresinl dinle
dikten sonra Hükümetin sarılınası lazımgelen 

·bir yaralı tarafı olduğunu da goruyorum ve 
bu sözlerirole yeni bir düzenleme ihtiyacını ifa
deye fırsat buluyorum. 

BAŞBAKAN Ş. SARACOÖLU (İzmir) -
Arkadaşlar ; Peker arkadaşıının vermiş olduğu 

izahat hiç şüphe yok ki, verilmiş olan reylerin 
adedini ne artırmış, ne de eksiltmiştir: Keza
lik o itimadın yekunUUWl kıymeti de reylerin 
ilk verildiğiıaOO.:Jfitgibi. devıııru ~tıbıektedir. · 

Ben Sarııcoğlu Hükümetine Büyük Heyetini
zin göstermiş olduğu itimattan dolayı teŞek
kürlerimi arzederken gerek benim, gerek arka
daşlartl)lın bundıto sonra bu tevOO'<lühe dahıı.· ri
yada ~hliy~tli · ol·ma.ları için ve~ancnk ~~-ş~~~

de ... boreumuzu ödeyebileceğimize kani ıJuJundiı
ğumuz için huzurunuıda saygı ile eğilir ~e 
sözlerime nihayet veririm. ( Şiddetli ve\ sürekli 
alkışlar). 

BAŞKAN - Yarın saat 10 da toplanmak 
üzere Birleşima son veriyorum. 



H. Milletvekilierini ilgilendiren işler 
1 

ı. Milletvekillerinin seçim çevreleri sırasma göre isimleri, kısa olumlukları, mensup 
olduklan Parti ve Komisyonlar ile iki kanünla bir karara verdikleri oylan gösteren 

cetvel 

Itaretler 

Yok demektir. 

K Kabul demektir. 

R Reı demektir. 

!M Cekin.ser demektir . 

. + Oya katrlmalDJf oldutunu gösterir. 

1 İstanbul Meclisinde de üyelik edilml.o olduğuna işarettir. 

Bir gözün yazısız ve işar~tsiz yani boş bırııkılmış olnııı ~1 , o göze ai t bilgi E-lde cdil ~nıE'diği n i 

gösterir. 
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::s Ba.ıa kanun ve kararlara verdikleri oylar 

>ııt. Evli olup olnıa-.g 
Öğrenimi \ 

dığı ve kaç c;o-
Seçimden evvel son ıneuıurluğu Dağlı olduğu Üyesi bultındu- Ne vakittenberi ( ı945 yı lı yedi (Çiftçiyi Top- j (Bakanlar Ku-

Doğduğu yer 
>!ID 

Bildiii'i diller üzmımlığı Eserleı·i 1lıni rütbeleri veya işigücü 
Seçim çeVTesi Adı o- parti ğu komisyon milletvekili olduğ'U aylık Bütçe) 

A ~ ocuğu bulunduğu raklandmna) ruluna güven) 
Kanunu : 474ı Kanunu : 47{)3 Karar : 1467 

Afyon, Karahisar Baltacıoğlu (İsmayıl H. ) Istanbul ı88G Üniversite Tf Fransızca, Mi lll eğitim Sosyoloji ve fcl· Profesör Evli, 2 çocuk ])il , ' l 'a ı·ih Ye Cojirafyıı l•'akül- C. H. P. :M:aliye VII (Afyon K.). K K K 
biiye şubesi İngi l izce (Sosyoloji. pc- spfcye ait yüz- tesinde Profesör. 

1 degoji ) deıı fazla eser 

Çe rçel (Haydar) Afyon Karahisar ı89ı s: B. Okulu Fransızca Ekonomi ve - - Evü, 2 çocuk Erzurum Milli Eğitim Emini. C. H. P . M. H . lneeleme III - VII (Afyon K.). K + K 

' 
eğitim 

Çetinkaya (Ali) Afyon Karahisar ı878 Harp okulu Fransızca, Asker ük - - Evli, ı çocuk Ayvalık nuntakas ı Komutanı. C. H. P. Bayındırlık (Istanbul). K +i -tı 

İngilizce 
I (K. Sahib). 

II - VII (Myon K.). 

Gönenç (Mebrure) İstanbul ı900 Amerikan kolejı F'ı·ans ızca, - - - Evli, 2 çocuk Mersin Belediye üyesi. c. aP. Bayındırlık V- VII (Afyon K.). K +t K 
İngilizce 

--------------
Dr. Sclgil (Ahmed H.' Istanbul ı902 'I'ıb b iyo lo'ran.~ızca Doktorluk Yılçıbaru hak- -

kında etüd: 
Evli Ankara Deri ve tcnasül dispan- C. H . P. S. S. Yardım VII (Afyon K.). K K lC 

seri Baştabi bi. 

ı 
Taşkapılı (Ali) Afyon Kal'ahlsar ı895 Hukuk - Hukuk - - Evü, 2 çocuk C. H. P . ll I dare Kurulu C. H. P. Dilek çe VII (Afyon K.). K K 

1 

K 
Başkanı. 

-- - -
Türker (Berç) İstanbul ı870 Galatasaray ve 

Ermenice, Rumca, 
Bankacılık, eko- Evli , ı c;ocıık Osmanlı Bankası emekli Müdürü. Fransızca, Ingiliz- - - (Müstakil) Ekonomi V- VII (Afyon K.) . K X K 

Robert Kolej co, Almanca, 1tal- nonıi ve maliye 
ya nca, Ispanyolca. -

Yurdkoru (Suad) Istanbul ı905 Diş tabibi okU- - llelediyecilik ve - - Evü, 2 ı;ocıık Ticaret Bakan lığ ı Propaganda C. H. P. Maliye VII (Afyon K.) . K K K 

lu (kısıııcıı) idare Şefi. . 
- ------

~ğ~ Bayrak (Halid) !zmir 1892 Harp okulu - A:;kcrlik - - Evli, 2 < ; tıeuk Tiearet. C. H . P. - IIT - V (Bayazit). 
VI - VII (Ağn) . 

K 
ı 

K K 

-
Pasin (Rıfkı Refik) Istanbul ı890 Sorbön Oııiver. Fransızca, Diplomasi - - Evli, ı (:ocuk Beyrut Başkonsolosu. c. aP. Dışişleri VII (Ağrı). + K +t 

sitesi Tarih şu - ! ngili zce, 
besi İtalyanca 

Tugaç (Hüsamettin) Hasankale 1889 Harp Akııdemı>ı 
Almanca, Askerlik ve İran ve ordusu, - Dul, 2 ~ucuk Içişleri Bakanlığı ~efeı-berük O. H . P. MilJj Savunma VII (Ağrı). 

Fransızca, tran Azerbaycan'ı 
K K K 

Fascn 
idare tetki k raporu Müdürü. 

- --

AIMI!ICJ Aktın (N&fiz) Amasya 1879 Hüştiye - Belc(liyecilik - - Evli , 4 ~ocuk 4.masya Beled ıyt Başkaru. C. H. P. G. ve Tekel II - VII (Amasya). K K +i 

-Am"y' D•;mı "'"Wnoo üy,; ~ Tarhan (Zeki) Merzifon 1894 Tıp fakültesi Fransızca D~ talıilıliği - - E,•li, 3 ı;ocuk S. S. Yardım VII (Amasya). K K K 
Dişı:ilik ~ııbesi ve . II. P. 11 l .ıoırt• Kurulu 

- Başk anı. 
·-~-

1 - -



- 382:-

ı:ı 
1 

1 

Bazı: kanun ve ka.ra.rlıı.ra verdikleri oylar--, 
,ı,o Evli olup olma-ı:ı Seçimden evvel son meıuurluğu Bağlı olduğu Üy~i ""'"";r No '"k"""""' 'tl 

dığı ve kaç ço- · (ı945 yılı yedi (Çiftçiyi Top- (Bakanlar Ku-
~ Seçim çevresi 

>!ıD 
Öğrenimi Bildiği diller Eserleri llmi rütbeleri parti ğu komisyon milletvekili olduğu Adı Doğduğu yer o.- Uzman]ığı veya işigücü aylık Bütçe) raklandırma) ruluna güven) o ;;~ ıcuğu bulunduğu Kanunu : 474ı Kanunu : 4753 Karar :1467 

- .Fransızca, 
AfiiGISI.CI ' Uras (Esad) S. B. Okulu İdare Evli, 2 çocuk Rize Mutasarrı:fı. C. H . P. Ticaret II - VII (Amasya). K K -H Amasya ı882 İngilizce, 

- -
Ermenice 

Yiğitoğlu (.Ali K emal) .Amasya Yüksek Orman .Almanca, Ormancılık 
1 - Türlciye de or-

Profesör Evli, 2 çocuk Yüksek Tarım Enstitüsünde C. H. P. Sayıştay VII (Amasya). K K .-H ı901 mancı lığın temel-
okulu Fra.n.sızca 

1 

leri, şartlan ve ku- Profesör. 

1 

ruluşu. 
2 - Türlciye iktisa-
diyatında orınancı-
lığın yeri ve eheın-

miyeti. 

.Ankara .Aksoley (Mebl'lll'e) Selanik 1902 Hukuk .Almanca, Hukuk - - Evli C. H. P. Çankaya ocağı Başkanı. C. H. P. Maliye VII (Ankara). K K K 
az Fransızca 

' 
Ol. .Anllımş (Nihat) Filibe ı878 Harp .Akademisi Fransızca, Askel'lik - - Evli, ı çocuk Emekli KorgeneraL C. H. P. Dilek çe VI - VII (Ankara) . K K K 

az Almanoo 

. . 
.Atay ( F alih Rı:fkı) !stanbul ı 93 Edebiat Fakül- l<'ran.~ızca, Ba ·ın Birçok eser sa- - Evli, ı çocuk Gazetecilik. c. H. P. Dışişleri II - IV (Bolu). + + +i 

tes i Almanca hibidir .. V - VII (Ankara). 

Baykan (Belkis) İstanbul 1899 Üniversite 'l'a- Fransızca Milll eğitim - ~ Evli, 2 çoeuk .Ankara Kız Lisesi 'l'abüye Öğ- C. H . P. Milli E~itim VI - VII (Ankara). K ı K K 

' biiye şubesi retmeni 

--
Bıı.ytm (.Arif) İstanbul ı 75 Harp .Akademisi Almanca, Askerlik, Bayın- - - Dul, 2 çocuk Bayındırlık Bakanlığı ~Iüsteııarı. C. H. P. Baymdıı-lık V - VII (Ankara). K K K 

1 

.Fransızca dırlık işleri 

Bekata (Hıfzı Oğuz) .Ankara ı911 Hukuk l<'ransızca Ekonomi, hukuk 
Çığır dergisinde ve 

Evli, 2 <:oeuk Ekonomi Bakanlığı İş Müfettişi. C. H . P. Ekonomi VII (Ankara) . K K K 
' 

diğer gazete ve -
ve Basın dergilerde nıa- (Müst.a.kil ) 

kaleler. 

B örekçi (Ra.şit) .Ankara 1901 Yüksek mü!ıcn- Almanca, Miihendis - - Boşanmış, 2 ço- .. serbe'st inşaat mühendisi. C. H. P. Bııyındırlrk VII (Ankara). K K K 

dis Fı·ansızca cuk 
--

Çubukeu (.Arif ) .Ankara ı903 Lise (Kısmen) .Az .Almanca, Ticaret ve - - Evli, 4 çocuk Ankm Gonol M~I;, vo C. H. P.

1 

C. H. P. Ticaret VII (Ankara) . K K K 
ve özel Fr.ansızca ekonomi İdare Kurulu ÜY.esi. 

Daldal (Fevzi) Ha ynıantı 1883 .D. kulu F'ransızca, İdare, ekonomi, - - Evli, 5 çocuk İsparta ValisL C. H. P. !çi~leri VI - VII (Ankara). K K K 

Ermeni ce maliye . 
Eriş (Muamıner) Bıı.rsa 1 97 Üniversit(\ Ma- Fı·aı:ısızca, Bankacılık - - Evli, 4 çocuk İş Bankası Genel :Müdürü. C. H. P. Ekonomi V- VII (Ankara). K ~ K 

tematik şubesi İngilizce 

İnönü (İsmet) İzmir 1 84 Harp Akademisi .Almanca, Cumhur B~karu - Fahri nıüderris Evli, 3 çocuk Geçen seçimde yine .Ankru-a C. H. P . - I (Edirne), +. -H -li 
II - V (Malatya), 

1 ı J 
Fransı zca, 

ı ı 
Milletvekili bulunuyorlardı. VI - VII (Ankara). 

ı ı '~ İngilizce 
~- -- - - -= .- ~ - -
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Bazı kanun ve kararlara. verdikleri oyla.r 
>ı>ıı Evli olup olma-
::ı Seçimden evvel son ıııemurluğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu- Ne vakittenberi 

"' dığı ve kaç ço- (1945 yılı yedi (Çiftçiyi 'l'op-

Adı Doğduğu yer 
>ı>ıı 

Öğrenimi Bildiği diller Uzmanlığı Eserleri nmı rütbeleri veya işigücü parti ğu komisyon milletvekili olduğu 
(Bakanlar Ku-

Seçim çevresi o-
Q ;:;.. ocuğu bulunduğu 

aylık Bütçe) raklandırına) ruluna güven) 
Kanunu :4741 Kanwıu : 4753 Karar : 1467 

Ankartı Kayaoğlu (Mi hal) Ürgüp 1893 Runıea az, Huknk - - Be kar Avukat. (Miistakil ) Ekonomi VII (Ankara). K +i K 
J[ukuk 

J<'ransızca 

-

Mıh~ıoğlu (Halil Naci) Ankara HlO!} r,iso - 'l'icar·et. ve he- - - Evli 'l'üccar. C. H. P . Sayı: tay VII (Ankara). K K K 
sap işleri 

Ökmen (Mümtaz) Ankara 1895 Jl ukuk - llııkuk işleri - - Evli, 2 çıwuk Avukat. C. H. P . Anayasa V - VTI (Ankara). K K K 

-

İstanbul 
Istanbul ve Pa-

Fr·ansızca Hukuk Evli, 1 çocuk Ekonomi Bakanlığı Hukuk Mü- C. H. P . VII (Ankara). 
Yörük (Ziya) 1901 - - Dışişleri K K K 

ı· is Jiuku k Fa- şaviri. CMüst.akil) 
külteleı·i -- --- - -----

· Antaıua Aksoy (Numan) Antalya 1890 Hukuk - - - - Evli, 5 :ıw uk .Avukat. C. H. P. Adalet TV- VII (Ant.,-4-a) . K K K 

( İbrııd ı ) 
- --- ------- ----·--

Dağlıoğlu (Hikmet T.) .Antakya !900 Gudapcşle 1iik Arapc.a, .\lnınn - .\ rkeoloji. )iii li - - Evli, 2 ~rıcıık Yenikapı O. Oku lıı 1c BoğAziçi C. H. P . Maliye VII (Antalya) . K K K 

Sn. O. ca, Fraıısızea , E~itim J.Jisesi Bdelıiyat i'ıi(-ı·ctmeni. 

l\Iacııı·ca ------
--

Dr. Kahraman (Galip) Korkudeli 1893 'fılıbiye 1-'ran.~ızr:ı tç 1·e zührevi - - BvJi, 3 ı;ucuk C. If. P. Antalya ldıu·c J\urulu C. H. P. Maliye IV- VI (Bursa). K + K 
hastalıklar Başkanı . 

VII (Antalya). 

--

Dr. Kural (Hüsaıııettin) lbı·adı 1879 Tılıbiye Alnıam•a, 
Taballl·t ( t~ has VerPııı teşhis 1·e 

Profesör Evli, 3 çocuk :-; u!( lık n~ :::io~ya l \ ardı nı Bakan- c. n. P . V (Bayezit), 
l ı. 

t:ılıklaı·ı . lınktc- tcdaYisi, Eını·azı 
- - - - ı ı 

Fı·a nsızca lrğı ,\J[i, ı,~.ırı. 
VI (Ağrı). 

riyoloji ) iııtaııiyc V. ~-
VII (Antalya). 

Sö km en (Tayfur) Gaziantcb Jf192 l[,ısuı;i .\ lnıilliCtl T :ı rnıı "'' l icaret - - Evli, 5 ı;o<·uk l rat u_,. De,· l,·ı l~•ı::-ık anı . C. H. P . Dilekçc V- VJI (Antalya). K .J... K ı 
ı 

·- - j , 

h-nı ir 1899 Hukuk, Berlin Almanca, Ekoııoıııi ve 
Türk ekonoıuisinlıı 

Ekonomi dok- Evli , 1 ~oc uk Sümerbank Geıırl )!üdürü. C. H. P . 
Swner (Nurullah E.) ana usulleri adın- - VI - VII (Antalya) . K + K 

Yüksek Ticaret 
Fransızca, bankarılık da Almanca biT toru okulu, Berlin ve tez ve cMuasir 

Fı:ankfurt A/ M lngilizco iktisat nizaını:. 
üniversiteleri adında bir eser. -

Dr. Tunca (Cemal) !stanbul 1 85 Tıbbiye Fraıısızca Üpı>ı·atör - Evli, 4 çocuk Tııbilılık. C. H. P . Dışişleri nı - vn (Antalya). +i 
r 

- + + I• 
i ' -

Au ık n Dr. .Ala taş (HulU.si) Beyşehir 18 2 Tıbbiye Fransızca Iç hastalıkları - - Evli, 2 çocuk Emekli albay, st· ri,. st hekim. C. H. P. - V - VII (Aydın). K K K 1· 

-

Gl. Alpınan (Refet) Istanbul 187i Harp okıılu Almanca, A · kı~ı ·l ik, idare - - Be kar Emekli C:ı•ıwral. C. Il. P. Bütçe VII (Aydın). K K K 

Fran ·ızca 

-- 1-· 

Dr. Germen ( lifazlı ar) .Aydın ı i Tıhlıi yı• Pransızı·a Dokı orlıık - - Evli, 3 çocuk Doktorluk n •;ıftçilik. C. H. P. - 1 - vn (Aydın). K K K 

, __ 
- - .:. 

-· - - -
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::ı Bazı: kanun ve ka.rarla.ra. verdikleri oylar 

1 >lı/J Evli olup olnıa-"' Seı:iıııdeıı cn·el ~oıı ıııeıınıl'luğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu- Ne nıkittenberi 1 (Bakanlar Ku-
~ 

dığı ve kaç ço- (1945 yılı yedi (Çütçiyi Top->bıı 

i 
Seçim çevresi .Ad ı Doğduğu yer o- Öğrenimi Bildiği diller Uznıanlığı Eserl e ı ·i ! Imi r ütbeleri veya işi gikü parti ğu komisyon nıilletv kili olduğu 

Cl ı:. 'CUğu bulunduğa aylık Bütçe) raklantlırına) ruluna güven) 
Kanunu: 4741 Kanıımı : 4753 Karar : 1467 

ı Aydın Göktepe (Nuri) Akselri 1889 Selanik Tal'lm - •rıı.rım ve hay- - - Evli, 5 ocuk Genel Meclis üyesi . C. H. P . 'l'icııret V - VII (Aydın). K K K 
okulu vancılık 

1 

i Levend (Agah Sırrı) Ro dos 189~ Edebiyat }'akü!- Fransızca 
Edebiyat, 

Matbu 7 eseı· 1 çocuk Eııı ıııiitıü 1 [ıılk <'l 1 Ila~ kanı. C. H. P. Milli E~oitiın VI - VII (Aydın). +. Mill! Eğitim , - K + 
ı tesi 

Pedııgoji. 
' . 

Dr. Levent (Rıza) Git· id ı 93 Tıbbiyo Fransızca, Al- Doktor luk - - Evli Seyhan Sıtıııa Enst iılisü Lfıbo- C. H. P . Ula:;;tırnıa V - VI (Mardin), K -H ' K 
manca, Rumca rııtuvar Şefi. VII (Aydın). 

-- - --
ı 

İngilizce Aydın C:. II. P. n lclııı·ı· Klll·ulu Menderes (Adnan) Ay dm ı 99 Hukuk Çifte,: ilik - - Evli, ı c;oc uk C. H. P. ) faliye IV - VI (Aydın). R -H n 
Başkanı. 

1 

. - -- - ı -- -

Balıkesir Akpmıır (Muzaffer) Ro dos 1 92 Eczac ı okulu - Ecwcı lık - - Evli, 2 <;ocuk Eezaı·r. C. H . P. Ekonomi IV, VI- VII (Balıkesir) . K K K 
ı 

1 

ı -- --------
1 

! mı ı· [,ı ıııaf ~~~~ı· ılığ-ı Başyar-Burcu (Osman Niyazi) Gönen J 75 llukuk - Adalet - - Evli , ii GOCUk C. H . P . Adalet II (Karesi). K K K 
dnıtrı'ı. II I (Balıkesir), 

IV (Çanakkale), 
V - VII (Balıkesir) . 

----- -
Çarıkir (Hacim) Uşak 18 ı S. B. Okulu Fransızca tdare - Evli, 4 çocuk Ilüdavenuigar Valisi. C. H. P. l\laliyo 

( İstanbul , 
' - I (Karesi) , + K K 

II - Ili (Giresun), t 
IV- VII (Balı kesir) . ----- ---

Demir (Memed ) Bürlıaniye ı8 o Özel - Tarım ve Li- - - Evli , 6 çocuk Zc•yt rıı·il ik \!' salıuıwuluk. C. H . P. - II (Kares.i ), + + + 
ca ret II I - VII (Balıkesir). 

-- ·- - ---- ------

Etçioğlu (P ertev) Balıkesir ı892 ldadi, kısmen - Ticaret - - Evli , 2 ~ocuk Balıhsiı· C. ll. 1'. 1 lılnrc Ku- C. H . P. Dilt'kço IV- VIT (Bahlce«ir). K K K 
hukuk nıl u lJa :-. !~.~ııı. 

i - - -

ı K aran (Hayrettin) Balıkesir ı890 ldadi - Gazetecilik Basılın~ eserleri - Evli , 2 çocuk Balıkesir 'de ~ıkaıı :.ıündelik C. H. P. Dilckçc II I (Balıkesir), K K K 
varılır. ('l'iiı·J; .!ilı) :alı ,. ,,,. lıaşyazarı, IV (Bilecik) , 

Balıkcsır Beledıı e ilaşkaru. 
V- VII (Balıkesir). 

-
~ . Küçülder (Hulilsi) D ursunbey ı890 Rüştiye - Tarım, t iocaret - - Evli, 3 çocuk Tiirrar ve Dursuııı.,.y C. IL P. C. H . P. Sayıştay VII (Balıkesir). K K K 

Kaıa Iriare 1\ ıır-ııhı Başkanı. 

- ----- -- - --
Onat (Hikmet) !ııtanbul ı 90 Hukuk - Hukuk - - E vli btıınbul 1.'. Sarcı~ı . C. H. P. Dilekçe VII (Balıkesir). K K K 

ı -----
Örgeevren (Sür eyya) ındırgı 18 8 Hukuk Hukuk E vli, .ı çoı:uk AYııkat. C. H. P . Bütc;e II (KareEi), 

K - - - IV (Aksaray) , + K 

ı 
V (Balıkesir), 

VI (Bitlis), ı - - .. - ' - - - VII (Balıkesir). 

·-
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>bD Evli olup nlıııa-
Bazı kanun ve kararlara. verdikleri oyla.r 1 

::ı Seçimden enel son nıemurluğu Bağli olduğu 
. -

"' 
yesi bulundu- Ne vakittenberi 

>t:.O 
dığı ve ".<: ~0-

(1945 ytlı y di (Çiftçiyi 

Seçim çevresi Adı Doğduğu yer o- Oğreııiıııi Bildiği ıliller Uzrnanlığı F,scrleri Ilmi rütbeleri veya işigücü parti ğu koıni yon milletvekili olduğu 
Top- (Bakanlar 1\ u-

ı::ı~ 
euğu bulııııılıığu 

aylık Bütçe) rıı.kland.ırmn) ruluna güwıı) 
Kanunu: 4741 Kanunu : 4753 Karar : 146i 

Balticesir Gl. Üzalp (Kazım) Köprülü 18 2 Harp A kadcınisi Fransızca Askerlik - - Evli, 4 çocuk Kolordu Komutanı. C. H. P. - I - II (Karesi), K K ı< 
III - VII (Balıkesir). 

---- - -

Tiritoğlu (Fahrettin) Balıkesir 1893 S. H. Okulıı Pı·ansızc_ıa İdaı·e, nınliye - - Evli Bina 'l'enıyiz Kom isyonu üyesi. C. H. P. İçi.~! eri III, VI, VII (Balıkesir). K K K 

----- --

Uzay (Yahya Sezai) llıı·soYa 1879 S. B. Okulu Az Fransızca, 1daı·u - - Evli, 4 ~ocıık Eskişehir Valisi. C. H. P. İçişleri VI- VII (Balıkesir). K ]( K 

Arapca, Fars~a. 

--

Uzunçarşıir (İsmail H.) ! stanbul 1881! Edebiyat fa- F'ransızca, ?ILilli eğitim ve .l:lasılıııL~ hirçok - Evli, 2 çocıık . \1illi gğ i 1iııı I>H'IISUlıU • C. H. P . Kitııplık III - VII (Balıkesir). K K K 

kültes i Alınaııra i\tilll tıırih <•st•ı·leri nu·d ır. 

Bilecik Esen (Ahmed) 1bradı ) 1893 İda di - llııkıık - - B1·li, 2 c:ocuk Adana Ağrı· Ccıa Başkanı. C. H. P . - VII (Bilecik). - -
(Akseki) 

--· -- -------

Esendal (Memduh Ş.) l s tanbul ·1883 Özel 
Farsea , 

Diplomasi Evli, 3 çocuk Kabil Büyük Elçisi. C. H. P. 
Fransızca, 

- - - IV (Elb.iz), K -H K 
VI- VII (Bilecik). 

Rusça 
--·- ---·-----· --· 

ı 
Paris Siyasi Ilim- İngilizce, 

Qiftçi. 
Gül ek (Kıı.snn) Adana 1906 ler okulu, Hukuk 

Ekonomi, mali- Matbu iki eser - Be ka ı · C. H. P. Ticaret VI- VII (Bileci\ı:). K lt K 

Fakültesi, Co i um- Fransızca , ye, fıınnı ve 
biyn, Kembriç ve Alınaucu lıııııkacılık 
Berlin ü niversi-

tel eri. ---
Dr. Sun er (Muhlis) Bilecik 1887 'l'ılılıiye Fransızca Dokıol'iıık - - Evli, 2 çocuk Balıkesir Sağlık lllüdürü. C. H. P. s. S. Yıı.rdım VI- VII (Bilecik) . K K; K 

- -- -- -- ---· -
Binqô1 Banguoğlu (Tahsin) D rama 1904 Oniveı'Si lc ,•de· Alınl\ıı(·ıt, 'l'liı·k dılc·iliği 1 - Altosmnnische - E,•l i, 2 çocuk Dil ve 'l'ııriJı Coğı·:ı fya Fakültesi. C. H. P . i\1:illi Eğitim VII (Bingöl). K K K 

biynt şıılıı•>ı ,., . l·~r an" ızı·a 
sprachstudien, Doçent i. (Müsta.kil). 

2 - Ana hatlariyle 
Almanya ',Ja Türk Grameri, 

ı 
;ı - Üç cilt di l ha-

--- ·-- --- ------- hisleri. ------ -

Düşünsel (Ferid~ F.) ls1anhul 1892 Hukuk 1 c J'ııı·i, Fransızca l!ulnık 'l'('ş];iliılı J·:sa:,iye Doktor Evli, 2 ÇO(·ıık Avukat. C. H. P. Adalet u (Dersim), K + K 

llukuk fa kül tl''• lı;ıkkıncla !!'Z 

VI - VII (Bingöl) . 

---- --·--- ------- - ---

Bit lU Ertan (Muhtar) !stanbul Hll2 Jluk ıık Fı·aıısıhcıı Jlııkıık - - Evli Başbakanlık Y a~·ııı Müdür c. li. P. aylŞtay vu (Bitlis). K K K 
Yarduucı>ı. (M üsta.ldl) 

---- -

Os ma (Bülent) Bakırköy 1912 llukıık ]•~nltl!';lZCfl Hukuk - - Evli, 2 çocuk Maliye Bakanlı ı!ı Kambiyo O. H. P. Bü~o VII (BiUis). K K K 
Müdürü. (M:üstaldl) - --- ---- --- --

-- ----
Bolu Ad al (Hasan Şükrü) Linıni 190 ::ı. B. OJ;ıı lıı tnf.!ili zce, ~i~·asi ilimJeı· .Modrn Devlette - E,·11 Siyasal bilgiler oJ,ui Lı ldara hu- O. H. P . İçişleri Vll (Bolu). K K K 

L 
Pr·ansızca 

memur, siyası kuku Öğret ın eni . ı ilimler mecmuası . 

- . -
~ _±-. 
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1 ı:: ' Bazı kanun ve kararlara verdikleri oylar 
' >IJD 1 Evli olup olma-

ı:: ' Seçiıuucn evvel son ııı eııı urluğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu- ·,. vakitt enhP-ri 
'C dığı ve kaç ~o-

(ı945 yılı yedi (Çiftçiyi Top- (Bakanlar Ku- ı 
Seçim .Ad ı Doğduğu yer 

>l'.ll 
Öğrenimi Bildiiii diller Uzmanlığı Eserl eri llın i rütbeleri veya işigücü parti ğu komisyon millet;·ekili olduğu çevresi o- aylık Bütçe) rıı.k.lnndırma) rnluna güven) 

~;;:, ocuğu bulunduğu Kanumı :4741 Kanunu : 4753 Karar : ı467 

Bolu KorgL Alptoğıtu (.A.) Taşköprü ] 78 Harp Akademisi F'r·ansızca Askerlik ve idaı·e - - Evli, 2 çocuk (:<·Hel )] iil'Pttiş \ 'e 1\orgeııeral- C. H. P. Milll Savıııınıa VI! (Bolu). K K K 
likten emekli. 

-- --------· ---- ·- -

Çaınbel (II asa u Ce mil) İstanbul ı 79 Harp Aka ]emi si Almanca, I•'ran- Ashl'llk, basın Basılmış e eı·- - Evli, 4 ça<;uk Asker. C. H. P . Dışişl eri IH - VII (Bolu ). K K 
sızcn, lugilizcc \ ' O taı·ilı lel'i vardır . K 

- ---

Öymen (H. R.) Trabzon 1900 
İstaıılml Öğret-

Almanca l\'lill l Eğitim Terbiye ve eğitim Evli, 3 çocuk 
Gu ıi 1\· ı·b iye Eıı . O~ı·ctnıeni , 

C. H. P . Milll Eğitim VII (Bolu). K K K 
wcn okulu ve - Okul ıııiiz(•si n• I ll<iii(n · tiın ga-hakkında türlü ( .\füstnkil) 
Alınanya 'da ' eserler. zt:'te~i rııiidlii'Ü . 

- - - --- -----

Özçağlar (Cemi!) Bol tl ı899 Üniversite fen Fransızca Ritkileı· Bitldler, teşrih ve Profesör Evli, 2 çocuk C azi 'J'eı·lıiy<• l~ı ısl itüsü '!'abii C. lL r . Sa.vı~t;ıy VI - VII (flolu). K K K 
fakültesi fizyoloji, mikros- Agrege iliıııl('l' Oğoi'Piıııeııi. kobi k botan ik 

----
S iren (Celal Sait) Adana ı906 S. B. Okulu ]'ransızca Maliye - - Evli, 2 çocuk ~Jalijt' ı;akıııı!ığ-ı :\akit lşleı·i C. H. P. - VI - VII (Bolu) . K +t K 

Genel l\Hhllirü. 

Dr. Ülgen (Zi.hıı.i) Bolu 1892 Tıbbiye Fransızca 
~·ıp 

(Akıl ve sinir - - Evli, 3 çocuk S. ~- Yardmı Bakanlığı Müste- C. H. P. Büt~e VI - VII (Bolu). K K K 
ar Yal'dımcL~ı. 

uzmaru) 

ll Burd.u.r Dilmen (İbrahim N.) Selanik 1899 Hukuk Fr.ansızca 
Dil, tarih, ede- Edebiyat ve di-

Üniversitede Evli, 3 çocuk Milli l':ğitim Genel ~llifettişi. C. H. P. Sayıştay V - VII (Burdur) . - -
biyat, hukul< ve le ait eserleri 

-
ı gazetecilik vardır . 

Öğretmen 

Engineri (Şekip) İstanbul ı902 Lise Almanca, Fran- Basım ve diplo-
1-tngiltere'de 1935 

Evli, ı ~ocuk Basın I'C Yayın Genel ~ı iidürlüği.i C. H. P. Maliye VII (Burdur). K K K senesi nüfus sayı- -- sızca, lnglizce m asi ıru , 2 - Hava hü- nfiişa,· iı·i ve S. B. Ol;cılu lngilizcP. (Müstakil) 
eurolannda sinir 

! 

mukavemeti. Profesörü. ı 
ı 

Dr. Yeşilyurt (.A. R.) Burdur ı892 Tıbbi ye Fransızca 'l'ıp - - Ev H llıı ı·olıır ı·. ll. 1'. !lı ; " l:ıı~kanı ve C. H. P. S. S. Yardım VI - VII (Burlur) . K K K 
Daimi Eııcüın cn üyesi. ı --- -

İstanbul ve Ro- !Ieni.iz hasılıııa-
1 

B-ursa Akgüç (Atrf) Mudanya ı900 ma Hulmk Fa-
Frans ı zca, Hukuk - Evli, 3 çocuk .\dalt•t .\liii'<'l ti~i. C. H. I' . Adalet V - VII (Bursa). K K K 1 

ltalyımca 
nıış eserleri var- ' 

küJtesi drr. ı - -
Gl. Atlı (Aşir) Kilis ı ı Harp Akademisi - Askel'iik - - Evli, 3 çocuk Eıııı•k l i ı<t'lit'l'al. C. H. P. )fiili avunma VI (Kütahya), K K K ı 

VII (Bursa) . 

-
Canıtez (Refet) Bursa 1 o S. B. Okulu Fransızca 1dare - - Evli, 2 ~ocuk .\dıııııı \'ali,i. C. H. P. - (İstanbul), -lı + +, ı II - VII (Bursa) . 

Dur u (.Aziz) !stanbul ı 95 nkara Tarım Az l talynnca Tıırmı ( lpekbö- Köy öğretmenle- - Evli, l çocuk Bur,a lpo•k lıörekı· ılifri lstnsyoıı C. H. P. Tarım VII (Bur ). K K K 
ı okı ıl u cek~iJiği ) ri ipe~böcekçiliği ı l\Jüdürü. 

-- 1 

E rhan (Ahmed Münir) Bursa ıs o '. B. Okulu Ft·aıısızoa Bankactlık -
1 

- Evli, J : ıcuk Meı·kez Bıınkası l•larc llteclisi C. H. P. Ulıışt ırma (İstanbul), !{ K K 

ı ı 
üyesi . III vo VII (Bursa). 

- - - - - -
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Üy"i h"lun;r No ••kiu'"hoM 

1 

1 Bihliği dill" 

' ı 
Bazı laı.nun ve ka.ra.rla.ra verdikleri oyla.r = >en Evli olu olma- . _ 

ç:ı 

1 
• . i Seçımden evvel son ınemurlugu Bağlr olduğu 

'C (1945 yılı yedi ( Çift~iyi Top- (Bakanlar Ku-
Seçim çevresi Adı 

>lll) 
Öğı·t>niını Eserleri llmi rütbeleri 

f ıgı I·C <aÇ ÇO- ...... parti 
Doğduğu yer o- Uznıarılığı ,·eya ışıgucu ğu koını ·yon milletvekili olduğu aylık Bütçe) rııklnndınnn) ruluna güven) 

Ci ı;, "Cuı{u bulunduğu Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : 1467 
-

Bursa Gerçchr (Mustafa F.) Kar·acabcy 1869 Medn•so Anıp~a. Şark lıilgil!'ı·i - - Evli, 8 çocuk Karacabey Müftüsü. C. H. P. Dil ek~o I • VII (Bul'sa). K K K 

ı l•1ar·scu 

1 

Dr. Gü ran (Refik) İstanbul 1873 Tıhhiye Prnnsızca Hıfzıfsı h ha, beşe- .\.\TU)Jtı'da neş- Profesör Evli, 6 çocuk !stanbul Hıfzıssıhlıa müessesesi C. H. P. Anayasa III - VII (Bur;ıa). K K K 
ı ri ve hayvani bak-

rediimiş eser- Müdürü ve 'l'ıp :fakültesi Bakte-
teriyoleji ve sari 

ı ı ha stalıklar. leri vanlır. tiyoloji Profcsörü. 

-
Güvendiren (Fatin) Kıbrıs ı873 S. B. Okulu l•'rıuısızca, İdare - - Evli, 7 çocuk Danıştay üyesi. C. H. P. Içişleri IV (Trabzon), K K K 

. \rapça, Rumca 
V - VII (Bursa) . 

Dr. Konuk (Sadi) Istanbul 1894 'l'ılıbiye }'raıunzca Oprratör ve do- - - Evli, 3 çocuk C. H. r. li ü<ı5kaııı. C. H. P. Maliye V - VII (Bursa). K + K 

ğurn ve kadın 
,, 

hastalıkları ------
Pars (Muhittin Baha) Bursa 1885 J lukıık l·'ı·an!')ızca Hukuk, rclebi-

l\1uhtPiı [ ıııcunıu- Evli Anıknt. C. H. P. Anayasa I (Bursa), K + K -
yat 

alar 1·e Güneş V (Ordu), 
doğarken 

VI - Vll Bursa). 

------
Dr. Simcr (M. Talat) Bursa 1892 'l'ıl ılıi.'·e J•'raru;ııca Hayati lcimya - - Evli, j ~ocuk C. ll . .P. U enel sekreterJik C. H. P . S. S. Y ard ı.ın VI - VII (Bursa). K + + 

ve ınalaı·yoloji B a.şkatlı i. ı . 
- - --- -- -

(ll. 1'ıııaz (Naci) Serfiçe 1882 Harp .A kudeıı sı l·'mıısızca . \skcrlik, - - Evli, 3 ~ocuk Jandai'IJıa Genel homutanlığın- C. H. P. lifilli Savunma V - VII (Bursa). K K K 

ldaı·e dan emekli ](l)rgeneral. 

ı 
---

()aMkkale Arsal (Sadık Tahsin) Bursa 1902 Hukuk .\ z Fraıısv.ca Hukuk - - Dul, ı ı:ncuk Buı·sa Bel edi) ,. Ba.'ıkanı. C. H. P. Bütçe VII (Çanakkale). K K K 

---
Batu ( Salahattİn) Gelibolu 1905 !stanbul, Haııo ra .\lııııınca, Zoott•kni ~6 parça ('SC!' ~ofesör Evli, 2 ı·ıi'I.'Uk Yüksek 'l'arruı Ensti tiisünde C. H. P. Tarrm VII (Çanakkale). K K K 

Yük. Veterin..r vı 
Berlin Yük. T - Fı·rınsız.ca Proü'"ı r. (Müstakil ) 

rım okulu. 

---

Bulayırlı (Rusuhi) Gelibolu ı889 s. n. t)kult 1-'raıısızca llesap işleı·i , 

ı 
- - Evli, ı çocuk Sayıştay Dcııetc isi. C. H. P. Sayıştay VI • VII (Çanakkale). K + K 

--~ 
ıııııliyc 

Ergeneli (Hilmi) Biı·iııci Gcıll' l ~lüfettiş. C. R. P. li. H. İnceleme V • VII (Çanakkale). + K Uzunköprü 18 7 s. n. tıkull Fı·ansızt·n, l dıu·u - - Evli, 4 ~ncuk + 
lıalyanea 

ı 1 
~ 

Güntekin (Reşat Nuri) Istanbul ] 92 Cnive ı·,ılo· ı· U,.· l·'mn~ızca 1fiUi Eğ i tim , 12 roman. 8 piyes. - Bd i, ı çocıı ı, Milli Eğitim n,,ı,aıılığr 1\fü- C. H. P. VI- VII (Çanakkale). K K K 

biyat ~ııllt's i Basın 
10 cill ilııti, edebi iett ı~·· 

Milli Eğitim 
tercüme. 

Ka,n;çıl (Atı!) ı Çanakkale 1 82 Hnrp okııliJ J:1ı·a;r, Fr·ansız<ıa Askedik - - Edi , 5 çoıcuk 'l ' lt el Kadıköy 1 ı po :\!üdürü. C. H. P. G. ve Tekel (ls., 1, 2 Kalclault.aniye, K + K 
3 Ankara), 

L 
VI- VII (Çanakkale). 

- - __!_ c- ...!:. 

~ 
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1 
ı Bazı kanun ve kararlara. verdikleri oyla.r 
ı ı= Evli olup olma->!ıl> Seçimelen evvel son ınenıur luğu Rağlr olduğu Üyesi huluııdu- :'-le ,-akitıenhPri 1 

"' dığı ve kaç ço- (1945 yılı yedi (Çift<; iyi Top-
Seçim çevresi ıc\ ] ı 

'-:::> 
Öğrenimi Bildiği diller Uzmanlığı Eserleı·i İlm1 rütbeleri veya işigücü parti 

(Bakanlar Ku- l 
Doğduğu yer >!ıl> ~ll komisyon milletvekili olduğu 

ı o- ıcuğu bulunduğu aylık Bü~e) l'aklandınna) ruluna güven) 

1 
A ı;, Kanunu :4741 Kanunu : 4753 Karar : ı467 ı 

ı 
Çımkırı Dr. Ar kan (Aki!) Çanları ı 9 Tıbbiyo Fransızca, Tıp - - Evli, 2 çocuk 'l'alı i p ıılbııylığııırlıııı çek ilnıiş C. H. P. l\filll Savunma VI - VII (Çankırı). K K K 

Biraz Alnıanca ! 

ı 

ı Erkin (Behiç) İstanbul ı878 Harp Akademisi J!'ransızca Askerlik ve - - - Vişi Büyük Elçisi. C. H. P. II - III (İstan bul), +i +1 
ı - + 

diplomasi 
VII (Çankırı). 

ı İnan (Ahf) Ay dm 1895 Liso .Almanca Bankacılık - - Evli, 3 çcıcuk 
İznıir Ahali ve Esnaf Bankası 
Genel Müdürü ve Ithalat ve İh- C. H . P. Ekonomi VII (Çankın). K K K 
racıı.t Dirlikleri Ccııcl Katibi. 

ı Onay (Talat) Çankırı ı 88 Edebiyat şubesi - Edebiyat, tarih, Halk siirlerinin, - Evli Duygu gazet(oı<i sahip ve C. H. P. :Milli Eğitim II- IV (Çaııkın), K K K 
şekli ve nev'i, Aşık V- VI (Giresun), ' 

ı 
l\liln Eğitim dertli, Çankırı şa- başyazarı. VII (Çankırı). 

1 

- irieri ve birçok 
makaleler. 

--· - ----------
ı; 

Re nda (Mustafa A.) Yanya ] sı S. B. Okulu Fransızca, Maliye, idare - - Evli, 2 çocul; lzmir rali~i C. H. P. - II- VII (Çankırı). K K K 
1 !ngilizc , ı 

Rum ca 
---- --- --------

ı 
Evli, ı ~Ol'uk Dcdct Deıııir·yullur ı Genel 90NA Erem (Ali Rıza) ındırgı ı 4 IJarp Akademisi Fransızca, Askeı·lik ve Kurtuluş ve Kur- - C. H. P. Ul~!.!i1lt1llıl VI- VII (Çoruh) . K K K 

' A.Jmanca şiınendif rcilik 
tu luş şavaş ı hak- Müdürü. 
kıııda yazılar. 

' ------ ------
j 

Kansu (Mazhar Müfid) Denizli ı 7·1 S. B. Okulu Frıtrı.sızca ld.ııı·c ve Maliye - Evli, 3 ~ocuk Bitlis Yali>i . C. H. P. M. 11. Inceleme I (Hakkari), K J( K - II - V (Denizli), 

' 
VI- VII (Çoruh). 

-------- ---- -1 --
' 

' Tüzün (Atıf) Arlıavi ı 5 S. B. Okulu F'raı:ısızca ldnı·e, l\1illi eği- - - Evli, :ı ı;ocuk Dıı ıııştny l\lü lkiyı• l'e }lilli C. H. P. !çişleri I (Kayseri), K J( K 
tim Eliit im daiı·l'iı·n 1\aşkaııı. III - IV (Rize), 

V - VII (Çoruh). 
ı ·- - -- -

Us (Asım) Gördes ı 4 S. B. Okulu Pı·aıısızca 
Gazetecilik, eko-

Türlü cserleı·i - Evli, ] ~ocuk Gazetcı~i lik. C. H. P. Dışişleı-i III - IV (Artvin), K + +ı 
noıııi, maliye ve 

,·ardır. 
V - VII (Çoruh) . 

' 
Milli Eğitim -

Çorum Akdoğan (Hasan) Alaca ı Özel - Çiftçilik - - Evli, 5 çocuk ~'iftçi. C. H. P. 1'arım VII (Çorum). K + K 

ı 
---
Akgöl (Eyüb Sabri) Manastır 1876 Ra rp okulu Fransızca Askel'!ik - - Edi, 2 ~ocuk Tarı ııı ı .. ;ılı·ri. c. FI. P. Milli Savunma I (Eskişehir), K 

V - VII (Çorum). 
K K 

Atalay (Naim) Çorum ı906 Orta - Tarım işleri - - Evli, 4 çocuk 1\ilıl["; ı. llıı lk,.,-ı Ba~kanr \'C C. H. P. Tarım VII (Çorum). K K K 
ı :,·n€'] .\ln·ıı, üyesi . 

Dr. Cantekim (Mıısl.ıafa) Çoı:um ı 78 Tıbbiye F1·ansızca Doktor - - Evli, 4 çocuk .A{~·oıı Karal"'uı· .\skeri hasta- C. H. P. Anayasa I (Kozaıı) . K K K 

IL 
nesi Hııstabi bi. II - VII (Çorum). 

- ı - - - - -- ı 
. ~ -~ .~ ~· ~- - ~' " -
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~ - - ·- -- ı- ""BaiiKaııun ve kararlara verdiileri orJAr 
::ı 

>!>ll Evli olup olma.-
::ı Seçimden evvel son memurluğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu-

'"d dığı ve kaç ço- Ne vakittenber i ( 1945 yılı yedi (Çiftçiyi Top- (Baka.nler Ku-

Do~dı:ı~u yer 
>!>ll 

Öğrcıı i ıııi Bildiği diller Uzmanlığı Eserleri nmı rütbeleri veya işigücü parti rı komisyon 
Stıçip,ı çevresi Adı o- ıcuğu bulu-ııduğu milletvepli oldutu aylık Büwıı) raklandırma) ı:ul~ ~ven) 

A ı;, Kanunu : 4741 Kanunu : 4758 Karar : 1467 
-

Evli , 4 çocuk Evkaf Nezarcti Müsteşarı ve C. H. P. 
Çonım Çağıl (Münir) İskilip 1874 Hukuk - Hukuk - - - (ts., ı - 3 Corunı>' ıt K K 

avukat. II - VII (Çorum) . 

Eker (İsmet) Çor~ ı 77 ~i~tiye ,.e Farsça Mn)iye - - Evli, 3 çoouk VJıkrflar ı.füdürü. C. ?J· P. Bütçe ( l ıi., 8 - 4 gırum>, + + + 
medı·ese 

ı İdare, maliye ı 
I - VII ( rum) . 

Kayaalp (!'furi) İstanbul 1875 ı:ı. B. Okulu }'ransızca - -- Evli, 1 çocuk Danıştay üyesi . C. H. P . Dilekçe VI - VII (Çorum) . + - + 
(Kamu hukuku) 

-

Ka?.ancıoğln (Dr. Cemal ) llopa 1897 •rıhh iyo l•'ransızca, Tababct, idare - - Evli, 2 çocuk c. li. P. Çorulı ldarıı Kul'ulu C. H. P . Bayıı:ıdırlık VII (Çorum). K K K 

Az Almanca Başkanı . 

DeKizZi Asal (Faik) Acıpayauı 1889 Ort.a - İdare ve - - Evli, 2 ~ocuk ll daimi eııc ünıen iiyesi. C. H. P. Dilekçe VII (Denidi) . K J K 
hukuk 

Başkaya (Yusuf) Hpnaz (Belevi) 1879 Hukuktan e- - Tarım ve - - Evli , 6 çocuk Tarım, t icaret. C. H. P. - I - Vli (Denizli). + + + 
liyetn n ııırli adalet 

Dr. Berkman (Hamdi) Denizli 1892 Tıbbiyt· Fransızca Birinci sınıf - - Evli, 3 ~ oocuk Memleket hastan c~i bnşdoktor C. H. P. s. s. Yardım V - VII (Denizli). K + K 
operatör ve operııtö ı ·ü. 

Ege (Abidin) !zmir 1893 
Yüksek Tıı ı ·ı ı 

Pransızca, Tarım 
Sütçülük, Seb- Evli , 5 çocuk Tarım Bakanlığı Müsteşan. C. H. P. 'farrm VII (D~nizli) . K 

ı okulu "' A -
zecilik ve &ğ- - K K 

· manyıı'ılıı 
Almanca c ı lık. 

-.. 
Günver (Haydar) 1stanbııl 1885 llu kıı k - Milli eğitim - - Evli, 3 çooıık Başbakanlık M üst c~ur yar~rmcısı. C. H. P. Adalet VI- VII (Denizli) . -H K 

--

Küçüka (Nail.i) Denizli 1883 IIn krı k - H ukuk Hulil.sa ve Kahra- - Evli, 6 çocuk Avukat, Denizli llnlkevi Baş- C. H. P. 4 alet VII (Peniıı.li) . K + K 
man isimli iki ga- ' kani. zete çıkarnuştıi. 

--
(Emin Aslan) Sarayköy 1893 

Montpelier Tannı 
Fransızca Tarrın , bağcılık Matbuatta ınün- Evli, 3 çoouk Denizli Tarım mühendisi. C. !f. P. Taron III - VII (Denizll). K 

Tokad Yük. okulu ve - + :ı: 
Ankara Hukuk ve hukuk teııir makaleleri 

Fakültesi. 
vardır . ı 

Dr. Uz (Behçet) Buldan ] 93 Tıbbiyo Fransızca, 
Çocuk Jı,as talık- - - Evli, 4 çocuk İzmir Belediye Başkıanı. C. H. P . s. s. yarılım VI- VII (Denizli). :ı: 1[ K: 
ları ve beledi-

Az İngil izce yecilik 

Di!ICJf'bakır Bekit (Rüştü) Kö ·ten ce 18 2 Vukıfl ıı r okulu Arapça Yak ı fl ur - - Be ka r Vakıflar Gem·! ~lüdürü. C. Jl. P . Bütçe III, V - VII (Dh•arba. + K + 
kır). 

--

Ocak (Osman) Diyarbakır 1901 Ö~retmeıı okulu - Edelı iyııt Orhanın mektu- - Evli, 3 çoouk Tüı·kçe öğretıncrı ı ve ll ıılkevi C. B . P . !ıJilli Eğitim VII (Diyarbakır). ıc K K 
ve Darü~fu nundan bu, Ağlarnn . Ba.ıı lll-

ehliyetıı nnır li. -- ' 
- --

--,__ ~ •-= c=: - - ,..___..,___ ., ~ --~ 
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Bazı: kanun ve k:ıı.ra.rla.ra verdikleri oylar 

.6 
Evli olup olma-

Seçimden evvel son ınemurluğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu- Ne vakittenberi 

Seçim çevrelll .A: d ı Doğduğu yer 
>tıo 

Öğrenimi Bildiği diller U ımanlı ğı Eserleri !Imi rütbeleri 
dığı ve kaç ço-

veya işigücü parti ğu komisyon milletvekili olduğu 
( ı945 yılı yedi (Çiftçiyi Top- (Bakanlar Ku-

o~ 

euğu bulunduğu aylık Bütçe) raklandırma) ruluııa güvw) A P:,· 
Kanunu : 474ı Kanunu : 4753 Karar : 1467 

Diyarbakır Dr. Öngören (!. T.) l tanbul 1875 Tıbbiye Fransızca, Doktorluk, - - Evli, 2 çocuk Genel .\1 üfettiş . C. H. P. Anayasa II - III (Diyarbakır), K K ..: 
İngilizce idare IV (İstanbul), 

V - VII (Diyarbakır). 

Gl. Sevüktekin (K.) İstanbul 1877 Harp okulu Fransızca, Askerlik - - Evli, 3 çocuk 8 nci Tümen Komutanı. C. H. P. Milli Savunma III - VII (Diyarbakır). ıc K J( 

Almanca 

~ 

. Ş ed ele (Kemal) Elazığ 1902 
(Harput) 

Orta - Belediye - - Evli, 4 çoouk Elazığ BeleJ iye Bruıkam. C. H. P. Ticaret VII (Diyarbakır). K K 1( 

~ -
1 

Uluğ (Şeref)' Diyarbakır 1892 S. B. Okulu Fransızca Belediye ve - - Evli, ı çocıık Diyarbakır Belediye Başkanı. C. H. P. Bütçe Il (Diyarbakır), K K K 
Milli eğitim VI (Urfa), 

VII (Diyarbakır). ---
BdiNI4 Ağaoğulları (M. E .) Edirne 1 9ı Haı·p okulu - Askerlik, ~ift- - - Evli, 2 ~ocuk Tüccar ve Çiftçi. C. H. P. Ulaştırma VII (Edirne). + K + 

çi lik, ticaret. 

- --- -
Balkan (Fuad) İstanbul 1887 Harp okulu - Askerlik Süngü mubal'e- - Evli, 2 çocuk Beden Terlııycsi Genel Direk- C. H. P. Ulıı.ştırına VI • VII (Edirne) . + + + 

zesi hakkında törlüğü Eskı·im Federasyonu 

bir kitap llaşloanı. 
----- . -------- -

Demiray (Ekrem) Edirne 1890 İd adi - Bayındırlık ve - - Evli Beden Terlıi ycsi Edinıc Bölge C. H. P. Bayındırlık VII (Edirne). + + + 
beden terbiyesi .\lüuürii. 

Gündüzalp (M. N.) ~l'atrakan 1892 Hukuk Fransızca 
~{aliye, ekono-

Ahdi gümrük ta- Evli, ı çocuk Gümı'Ük , ,. Tekel Bukanlığı C. H. P. Bütçe + mi, gümrük iş- - VII (Edirne) . + K 
rifeleri ve güm- ~ı ü.s teşarr. 

leri rük masraflan. 

Dr. Memik (Fatma) Safranbolu 1903 'l'ıbbiye Fransızca İç hastalıkları - - Bekar Glll'eba Jıa,ıaııesi Poliklinik Şefi. C. H. P. S. S. Y aı·dım V • VII (Edirne). K ı: K 

--- -
Zl&uğ Ağralı (Fnad) Midilli (Ağra) 1879 . B. Okulu ve Fransızca Maliye, ekonomi - - Edi, 1 çocuk SayL~tar 8aşkanı. C. H. P. Anayasa II - III (İstanbul) , + + ..ı., 

hukuk IV· VII (ElAzığ). 

A;ykaç (Fazrl Ahmed) İstanbul 1884 Ecole libre des Fransızca, Edebiyat ve 
Terbiyeye dair, Di-

Evli, 4 çoouk ü~ı·ct ınen. C. H. P. Dışişleri K ı: vançei Fazı!, Har- - III - VI (ElAzığ) . + 
Seiences poli~i- İngilizce Milli eğitim man sonu, Kırpın-

ques et morales 
tı, Şeytan diyer ki, .. Tarih dersleri. Fa-

- zıl Ahmet. - ------- -
Kifioğlu (Hasan) Harput 1880 Harp okulu - Askerlik, ticaret - - Evli , 3 çocuk 'l'üc1 aı· n• Tarnncı. C. H. P. Ekonomi VII (Elazığ). K X I 

ve tarrm -------- -
Sağıroğlu (Sabit) Kemn.h 18 ı Özel Biraz Arapça İdare, banka- - - Evli, 5 çocuk Ziraat Bmıka,ı 1 daı·e ~I eelisi C. H. P. İçişleri II (Erzincan). K + + 

ve Farsça CJI(k, çift~ilik Un~k aııı. VI - VII (Elazığ) . 

. 
Yalçın (İhsan) Geredo 1899 

1• 
Lise - Belediyecilik - - Evli, 4 çoeuk Gerede He h· diye Başkanı. C. H. P. İçişleri VII (Elazığ}. K K X 

.;----· ~ 
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~ - Bau kM.-ci"n ve ıaı.ıvıar& YercUldert ~lar 
;3 

>!lll Evli olup olma-

" Seçimden evvel son ıneınurhığu Bağlı olduğu Üyesi bultptdu-
"C! dığı ve ilaç ço-

Ne vakittenberi (19.S yıl ı yedi 
>!>O 

(Çiltçiyi Top- (Bakanlar Ku-

Adı Doğduğu yer o - ğrı:ııimi Bildiği diller Uzmanlığı Eserleri llmi riitbeleri veya işigücü parti ğu komisyon milletvekili olduğu 
Seçim çen-eai - o ~ cuğu bulunduğu 

aylık Bü~e) raklandırma) ruluna giıv n) 
Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : 1467 

-
E nincan Çağlar (Behçet K .) Er;~ n can ı908 Yük M~deıı mü- Fransızca, !11aden ınjiheıı- Etciya~tan kopan - Bekii.r Ankara Halkevi Muıımelil.t Şefi. C. H. P. - VII (Erzincan). 

" K K 

bendis okıılıı İngilizce disliği v,e ede-
çığ, Ati il, Halkev-

leri, Çoban, Ti-
b iyat mur, V. C. --

Fırat (Abdülhak) Erzincan ıB82 Harbiye Ye - As)'.erlik ve Hukuk <lers leri - E)vli, 2 çocuk 1\ffili Savunma Bakanlığı Muba- C. H. P. Adalet II - VII ()i:rzinean). K ı: 1( 

hukuk hu~uk kemat Şubesi Müdürii. 
1· 

Fransızca, 

İlter (.ALi :ı Samih) Kuruçay ıs77 Harp Akademisi Almanca, 
Askerlik ve - - Evli, 4 çocuk Samsun Sahil Demiryolları C. H. P . Bayındı rlık III - VII (Erzincan) . K + K 

Rusca 
şimendifercilik Komiseri. 

----
Kalfagil (Feyzi) Diyarbakır 1910 Hukuk - Hukuk ve - - Evli, 2 çocuk Elazığ Sulh Yargıcı. C. H. P. Ticaret VII (Erzincan). K K K 

~iftçilik 1, 

Sökmensüer (Şükrü) Üsküp ı 91 Harp Akadentisı Fransızca As~erlik. idaı:ıı - - Evli, 3 çocuk İaşe Müsteşarı. C. H. ~. İçişleri VI- VII (Erzincan). K K K ; 

vo ekonomi (Miistalql) 

--
Trabzon ıss2 S. B. Okulu 

Fransızca, 
İdare ve hele- Evli, 3 çocuk İzmir Belediye Başkanı. (), H. :f· Milli Savunma III - VII (Erzurum), 

Ereurum Akyürek (Aziz) Almanca, - - )( ~ K 

İrıgilizce 
diyecil ik ;: 

:r · 
---

Harp okulu Fransızca, Askerlik Evli, 4 çocuk Üç~cü Genel Müfettişlik Ulaııtrrma VI ~ VII (Erzurum). 
") 

ı ;-

Altuğ (Salim) Erzurum ıs~5 - - c. H. :f. K ~ )( 

Biraz Rusca Köy Bürosu Şefi. l ı 
1•. 

-------
İstanbul ı871 [Harp Akarl eın i ~i Fransızca, Askedik ve 

Unter, Graf Haes-
Evli, 2 çocuk Emekli KorgeneraL C. H. P. V • VII (Erzurum) . 

1· 

Gl. Demirhan (Pertev) ler , Japon harbin- - Dışişleri K ~ ]( 

Almanca, diplomıısi den al.iniın maddi 
ve manevi dersler, li 

İngilizce Meç manevraları, 
İkinci Ordunun 1• 
sonbahar manev-
raları, askCri ve ı 

1· 
mülki birçok ma-

kafelr. 
i':• 

---- - [: 
Erzurum ıs H J\Iektehi ııi l\·a p .l.ı-ap~a , Fnı-sça Hukuk Evli, 4 çocuk O. H. P. Dilekçe 

(ls., 2, 3, Erzurum), 
K 

Dinç (Raif) - - - IJ (Erzurum) , -tl K: ı.~ 

1 

V (Zonguldak), 
VI (Rize) , If' --------

VII (Erzurum). 
-

Du ml u (Na fiz) Erzw·ıını ıs o Harp okulu - Tan m - - Evli, :3 çocuk Erzurum Beled ıye Başlroru. C. H. P. 1\f. H. İnceleme Il (Sartıhan), K K lt r 

III - VII (j:)rzurwn). . ~~ 
t 

1 Elgün (Nakiye) İstanbul ıs 2 Kız Öğretıııen - Milli eğitim \ 'C - - Bekii.ı· İstanbul Umum i .\leclisi üyesi. C. H . P . İçişleri V - VII (Erzurum). K ır lt } 
okultı helerliyecilik :: 

-
·- --· 

Göle (Münir Hüsrev) Bayburt ıs90 s. B. Okulu Fransızca İdare - ~ .,ı;, 4 "'"'' 
Tekel Genel Jlfü ,Jı.t' 1 nrdı.Qı.cısı. C. H. P. G. ve Tekel II, Vl- VII (Erzurum). K i K 1 

' i 

~ 

1;: 

1 
-. Harp Akaılem i'ı l<'ransızca , Askerlik ve Hava Kurumu J,a.şknnı Yar- C. H. P. li 

Koçak (Şükrü) Elilzığ ıBıS5 - Evli, 2 ı;u ctık - V- VII (Erzurum). K ~ K 

1 

Rus ca tayyarecilik drm cıın. J :~ - - i' ..!.. 

~ -- ,.....,_ ~ .,..,_,. ~-----:j' ~ 



<' 

ı ~ 

- - - . 
. 

Seçim çevresi A cl ı Doğduğu yer 

Erztınıtıı UL Soydemir (Zeki) eliınik ı883 

Abadan (Yavuz) Eskişebir 1905 

--

Öğrenimi 

Harp Akademisi 

İstanbul ve Al
manya'da Hcidel
berg Hukuk Fa-

külteleri 

- - · 

Bildiği diller 

Fransızca, 

Almaııcn 

Alın anca, 
Fransızca 

· -

Uzmanlığı 

Askerlik 

Hukuk, ekoııoıııi 

- -

Eserleri 

Hukuka ait iki 
telif, muhtelif 
tercüme ve bir 

broşür ler. 
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llmi rü theleri 

Profesör 

Evli olup olma
dığı ve kaç c;o

·cuğu bulunduğu 

Be kar 

Bckar 

Seçimden evvel son ınemurluğu 
veya işigücü 

Ordu 1Iüfett.işliği Kurmay 
Başkanı. 

İstanbul J [ukıık Fakültesi 
Profesörü. 

Bağlı olduğu 

parti 

C. H. P . 
(Müsta.kil) 

C. H. P. 

Üyesi bulundu
ğu komisyon 

Milli Eğitim 

Bütı:e 

Ne vakittenberi 
millet,·ekili olduğu 

V- VII (Erzurum). 

VII (Eskişehir) . 

Bazı kanun ve kararlar& verdikleri oylar 

(1945 yılı yedi (Çiftçiyi Top- j (Bakımlnr Ku
aylık Bütçe) raklandırına) ruluna güven) 

Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : l467 

K X 

ıc X K 

ll---------------- !-----·-----------1------------ı-------ı----------ı-----------ı------------ı----------ı----------ı------------ l--------------------- ı----------- ı ----------- -------------- ----------1----------- ı------------

Arukan (!zzet) 

Aykurt (lzzet Ulvi) 

Dobruıca 

(l\'Iecidiye 

Eskişehir 

1888 

ı 80 

Yülaıek mü
hendis okulu 

özel 

Fransızca 

Fı:ansızca 

Ba:y"lnclıl'lık iş.. 

leri, demiryol
lan 

Muhaı-rirlik ve 
öğretmenlik 

Demiryolu in
şaat kitabr 

Evli, ı çocuk Devlet Demiryolları inşaat 
Başkaru. 

Evli, 3 çocuk .\lilli J-; ğiıiııı ilakıınlığı Kalemi
mahsus Müdürü. 

C. H. P. Bayındırlık 

C. H. P. Millt Eğitim 

V - VII (Eskişehir). 

II - V (Afyon K.). 
VI (Hakkari), 

VII (Eskişehir) . 

K K 

K K 1( 

~ l--------------ı---------------l----------l-------l----------ı---------l-------------------l---------·l---------l------------------l--------- l----------l-------------l----------l---------1--------~ 

. 
' . 

! 

Özdamar (İstamat) Bodrum ı879 Hukuk Fransızca, 

Rumca 
Evli, 4 çocuk Avı:ıkat. (Miistakil) G. ve Tekel V- VII (Eskişehir). K K 

ı-----------------j----------------ı----------------1-----------·r----------l-----------ı-----------ı----------ı·-----------ı------------·---------~---------l-----------ıı---------------l-----------l-----------ll----------~ 

Sazak (Emin) Sazak köyü 1882 Medrese ve 
Özel 

Tarım ve 
ticaret 

lş tutumu ve mu
vaffakiyet yollan 
(HenUz basılına-

mıştır). 

Evli, 2 çocuk Tar= ve ticaret. C. H. P. Ekonomi I - VII (Eskişehir). R -H R 

l---------------ı----------------ı----------ı-------ı-----------l----------l----------ı-----------l--------------------~------------------l-----------i----------1--------------l----------ı-----------ll----------~· 

Dr. Ağakay (Memed .A.} Girit 

Aksoy (Ömer AsJm) Gazian te b 

Barlns (Cemi! &id) ! tanbul 

ı893 

ı 93 

ı905 

Tıhbiye 

Hukuk 

İstanbul ve Al
manya'da Hcidel
lıerg Hukuk Fa--

külteleri 

Fransızca, 
Rumca 

Fransızca, 

İngilizce 

Almanca, 
Fransızca 

Doktorluk Dil tetkiklerine 
dair yayınlar 

Türk dili, ede- 'l'üı·lü 13 eseri 
biyat, Milli eği- vardır. 

tim, Hukuk 

Hukuk, ekoı:ıouıi Das Türkische 
Aktienrecht 

Evli, 2 çocuk Türk Dil Kurumunda uzman. C. H. P. G. ve Tekel V- VII (Gazianteb). K X 

Evli, 4 ~ocuk C. ll. J>. ve Halkevi Başkanı, 
avukat, lise edebiyat öğrdrn eni. 

C. H. P. Sayıştay V- VII (Gazianteb). K K K 

Evli, 2 çocuk .Bt ibaıık Hukuk ,\lü~avi ri. C. H. P. G. ve Tekel VII (Gazianteb). 1( K K 

r---------------ı----------------ı-----------ı--------ı-----------r----------·ı----------~------------1----------ı-------------------------------ı-----------ı-----------~--------------ıl-----------ı-----------~--------~ 

Dr. Canbolat (M.) Kilis ı907 Tıbbiye Almanca, 
Fransızca 

Doktorluk Bekiir Aukarıı ;\ümnıı e ha.tııııcs i ka- C. H. P. Milli Savunma VII (Gazianteb). 
dın hastalıklan ıuınanı . 

K ı: K 

' lr-------------ı--------------ı---------~-------ıı----------ı----------ı----------ı----------1----------~---------l------------------
; 
ı 

Kaleli (Bekir) kçadağ 1900 

Dr. Melek (.A.) .Antakya 1896 

llukuk 

Tıhbiye 

' 
·= 

Az Almanca, 
Fransızca 

Almanca, 
Fran.ızca 

Ekonomi ve 
a kerlik 

Doktorluk 

Evli, 2 çocuk Euıııiyet sandığı avukatı. C. H. P. 

- _-------ı------_-------I--E-v-li, __ 3_ç_o_cu-k--ı----:;:ay Baş\~ilı.-----~ 

~ ~ ~ 

Ekonomi V- VII (Gazianteb). K K 

İçişleri VI - VII (Gazianteb). K 



= 

Seçiıp. ~evresi Adı Doğ~uitu yıır 

Gaziant eb Özdemir (Şefik) 

Şahin (Memed) Gazia.nteb 

Akkaya (Münir) 

1885 

1877 

1871 

- ı-

Öğı·enim' 

Caııııül~zh · 

Riiştiyc v 

özel 

S. B. Oku 

Bildiği diller 

,\rapça, İngi
li:ooe, Fransızca 

Fransızca, 

Rumca 

UzmaQ!ığı 

TiJ!ar t, Tarım, 
Bayındırlık is

leri 

Milli eğitim 

İdare 

~-

E erieri 

-~-
c.._ 

Evli olup olma-

İlmi rütbeleri dığı ve kpç ço
ıcuğu bulunduğu 

ı- ~vi i, 4 çpeuk 

Evli, 6 çocuk 

Evli, 3 çpcuk 

Seçimden evvel son memurluğu 
veya işi~ücü 

İnşaat mütaa?lıidi- Mil is albayL 

Eytam müdürü. 

İçişleri Bakanlığı {fuıteşarı. 

Bağlı olduğu Üyesi buhmdu-
--~- ~J -

p~rti tu komisyon 

q. IL P. E~onoıpi 

C. H. P. 
(H üsta~·il) 

C. H. r-

Dilekçıı 

Bütçe 

Nj! vakittenberi 
m.illetve.!pli o)4uğq 

-- -
VI (Sürd), 

V11 (Gazianteb) . 

I - VII ( Gazianteb). 

II - III (İzmir), 
IV- VII (Giresun), 

- - - . 
Bazı kanun ve karar1ar& verdikleri oylar 

(1945 yılı yedi 
aylık Bütçe) 

Kanunu : 4741 

K 

(Çiftçiyi Top
ra.klandırma) 

Kanunu : 4753 

K 

(Bakanlar Ku
ıııluna &iiven) 
Karar : 1467 

--=-= 
~ 

... 

•ı----------------ı -----------------ı-----------l-------~--------.-l----------~~-----------l---------~------~--~-----------~----------------------4i-----------l·-----------l----------------~----------~---------ı--~----~-~-rt 
Gürak ( İhsan ) Erzurum 1901 

Osten (Necm.i) İst3nbul 1908 

Harıı vkulı ~·e 

hukuk 

Hukuk 

Fransızca 

Fransızca 

4-&l<er 1 ik vıı 

hukuk 

Huk\1\t 1- lm,~iyaz saJıi\Ji-
nın hakkı, 

( ~aıniL hukııku ) 2- İdari mukavele, 
3 - Makaleler. 

Evli, ;] çocuk Giresun C. H. P. ldare Kurulu 

Evl i 

Başkanı ve Avukat. 

Siyasal l3ilgiler Okulu Kamu 
hukukıı Doçenti. 

C. H. P. 

O. H. P. 
(l{üstakil) 

Dilekçe VII (Giresun). K 

İçişleri VII (Giresun). K K 

ı-----------------l-----------------r---------l--------1--------~ --·-------~-----------ı---------~-----------~-----------ı--------------------- l-----------·l-----------l ----------~---ı·----------ı----.~-----~--------~ı• 

Salıuncu (İsmail) Şebin Karahisar 18~1 Tiraret 1 

hukuk 
Ekonomi, ticaret 

ve hukuk 
Evli , 4 çocuk Ticaret. C. H. P. Ekonomi II (Şarki Karahisar), 

III - JV (Ş. Karahisar), 
- VII (Giresun). 

K K: 

·~--------~-----~----------------ı-----------l-------· l----~--~ı----------~----------------------1-----------1-----------ll----------------------l·-----------l-----------l ---------------l---------~-----------ı----------ll 
Galatasaray, !lo· 

bert kollej ve ~n· İngilizce Sayar (Ayet) İstanbul 1903 Ekonomi, maliye Evli, 1 <;ocuk Ticaret Bakanlığı Harp Ekono-
misi Bürosu Mii.şa.viri. 

Bütçe K c. ar. VII (Giresun). 

dra Univers lesi 
ekonomi 

----------------~---------------l----------1 -------ı------~-l----------1-----------l-----------11-----------1---------~----------------------1---------~-----------ı--------------l------~---ı----------4-----------~ 
' 

Gl. Sö'kmen (İhsan) İstanbul 1873 Harr Akad ıisi Fransızca, Al
manca, Rıısca , 

Aslçerlik, idare 
ve diplom asi 

Seranearnı harp, 
İran'ın ahvali as
keriye ve siyasi

Evli, 2 <:pcuk İzmir Valisi. c. H. r. Kitap4k II - III (İstanbul), 
IV - VII (Giresun). + + + 

1 

Rum ca yesi. 
~--------------ı------------------------- 1------- 1-------.-l----------- ---------4----------4 ----------1----------l---------------------~---------l-----------l--------------l----------ı--~-------ı----------1~ 

Ulus (Ahmed) Giresun 1897 

Yüzatlı (Fikret) İstanbul 1896 

Ataç (Hasan Fehmi) Gümüşane 1879 

Eı:doğa.n (Şevket) Çerkeş 1883 

Güreli (Recai) Manastır 1884 

Orta 

Harp ekı u 

Özel 

IInı·p ok ~ Fransızca 

Ha rp ok ~ Rum ca, 
Az Fransızca 

Sanayi, makine
cilik 

Askedik ve 
çiftçilik 

Ekonomi ve ma
li ye 

İdare ve as
keı·lik 

Askerlik, idare 

- ' -

-

Evli , 3 ~ocuk Ulus gazetesinde ustabaışı. C. H. P. 

Evl i, 2 çocuk Başbakanlık eski ya.veri. C. H. P. 

C. H. P. 

E vli, 6 çocuk Za~leri Piyade Şubesi Müdürü. C. IL P. 

Evli, ı çocuk Balıkesir Valisi. C. H. P. 

.. 

1\f. H. İn !erne 

Tarım 

Anayasa 

V- VI (Ankara), 
'fli (Giresun) . 

VI - VII (Giresun) . 

ts., 2, 3 Gümlişane), 
I- VII (GümUşane). 

Milli Savunma III - V!I (GUmüşane). 

İçişleri VII (Gümüşane). 

- --
' 

+ + 

+ + 

K + K 

K K: K 

K 

= -
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f 
" ,&, Baax kanım ve kararlara. verdikleri oylar 

ı:s Evli olup olma-
Seçimden evvel son ıncınu rluğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu- Ne vakittenberi 'tl 

dığı ve kaç ço- (1945 yılı yedi (Çiftçiyi Top- (Bakanlar Ku-
Seçim çevresi Adı Doğduğu yer 

>l:ıO 
Öğrenimi Bildiği diller Uzmanlığı Eserleri tlıııi rütbeleri veya işigücü parti ğu komisyon milletvekili olduğu o- aylık Bütçe) raklandırma) ruluna güven) ı:ı >. ıcuğu bulunduğu 

Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : 1467 

GiimiişııntJ Selek (Ca bir) İstanbul 1907 Feyziye okulu İngilizce, Baıılmcıbk, ınıı.· - - Evli, 1 çocuk Sümerbank Genel 2\Hidüı· yar- C. H. P. Dışişleri VII (Gümüşane). K + + 
ticıı.ret kısmı Fransızca. liye, ekonomi dımcıst. 

Tör (Bdip) Adapazarı 1 o Harp Akademisi Fransızca j\skerlik - - Evli, 2 çocuk Balya - 1\ anıaydtıı matlcnleı·i C. H. P. Dışişleri ll - III ( İstanbul), K ı: 
Ortaklığ ı Uenel i\lüdii t'Ü. IV - VII (Gümüşane). 

ır 

. 
Hakkari Göksid&n (.Ali Reşat) Sındırgı 1895 Liso - Tarnn. halk - - Evli, 4 çocuk Sındırgı C. H. P. Başkanı ve C. H. P. Tarını VII (HakkAri). K K .K 

- ruhiyatı Uınuru i }! eclis üyesi. 

HGIGV Devrim {Ali Şelhum) İskenderun 1909 Özel Arapça Tarım - - Evli, 5 çocuk İskend~run Parti ldııre Kuru- C. H. P. Tarrrn VII (Hatay) . K K K 
Junda üye. 

-r-· 
Topcu enlaht cet- . 

Ol. Durokan (Eyup) Eskizağra ı 2 .Askeri Topçu Fransızca, Alman- Askerlik ve velleri neye yarar - Evli, 4 çocuk Askeri fabrikalar Genel Mü- C. H. P. Milli Savunma VII (Hatay). K K K 
mühendis okulu 

ca, İngilizce ve 
Harp sanayii ve askeri fabrika- dürJüğii.nden emekli. az Rusça lar tarihi. 

Il gaz (Hasene) 1stanbnl 1902 Kız Öğı·etmen Az Fransızca Milli eğitim Konfe ı·aıı.slııı· - Evli, 1 çocuk Bıışöğrctnıcıı ve lstnııhul C. H . C. H. P. Ulııştınna VII (Hataı• ). K K K 
okulu 

P. ld'" Kurul"""''"· F 
ll ' 

--
Kllllt (Bekir Sıtkı) Antakya 1905 Hukuk - Hukuk \ '0 2 eser - Evli, 2 çocuk Ba~savcı yard ııııcısr. C. H. P Adalet VI - VII (Hatay). K K + 

basın 

Selçuk (Hamdi) İskenderun 1906 Hukuk Az Fransızca Hukuk Makaleler - Evli, 1 çocuk 13~\'CI yaı·dııııcısr. C. H. P. Bütçe VI - VII (Hatay). K K K 
ve Arapça 

Tör km en (Abdülgani) Antakya 1882 Orta Az r apça Çiftçilik - - Evli, 3 ~ocuk Hatay )!il let Mcc!i,ı Dıı.~kanı. C. H. P . Tarnıı VI - VII (Hatay). K K K 

ı 

!çel Beriker (Turb&n C.) Adana 1892 ldadi, 2 eue - 'ricaret ve - - Evli , 3 çocuk Adaır a cskı Heletl ijl' ı:a~ka ı u ve C. H . P . Ekonomi VI - VII (İçel). + K +i 
hukuk belediyecili k c. JL l'. ll Kun lıı "·''c.si. 

Dr. Berker (Muhtar) İstanbul 1892 Tıbbiye · Fransızca Doktorluk Gözlerimizi na- - Evli, 2 çocuk Göz uzuıaın ve )J ,·ı·sııı Li man C. H. P. E konomi VI - VII (lçel) . K K + 
( Uö~ uzmanı ) sıl koroyalım ortak lığı IJ .ıre Kurulu l.ııJ:ıkanr. 

adlı bir etıer ' 
ı -

Güven (Ferid CelAl) İstanbul 1894 Hukuk ve güzel Fransızca Geztecilik - - Evli, 3 çocuk ('rüı·k s[izii sahiP "' has yazan. C. H . P. - III Urfa), -+i K K 
sanatlar 

IV (Mersin), 
V - VII (İçel). 

~ 
İnankur (Emin) ilifke ı 74 Medrese Arapça, Farsen :i\filli eğitim 

~ 
- Evli, 6 çocuk 1\Iütlafnai hukuk en.~kunı. C. H . P. - (İs., 2, l1el), - - -

11 - vır < çel). 

Koraltan (Rafik) Divriki 1889 Hukuk l!'ransızca, Hukuk ve - E vli, 4 çocuk B Ya!isi. C. ll. P. İçişleri I - IV (Konya), B + B 

Az Almanca idaro 
VI - VII (İçel) . 

1 - - - . 
.1 
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j Evli olup olma-

·Bau kanlDl 'Yt karaı'lara Terdikleri oylt.r 
>!ılı Seçimden evvel son memurluğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu-::s 

ı 
dığı ve kaı; ço- Ne vakittenberi 

"' Öğrenimi B ildiği diller Uzmanhğı Eserleri 11mi rlitbele.ri veya işigücü P'!J'ti ğu komisyon 
{1946 yılı yedi (Çiftçiyi Top- (Bakanlar Ku -

A dı Doğduğu yer "'" milletvekili old~ 
. 

Seçim çeneııi P - ocutu bulunduğu aylık Bütçe) raklanclınna) ftllına pıven) 
0 1>. Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : 1467 

~ 
~ 

!çel Tugay ( Şefik) Malıı.iya 1905 Hukuk J.' l'aıısızca Hukuk Evli Malatya Belediye Başkanı. C. B. P . Ei:onomi (İçel). -H ~ VII ı: 

İstaı tbul Haı·p Akademi ,\lıuanca, Askerlik - - Evli, 3 çocuk 
Emekli General ve Anadolu Si-

C. I. P . Dilekçe 
Gl. Türsan (Şefik) l.!l81 gorta ortakl'lği ! dare Meclisi V (Dttfc:li), X X ır 

l·'l'all.'UZCa Bı111kanı. 
VII ( çel) . 

----
-

İlfXIrtG Ay dar (K8.z.ım) İsparta ı888 Yük<Sek mührTI Fransızca Mtihends - - Evli, 8 çocuk Bayındırlık Bakanlığı Teftiş O. K. P. Bayındırlık VII (lspal'ta). K: 
dis okulu Kurulu Başkanı. 

K ı: 

· - ll 

Karaağaç (Mükerrem) Şarki Karaagaç ı885 • 13. Okulu - Maliye - - Evli Sayıştay üyesi . C. E . P. Bütçe II • VII (lspa.rta). K 
1 

X ı: 

- - ----;=l özdamar (Hüsnü) !sparta· 1R75 M~lrcse .A rııp <; ıı Ticııret Ye - - Evli, 3 ~O(; llk Miiftü . C. B. P. M. H . Inceleme I • VII ( İııparta) . K 
Tarını 

K 

ı Hukuk Uııkuk, basın 
:Uiı-.,;ok uıııJmle-

Evli, 2 ~ocuk 
Turan (Kemal) İspl\'l'ta 1896 l •'ı·aıı.~ır.ca le ı·i ve baz ı ese ı· · - - C. ll. P. ~ IV - VII (İsparta). K: ]( K: 

ı 
ve ticaret leı·i ,·aı·dır . 

ı - ' 

Tüzemen (Cemil) !stanbul 1897 Hıılmk .\ z J-'rR1lSI7.Cil Hukuk - - Evli, 2 çocıı k Elfızığ Ceza Yargıcı. C. B. P . Milli Savunma ' V Il cı.parıa). +. K +-

----
ı Dıı.rlişşıı fa ka Fı·n.t1sı zca, Peda.g-eji ve :L6 lıasılmış eser Evli, 4 çocuk Darüşşafaka Müdürü. 

1 

lst/Jf\b.U Akyüz (Ali Kami) Mekke ] 73 - C. ll. P. Milli Eğitim VI- VII ( İstanbul ) , -
biraz Ingi lizce içtiınaiyat 

- -
-

1 Harbiye, S. I Mimarlığa ve gü-

Arseven (Celal E sad) İstanbul ~ 876 Oknlu re t iüı 
Prarı.."ızca Ş ebi ı-c ilik ve zel sanatlara ait Profesör Evli, 2 ~ocuk Güzel Sanatlar Akademisinde C. B. P. Bayındırlık VII ( l ıt,an).ıul). .ı; ~ ı: türlü eserleri ' 

1 
sanatltr 

güzel sıtnatlar vardır. 
Profesör. 

Dr. Ataç (Galip ) İstanbul ı879 Tıbbi ye ~·ı·aıısızca Doktorluk Tıpta tecrübe usu- - Evli, ı çocuk Radyo ldaresiıı ıi e Y ayııı H ii- C. H . P . s. s. Yardım VII (İstanbul) . 1( K ı: ls, Pastörün ha-

1 
(lç hastalıkları) yatı, Redyoda rosn Şefi. 1 

evin saati. 1: 

ı Ro dos ı8 3 S. D. Ukulu 
~,ra nsızca, 

ldare, hukuk Bartelrui'den ter- Evli, 3 çocuk Tarım Bakanlığı :Mıisteşarı. .C. H. P . Maliye V - VII (İstanbul) . 
! Bayındır (Atıf) - K ıc 

Almanca, .cüme edilmi ş bü- + 
İngilizce 

yük hukuku idare. 

GL B ele (Refet) !stanbul 188ı Hal'p Akndeın -~i .\lmaııca, Atıker-lik - - Bekl'tr Milli Savunma Bakanı. C. Jı:. P . D~Şleri I (İzmir) , K • K 
1-'rıı.nsızca 

II, V .- VII ( İstanbul). 

İstanbul 'T'ıbhıye Pı·ansızcıı, Dok tol'luk 
Fitiyoloji, mehadii 

Ord. Profesör Evli , 2 çocuk· İstanbul Üniversitesi Tıp Fa- C. ll. P . Adalet VII ( İstanbul). 
DI'. Berk.'lO)' (Kemal Cc- ı 76 r -MjW~- + K: + 

. \ lıııııııcıı ( l·'ir.iyoloji ) Fiziyoloji labora- kül teııi Ord. Profesörti . 
1· 

nap ) uvan, Rehberi be· 
şeri fi:ı:iyoğ llers 
kitabı , Memlekette 

ll 
ve Avrı:.pada yaJ 
yınlanan travaylar ı 

'-- - t::- - - -~-- - -- -
-- --· - _ 

~-
- -- t '~ 
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. . ;::;.: ' L;ı.: . l ,, ... ı:ı Bası kanun ve kararlara. verdikleri oyl&r ~ >lıD Evli olup olma-::ı Seçimden c:·vel son ıııenıurluğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu- Ne vakittenberi "C 
dığı ve kaç ço- (ı945 yılı yedi >Col> 

Öğrenimi Bildiği diller Uzmanbğı Eserleri llmi rütbeleri 1·eya işigiicü parti ğu komisyon (Çiftçiyi Top- (Bakanlar Ku-Seçim çevresi Adı Doğduğu yer o- milletvekili o l duğu A ı;. ocuğu bulunduğu aylık Bütçe) raklandırma) ruluna · güven) 1 Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : 1467 

~ lıt4"h1ıı Cimcoz (Sal ah) İstanbul 1 77 Hukuk Fransızca Basm J al ın deı ·gisi - Evli, 5 çocuk - C. H. P . - ( İs. 3 İstanbul), K K K IV - VII (İstanbul). 

ı Denizmen (.Ahmed H.) İstanbul ı876 Bahrie İngilizce Bahriye ve ti- - - Bekar Donanma J\omutaru. C. H . P. Ekonomi II - VII (Istanbul). K K K 

ı 
caret 

.c 

Üniversitede Profesör ve Adli Dr. Dilter (Hayrullah) Istanbul ı 75 Tıbbiye Fransızca Doktorluk - Profesör Dul, 2 çocuk C. H. P . Anayass VI (Kastamonu), K K K 
Tıp İşleri Müşalıeuclıane Tabibi. (Müstakil) VII ( İstanbul). 

E sm er (Ahmed Şükrü) Kı brıs 1 93 Nevyo ı·k- 'oltlll1- Fransı.ıca, Basın ve Siyasi tarih ve Hukuk doktoru, Evli 8iyıısMI Hılgileı· Okulu 1·e Polis c.ıı. P . Dışişleri VI - y u (İstanbul ). + + + bia üniversitesi Ingilizce diplomasi birçok m.akale- profesör E. Siyasi Tarih Profesörü ve 
ler muhıırı·ir. 

- -- --------
l\Iilil eğitim, Türkiye rica li İstanbul Ticaret' r !:'anayi odası --------

Gök er (Galib Bahtiyar) !stanbul ı ı Hukuk Fransızca, 
ekonomi, devietir Gökbay- - Evli, 2 ~ocuk 

Uüdürlerinden re t; enel l\1eclis C. H. P. Ekonomi VI - VII (İstanbul). + + + Almanca rak, Cihan tari-
belediyeeilik bine bi r nazar. üyesi. 

---- -. ·--
Meşhur adamlar ---

Gövsa ( İbrahim .A.) İstanbul 18 9 Hukuk ve Ce- l!'raru;ızca Milli eğitim, ansiklopedisi, 4 - Evli, 2 çocnk Milli E~itinı Bııkaıılığı rııüCettişi. C . .H. P . Milli Eğitim III (Sivas), K + K 
nevre Üniversi- basın cilt çocuk ruhu, IV (Sinob), 

Çocuk şii lleri, VI - VII ( İstanbul). 
te-si l'edagpji Ş. Çanakkale izleri 

ve saire. 
- ------

ı Ham al (Ferit) Istanbul ı877 Hukuk - Hukuk - - Be kar l~sııııf t \·ıı ıiy<•t ı .. ri dı•n<'tçisi ve C. H . P. Ekonomi VII (İstanbul). + K + 
lstaıılıııl Şelür :.\Icclisi üyesi . ------ ---. 

~up Ak•domi•i 
Fraru;ızca, Askerlik, Milli 

Gl. Karabekir (Ki.zmı) Istanbul ı8 2 Almanca, eğitim , içtimai-
Bazı eserler - Evli, 3 çocuk Emekli general. C. H. P . Anayasa I (Edirne), + + + II, V - VII ( İ stanbul) . 

Husca yat 
------

François Josef 
K ararnursal (Ziya) ls tanbul 1873 H.üştiye ve Pransızca, ldare, maliye arazisinin keşfi, - Evli, 2 çocuk C. 11. 1'. Geyo~ltı lı Başkanı. C. H. P. Anayasa II - VII (İstanbul). J( ı.: K 

Özel bi raz Almanca, ve ekonomi Türkiye'nin ikti-
sadi tarihi, Os-

İngilizce marılı mali tarihi, 
Ekonomik tarih. - -- ----

Kortel (Hüsnü) İstanbul 1890 
Yüksek (Belçi-

Fransızca Elektrik mü- Evli, 3 çocuk Bayındıdık Ba k.ııılığ ı Müstt'Şlln C. H. P. Bütçe III (Zonguldak), 

1 

ka'da Liyej te!t- . - - X + ı.: 
nik .fakültesi) h endisi VII (Istanbul). 

Menemencioğlu (N.) Bağdad ı892 liukuk Fransızca Diplomasi - - Be kar Dışişl .. ri ilakanlı i:ı ı :enel K:Hibi ı C. H. P. - V (Gazianteb), - - -
1 

VI - VII (İstanbul). 

' 

f 

Ögel (şükrü .Ali) İstanbul ı8 6 jııaı·p .Akademisi Fransızca, Askerlik -
llusca 

- Evli, 2 çoc·uk I·:mekli tıığ lıay. C . .H. P . lliilli Savunma V - VII (İstanbul). :ı: ı:: K 

'niversite Bursa Kız Öğı·ı·:ı ıı·n okulıı 'J'ıı-
, 

Öymen (Fakihe) I ·kodra ı900 
eoğı·.ııiya fa-

Fransızca Milli eğitim ve - - J~vli 
rih w Coğrafya uğretmeııı ve C. H. P. Bütçe V- VII (Istanbul) . K K K 

külteı,;i 
coğrafya 

Buı-ı;:ı Kız L"'''i Müdü rü. 
- -- -

arıdal (Vehbi) i~ tanbul 18 6 . llnku.k .Almanca, Arap- Hukuk, Iktisat tarihi, Ge- - Evli, 2 çocuk Yüks1>k ı•konoıı ıı '<' 1'iearı•t oku- C. H. P . Ulaştırma VII (Istanbul). K K K 

ı ~a, Fransızca ekonomi ne! ekonomi - Sos-
ltı bk(lllOnn l'ı-o fcsörii. .(Müstakil) \ yal ekonomi. 

_!_ ~ -- - ~ 

~- """"- ~--=~~ 
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ı ::ı ı 
Buı kaııun ve kararlara verdikleri oylar 

>!ılı Evli olu p olma-
::ı Seçimden evvel son memurluğu Bağh olduğu Üyesi bulundu- Ne valcittenberi 
"' dığı ve J;ııç ço- (1~ yılı yedi (Çiftçiyi Top- (Bakanlar Ku-

Doğduğu yer 
>!ıD 

Öğrenimi Bildiği diller Uzmanlığı Eserleı:i llmi rütbeleri veya i \gücü parti ğu komisyon mi lletv lcili oıd uğv. 
Seçim ~eTTeai Adı o- ıeuğu bttlıınduğu 

aylık Bütoe) · raklandırma) rulwı.a cüven) 
~ ı;, ' Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : 1467 

.btoMul Tarhan (Ali Rana) !stanbul 1882 Galatasaray Fransızca, Posta, telgra.f, - - Evli, 2 çocuk Posta, Telgraf ve 'l'elefon Tef- C. H. P. - III (S,.lll$\Ul), K I. K 
si, ~lmanya Ingilizce, telefon tiş Kurulu Müdürü. (Müstakil) IV • VII (lstanbul) . 
Belçika'da po 
ve telgraf mc Alınanca 

ki tahsili. 

thkınen (İsmail Hak.kı) ! stanbul ı901 S. ll. Okul Fnuısızca Maliye - - Evli, 2 çocuk Maliye Bakanlığı 'l'etkik Kuru- C. H. P . Bütçe VI- VII (Istanbul). K ıt K 
lu Ba.şka.nı. 

Yalçın (Hüseyin C.) İstanbul ı875 S. 13. Okul Fransızca, Diplomasi ve Hiı·~ok eııerk ı·i - E,·li Muharrir. C. H. P. Anayi}Sil (İs. ı - 3 İstanbul), + + + 
ltalyanca, içtimaiyat vaı·dır. 

V- VI (Çankırı), 

" VII (Istanbul). 
İngilizce 1· 

1mı.ir dalan (Şevket) lzmir ]901 S. B. Okul l•'rarı.sızca Maliye - - Evli, ı çocuk Maliye Bakanlığı 'l'eftı~ Kurulu C. H . P . M.aliye VII (lz:mjr) . K I. . K 
1·: 

Başkanı. ı : 

-
ilzmir 1903 

Sorboıı Oni' 
Fransızca 

Edebiyat, içti- Basılmış ve ba-
Evli, ı ~ocuk Belediye ıve C. H. P . n İdare C. H. P . Ekonomi V - VII (lı.ınir). ı:: K K 

Arnnan (Bena.l) sitesi E del ımaiyat _.bel&- sıJmamq eser ve -
Ruınca maka1e1eri vardır. Kurulu üyesi 

yat fakülte diyecilik 

-
Bayar (Cela.I) Ge mUk J884 (b·l l ·'ran,~ ızca l3ank81Cılık - - Evli, 3 çocuk t tt i hat ve 'l'~rakki l :r.nıir Kati bi- C. H. P. Anayasa (la. 4 Saruhan), R + R 

:m.eımlü. 
I (S&nıhaıı), 

' 
II - VII (İzmir) . . 

1•· . 
Birsel (Münir) lzmir ı897 Hukuk Fransızca., Hukuk - - Evli C. H. P . lı:mir ll İdare Kurulu C. H. P. Bü tçe VII (lzntir). ı:: ~ ı:: 

az lnziüzce Başkanı. (MU8takil) 

Dr. Cura (Hüseyin H.) İzmir ı893 Tıhhiye Pransızca Doktorluk Evli, 3 çocuk !zmir Memleket hastanesi Ku- C. H. P. Dilekçe VI - VII (İzmir) . K K K L· 

- - : ı ı • 
·Ja.k, Burun ve Boğaz hastalık-

1 

ları uzmanı. ! 1, : 

Çınar (Esat) Kandiye 1R!l4 ı !u ku k J ·'raıısızea Bdeh iyat. Evli, 3 çocuk İzmir Atatürk Lisesi Edebiyat C. B. P. Milll Eğitim VII (İzmir). K K ı:: - - i 1, •• 
1 O~retıneni. 

-

Epikmen (Sadettin) lzıniı· ı 94 
Macar t'ıı i r 

.\1 ac· aı·ca Ekonomi ,.e ma- Bekiir Alat ve edevat ı hadidiye fa. b- C. H . P. Ulaştırma IV - VII (İzmir). K K K . ~ 
~lıık - -sitesi kine mühendisi rikası ·nlıibi . 

ınüht> J\di' ~· 
ktilıt•Sı 

•L 

Kökcn (Rahmi) Bergama Hukuk lfukılk ve Evli Zonguldak Madcn Müdürü. C. Jl. P. Tamn (ls. 3 lzmlr), K K 
1R81 - - - K 

ekonomi ' 
II - VII (İııınlr). 

~ h: 
Mentaşa (Halil) 

~ 
1874 ' 

Jfııkuk Fransızca Çiftçilik 

.~ 
- Dul, ı ~ocuk Ç.ftçi. C. H . P . Dışişleri (İ s. ı - 2 Mıı,ı;ı~~e), +i K + ı ı ~ 

(Pari 'te) 
IV - VII (İmı r). 

Onaran (Halid) üzel Fraıı.~ızca İdare Bvli, 3 <:ucuk !zmir Vali Yardımcısı. C. H. P. lı;:işleri 
III (Kara), 

+ K ı:: 1 1881 - IV - V (BIU'dur), 
VI (Mardin), 1 VII (lzmlr). 

--- .---::: t=· - . - -~ ·-· 
-==+ ·- - - -~ [_ ·--- -~ ~~ 
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~- Bazı kanun ve kararlara. verdikleri oylar 
>tııl 

Evli olup olma-"' Se~inH len enel suıı memul'luğu Bağlr olduğu Üyesi bulundu- Ne ,·akittenberi (Çiftçiyi Top- 1 (Bakanlar Ku-"' ( 1945 yılı yed.i >Cl) dığı ve kaç ço-Seçim çevresi .Ad ı Doğduğu yer o ...... Öğrenimi Bildiği diller Uzmanlığı Eserleri l1mi rütbelcri veya iş i gücü parti ğu komisyon milletvekili olduğu aylılı: Bütçe) A !>. cuğu bulunduğu 
raklanclırına) ruluna güveıı) 

Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : 1467 

!zmir Oran (Ekrem) !stanbul ı890 llukuk J< 'rans ı zca Hukuk - - E vli, 4 çocuk .\ vukat. C. H. P . Adalet VII (İzmir). K K K 

- - --- -

Dr. Örs ( Kf~mran) Ro dos ı899 'l'ıbbiye }'raı:ı.sızca Doktorluk - - Edi ı çocuk lıınir ll ulkeri Dı.ı.şkanı . C. H. P . ülaştıı·nıa VII (lzmir). K + +i 

Öde~ 
ı s . B. Okulu ve 

Fransızca Hukuk ve İs. 4 1:z.mir), K Saracoğlu (Şükrü) 1887 ~Icdeııiyeti ka- Evli, 3 çocuk Çiftçilik. C. H.P. -- K K Cene\'re Onivcr- - II- VII (!zmir). 
sitesi Ü! ilnıu ~ i-

ekonomi clim eniıı zevali 

yasiye ve ikti sa-
di ye :fakii.ltesi · 

Yunus (Şehime) ! stanbul 189 Üniversite Fen Fransızca Tabii ilimler - - EvJj, 2 çocuk tzuıir Kız Lis(·si Tabiiye Öğret- C. H . P. Milli Eğitim VI - VII (İzmir) . ı: K K 
Fakültesis mcui . . 

1 

Yücel (Hasan A.li) !stanbul 1897 Üniversite ve Fransızca Milli Eğitim, dil Ruhiyat alfabesi, - Evli, 3 çocuk Orta Tedrisat Geııe l Müdürü. c. lil. p_ - V - VII (İzmir). K + + Yüksek Öğretmen 
vo edebiyat Metedoloji, Türk 

okuiu Edebiyat edebiyatı nümu-
şubesi neleri ve saire. 

-

ı Kor ı D emiret (Eşref)' Ak~ehi'r 1883 İd adi Almanca 
Sanayi, makine, 

lmaliHı haı·bi e ].'i ~ek fabrika- C. H. P. Ulaştnına IV- VI (Ankara), + K K 
aliltı harbiye ve - - VII (Kars). 

mühi=at E vli sm du usta h aşı . 

-
Dursunoğlu (Cevat) - Erzurum 1892 Almanya'da Fel- Almanca ve MilH eği tiın - - Evli, 2 çocuk ~!ill i Eğitim Dııkıınlığı 'l' efıiş C. H. P. - VI - VII (Kars). K ]( K 

sefe Fakültesi Fransızca Kuı-ulu Başkanı. 
1-· - -

Gl. Durudoğan (H.) !stanbul ı 82 Mühendishane Almanca, Askerlik - Dul , 1 ~ocuk E rneidi ~cııcra l. C. H . P. Milli Savuımıa VII (Kars). K ~ K -
topçu okulu Ji'ransızca 

Karacan ( Şerafettin) Istanbul ı 92 Haı·p Akatl enıis~ Fransızca Ask rlik, idare Fransa ordusun- - E vli, 3 çocuk Po,ın. Telgı·uf ""Telefon fi~nel C. H. P . Ulaşt.ırına VI - VII (Kars). K +i K 
' da t etk ikatrua ~!üdürü . 

~i t iki ı-apor - - ------

Köprüiii (Fuad) ! stanbul ı 90 Hukuk 
Fı·ans ı zca, 

Edebiyat v e - Profesör, do k- Evli, 2 çocuk Edrbiyat Fakültesi Dekaııı . C. H. P . MilLi Eğitim V- VII (Kars). R + R 
Farsça, , 
Arapça 

taı ·ih tor 

- --
Dr. Oktay (Eead) Çıldır ı 7 Tıbbiye 

Almanca, Rua-
Doktorluk Evli , 6 çocuk Ka ı-s Me m le ket hastanesi Baş- C. H . P . Bayındırlık VII (Kars). K K 1( 

çu, Lat ince, az - -
(Moskova 'da ) 

Pransızca 
tabihi ve 1 ~ hastalıkları umııını . 

- - -

'· Valilikten emekli. C. H. P . 
(İs. 4 Erzurum), 

Or h on (Zihn.i) Kars ı 3 llaı·p okulu - Askerl ik - - Dul, 4 ~ocuk Dilekçe I (Erzurum), K K K 

- VI - VII (Kars). 

--- - -- - ----
" Özoğıu: (Esad) Il o pa 1875 Özel Fransızca !dar e Evli, 4 ~ocuk "\ nkarıı ll Jlı ktupçuau. C. H . P. İçişleri I (Lilzistan), K K K - -

1 
J II - IV (Rize), 

V - VII (Kars). - -
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>!ıl Evli olup 10lma-:s Seçimden en-<•1 son memurluğn Bağlı olduğu Üyesi bulundu- N<- vakittenberi "CC 
dığı ve kaç ço- (1~5 yılı yedi (Çif~ yi Top- (Bakanlar Ku-

'"" Eeerleri tlmi lriitbeleri veya işigücü perti ğu komiııyon milletvekili <tlduğu Seçim çevresi Adı Doğduğu yer o- Öğl.'enimi llildiği diller Uv.manlığı 
euğu bulunduğu aylık Bütçe) raklandınna) nıluna fiven) ı::ı ~ Kanunu :4,741 Kanunu : 4,753 Karar : 1467 

JC~~.Jtamonu Binkaya (Abidiıı) Kııııtamonu 1888 llukuk - Hukuk AUalet.in sesleı·i - Evli, 2 çocuk Adalet Müfettişi . C. B. P. Adıı.let VI- VII (Kutamonu) . ı: !: 1: 
(Kuzyaka) kitabı 

1 - • 

Coşkan (Talısin) Cemişkeiek 1890 Hatkah Y ükse)j: l<'mnsızca Tanm 
Çiftlik baytıı.n, - Dul, 2 çocuk Tarrm Genel Müfettişi. C. H. P. Bütçe- III (Y'ozgad), J( ı: K 
Bağcılanı l'eh- I V - VII (Kastamonu), lt• 

tarım b er 

1 

Maliye, IIukuk Çel en (Hamdi) Çerkeş ı892 Hukuk - - - Evli, 3 çııcuk İstanbul Kazanç .Komisyonu C. H. P. Adalet VII (Kastamonu). "1: ı: ı: 
ve basm .Raportörii 

--
Çoruk (Hilmi) İstanbul 1888 Hukuk - Mal iye ve idare - - Evli, 4 çocuk Kastamonu Belediye Başkanı. C. H. P. Ticaret V (Mardin), ı: 1: "1: 

VI - VII (Kastamonu) . 
., --

Doktorluk (Ad- 1 

Dr. Ecevit (Fahri) İstanbul 1896 'l'ıhbiyr Fransızca 
li tıp ve marazi 

Adli tıp ve ıııuh- Profesör J~vli, ı ~ocuk Ankara J.Iukuk Fakültesinde C. H. P. Adalet VII (Kastamonu). ıc ı: K 

ruh iyat) 
telif ınakaleleı· Profesör. 

----
Orbay (Ziya) !stanbul 1880 s. n. Okulu - Maliye - - Evli. ı <:ocıık Sayıştay üyesi. C. H. P . Sayıştay Vli (Kastamonu). + + + 

. 

Saltuğ (Rrza) Köstence 1875 Aiıkeri tıeıac ı - Eczacı, tiıcaret, - - Beklır Ticaret odası Başkanı ve bele- C. B. P. s. s. y a.rdım VI -VII (Kastamonu) . + + K 
okulu ekonomi diye üyesi. 

Tamaç (Nuri) Kastamonu 1892 Oarüllünun, hil<- 1-'ı·ansı?A!B Kimyagerlik - - J!:vli, 4 çocuk Lise müdürü. C. H. P . Sayıştay V - VII (Kastamonu). K: + K 
met, kimra ve tıp ve czacıl ı.k !lialoültesi eczacı 

şu tıcsinden 

Taşkrrllll (Tezer) Kafk11sya 1903 Üniversite ( Ede- Fl'aJl~ızca, Milli Eğitim , ' Liseler için Man- Evli , 2 (:ocuk ' Ankara Kız J~lsosi F clsaio C. H. P. MIUi Eğitim VU (Kastamonu) . X ı: lC ..... 
b iyat fa k ii lı esi) !ngilizce, Felsefe 

tık, Yurt bilkisi, 
Öğretmeni. (Müstakil) Stuart Mill'in ha-

az Almanca yatı ve makaleler. 

- ---- ... - . 
Kavseri Baysal (Faik) Pirzren 1886 Hukuk Fı·ansızca Hukuk ve Bütçe ve Muhasc- - Evli, 2 çocuk Mııliyr JJakaıılı~ı ;\1 üste:şarı. C. H. P. Bütçe V -VII (Kayseri). K ı: K 

ılialiye 
bei Uınuntiyc Ka-
nununun izahı 

ı adlı bir eser -- , 
S. Bilgilrr, l>a- ı 

Kal aç (Ahmed Hilmi) Kayseri 1888 
rübnualliıni ııi 

Fı-ansızca ldare ve basın Kayı;erinin nıev- - Jl:v.li, 5 -ç:ocuk Eı•oiy~ gazetesi sahibi. c. H. P. İçişleri (.1s. 4. Kayseri), ı: K ı: 
I - VII (Kayseri). 

iiliyo kii iktisadisi 
-

Guıoy (Reşid) İstanbul 1884 Yükıı~k ııt·aret - Hukuk - - Evli, 4 çocuk Danıştay Dea\•i rlaircsi Başkanı. C. H. P. Adalet III - VH (Kay~ri). ]( ı: ı: 
ve hukuk 

. 

Şa.tır (Mustafa Kemal) Kayseri 1890 Hukuk - Hukuk - - Evli, 4 çocuk C. II. P. ll lt!are Kurulu C. H. P . Dilekçe VII (Kayseri). ı: K K 
B114kanı. 

-
-~ ~~ ---~ < - r ~ .. - -~ ---- ~=-..._....,....,._____ ~ -· - ~ j 
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~C: Ög"renJ·mı· Bı'ldig"ı' dJ' IIeı· İlm'ı ru''tbelen· dığı ve kaç ço- - yı y ı ~..,ıyı op- ( a ar u-,... ..., Uzmanlığı Eserleri veya işigücü parti ğu komisyon milletvekili olduğu aylık Bütçe) raklandmna) ruluna güven) 
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'CUğu bulunduğu Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : ı467 
~------------1--------------·1----------1--- ı---------·1---------11---------1·---------l------------------l---------1---------l-------------l---------l----------l---------l 

Taner (Muhittin) İstanbul ı 98 İııviçre'de M ühen-
dis okulu Elek
trik teknik Ş. 

Almanca, 
b'ransııca 

Elektrik mü
hendisi 

- Evli, 3 çocuk Buı-sa Belediye Elektrik İşleri 
Müdürii. 

C. H. P . 
(Müstakil ) 

Bayındırlık VII (Kayseri) . K K K 

-----------------------l---------------------l----------------1-----------l----------------l--------------l-------------- 1----------1--------------------1-----------------l--------------------l----------1---------- ı---------------l------------ı---------------------· l------------------~ 

Taşçıoğlu (Ömer) Kayseri 1877 l dadi Ticaret Ev li, 2 çoculc C. H. P. Maliye VI - VII (Kayseri). -H ı: -H Kayseri İlyönkund ve Daimi 
enc ü.ın en üyesi. 

~--------~-----ı-------------------ı-----------------1-------------ı--------------ı-----------------ı-----------------ı---------------l----------------l----------- ı---------------------ı----------ı----------------------- l---------- 1------------ı--------------~ 

Toker (Nazmi) İstanbul 1875 Harp okulu Fransızca Askerlik, 
idare 

Dul Sivas Valis i. C. H. P . lVIilll Savunma VI • VII (Kayseri). K K 

-------------------ı---------------1---------------1-------------1---------------l------7·---------ı---------------ıı---------------ı-------------l----------- l--------------------ı-----------l---------- ---------------l·-------------------ı----------ı------------------ı 
., Mali)c Bakaulığı Başhukuk __:_ 

1------------------I-T-ı-·ir._.~_l ' __ af_·_ı·_> _______ I-----G-ev_g_i_H ____ II---J-9-05 _______ H_u_ıK--u-k-----ı-------------ı--H--llk_u_k __ v_e_. ___ ____________ I--------------·I-E--vli-·,_3 __ ç_oc-u-k-- II-----------------------I----C--H---P---I ----A- d-a-IA-t----I---V-I-I--(K-'a-yse-r-i)_. ___ ı------K------- ı ------K------ I K . 
Müşaviı·i ve .\l ulıakemat Genel · · · 

(Selanik) maliye i\lüılüı·ü. 
-

Ürgüblü (Suat Hayri) Şam ı903 Hukuk ~~::ı:::.· IIukuk - - Evli, ı çocnk Avukat. C. ır . P. - VI- VII (Kayseri). K -H K 

.Akın (Zühtü) Lüleınu·ga.z 1900 Orta 

biraz Alnıanca 

Çiftçiılk ve 
nıakiııo 

Evli, 4 çocuk Lii lı.Jıu q~az l'. J 1. 1'. Butıkaıu 

ve lienl!l ~lcc lı~ üyıısi . 

1--------------- ------------i-------------1----- ----------i--------1-------- ----------ı---------· -i--------- - -----
Korgl. Doğan (Kemal) Ü~küp 1879 

Kansu (Nafi Atu!) Me kk e 1 90 

<)dül ( Şevket) Lüleburgaz ı ;; 

'fopçu Harp 
ok-ulu 

. B . Okulu 

Özel 

lı'raıu;ızcıı 

Askerlik 

1\lilli Eğitim Fenni terbiye ta
rihi ve bazı eser- ı 

ler 

Evli, 2 çocuk Emekli koı·g,• ıı e ı·al. 

Evli, 3 ~ocu k .MiJli E~ıtiın lla kaıılı~ı ;\lü ~tt·şar ı. 

Evli, 3 ~ocuk .Ed ırıw ::;aYcılık .nınlııncı•ı. 

C. H. P. 'farrm V- VII (Kırklareli). -H + 

. ~ 

1 

ı 

----------1--------- ---- ---------ı------------ı----------1------------ı 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. Ticaret 

VI (Ağn) , 
Vll (Kırklareli). 

III - V (Erzurum), 
VI (Giresun), 

VII (Kırklareli) . 

II - VII (Kırklareli). 

K K 

K 

-H + -H <;i rtçilik ve 
hllkuk 

·~---.------~----------------ı---------ı------~----------l-------l-----------l------------1--------l--------- --------- -------ı---------------------1--------------l---------- l ----------ı-----------ı 

Dr. Umay (Fuad) Kırklar e H 

Çobanoğlu (Fu~) Edirno 

Seler (Faik) Kayseri 

18 5 

ı 9 

ı869 

'l'ıbbiye 

Yüksek Teknik 
okulu (Almanya 
ve Amerika'da) 

.J;'ransızca 

Almanca, Fran
sızca, İngilizce, 

lspanyolca 

Arapça 

Doktorlllk 

Kimyn 
anayii 

.Jandarn1a 

Amerika'da 
'fürkler ve 
gör<lükl e ı·iın 

Umumi kimya 
ders kitabı 

Evli, 4 c;:oouk 

Evli 

Evli, 3 çocuk 

ı:oltı .\lı ·ı·kcz ıabilıi. 

Hn~lıak:ııılık l ~ı u. 11 .. \1 ıiw 

C. H. P. 

C. H. P . 
(Müstakil) 

C. H. P. 

Anayasa I (Bolu), 
II - VII (Kırklareli). 

Ekonomi VII (Kırşehir), 

Ulaştırma VII (Kırşehir), 

+ + + ! 
' 

+ -H + 

K K l{ J andaruıa su
bay okulu 

--------l-----------l-------l---------l·----------l-----------l-----------ı----------ı----------1------------------ ı---------l---------ı------------- 1-----------l---------l---------~· 

Torgut (Şevket) 1stanlml ı899 Alınanya'da Yük- Almanca, E'ı-an
sck Mühendis sızca, İngilizce, 

Mühendislik 
(Makine) · 

-- Evli, 2 çocuk Bıı~l!ak.ı ıılık .llıı. II. Teknik 
lll iişa. 

C. H. P. 
(Müstaltil) 

Ticaret VII (Kırşehir) , K K K 

okulu Rusça 
ı--------------ı--------------- ----------1-------11----------1----~~--l----------ll----------~---------ı--------- --------

Turan (İbrahim) Hıvcıbektaıı ı 96 

Ko o li Akcıa (Ragıb) lzınit ı887 

Rüştiyo 

Hukuk 

Çiftçi] ik , 
belediyecilik 

Hllkuk 

-------------ı-----=----1 Evli, 2 çocuk 

- -- ı Evli, 2 çocuk 

llacıbı·klı~Ş '. 11. 1'. ldare K urulu 
Başkanı . 

C. H. F. Tarım VII (Kırşehir), K K X 

1--------- -- --------l----------1-----------l-------------l-----------l----------l---------~ · 

Avııkat. C. ll. F. S. S. Yardım II • VII (Kocaeli) . + +1 i 
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. ::ı E vli olup •olms.-

Se~imden t'Vvel son memurluğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu- Ne vakittenberi 
1 .., 

dığı ve kaç ço- ( 194:5 yılı yedi (Çiftçif, Top- (Balı:anl&r Ku-
f l ·.!. . 

.!. d ı ' >loo 
Öğrenimi Bildiği diller Uı:ro.anlığı. . ~eya _işigüeti 

-~ oenem Doğduğu -yer o ~ parti ğu komisyon milletvekili oldıli'U aylık Bütçe) '1'Cilı1nj1 ven) 
•'• 

.. o ~ eugu bulUnduğu 
ra.klan<iırma) ,. .. Kanunu : 4,741 Kan~f : 4753 K&ra.r : 1467 1 ~ ' {! o : J. .;. . .. 

·KoCMli Artel ( ublıi ) !stanbul ı868 illukuk - Allalet ,·e idare - - Dul, 3 ço.mık İııtıınhul Genel Mecliııi d ai mj O. H. P. Adalet VI - VII ( Koeleli) . : lt ı. . k lt 
encümeni üyesi 1 

1 ··ı 
1 

1 
Gl. Bak:ii. (Mürsel) Erzurum ı862 Harp Akadem · i Almanca, Alıkeri ik - - Evli, 3 çocuk Emekli general. C. H . P . Milli Savunma VII (Kocaeli). + ., ı: + 

J. Fransızca 
':'ı . i 1 : 

Almanca, 
r -. Dr. Bürge (Fazıl Ş. ) Çatalca ı899 Tıbbiye Doktorluk Muhtelif 1ıbbi - Evli, ı çocuk Emniyet Gen el Müdürlüğü C. H. P . S. S. Yardım VII (Kocaeli ) . K t: .: 

.. .r J<'rıınsızcıı., 
etüdler Başhekimi. 

1 . 1 

Lıgilizce 1 

Bat um Darüşşafaka. Pransızea Milli eğitim 
Tedrisatı iptidai-

;Rrkar l\lürsst>satı ilnıi ye Müdtir C. H. P . G. ve Tekel (İs . 4 t zmit), K , ·- + Dikmen (Ali) ı8'15 ye kanunu layi. -_,., hasına kar$ı mü.- ya'rd.mıcısı. 
IV • VII (Kocaeli) . .. ı 

talaalar. ı 

. Lozan l<'en ve i- i: -. . FPnmeu (Refik) Preveze ı882 yej tekn ik fak U· l•'ransızoa, Mühendis Fizik \e riyaziya- Evl i, 5 çocuk Ankara Belediyesi Utöbüs lşleri C. ;H. P. Ulaştırma \'II (Kocaeli). • lt 
~~ az Alm anca (Elektrik ) ts ait 20 kadar Müdürü. (M:üstak:il ) 

teleri eser. 
; ------f ı 

Pek (Sqdad) Karamürsel ı897 Hukuk Hukuk Evli C.] L P.ll idaı·e kurulu ve genel C. H . P . Sayıştay VII (Kocaeli). lt ~ E: -- - -
. .J, ' 

ın eclis üyesi, Kocaeli Baı·osu . . 
i ı ve hm.it Halkevi Ba.şkanı. ------
f 

-~ 

t Tolon (İbrahim) Ereğli 18 o Harp okulu. l•'ra ı ıı;ızca Askerlik 100 söz içinde - Evli, ı ~ocuk htaubıtl Halkevleri Müfettişi . C. H. P. Dilekçe II, I II, VI - VII (Ko- K K X: 
~. ı (Karadeniz) (Jandarma) meslek hizmeti ve caeli) . 1 ''ı 

; memurini zabıta 
' 

1 - -

Yargı (Salô.h) !stanbul ı889 Hukuk - Hukuk Nizarnatı zabıta - Be ka r 
Avukat, !stanbul Adiiye Meslek 

C. H. P . .Adalet ur - vn (Kocaeli). K ı: K 
Polis okulu mualliıııi ve ls- 1 ! . . tanbul Belediye ı'ıleclisi üyesi . 

' . . 
ı 

Yitit ( İbrahim Süreyya) !stanbul ı880 S. B. Okulıı l•'ran.sızca Idare - Evli, 2 '<'CUk Mutwıarrıf. C. H . P . Dı.şi leri (h. 4 Saruhan), K ı: ı: 
., ı 

- 1 I (Saruhan) , ıı 'l' 
11 II • VII (K'Oeaeli). . ' 1 ._ - -· 

Ko'"1fa. , Arıkan 1(Saffet) Erzincan 1888 Harp Akadeınitıi ~'ransızca, Askerlik ve - Bekiir Berlin Büük Elçsi. C. H . P . DııPşleri II (Kocaeli), K t K =-' -
' : Almanca diplomasi 

lil . VI (Erzinr.n), 
' VII (Kimya . 1 ·-

Bilgin (Vehbi) Konya J90ı Hukuk biı·az Al nıanca Hukuk, milli - - EvH, 2 çocuk Yargıtay Başsavcı yıırdrıncJBt. C. H. P . Milli SavUll!llla VI • VII Konya). :ı: :t • --, 
ı .... \ 

eğitim 
ll ll . ı • ·',\ . ,., . 

Bi nal (Muhsin Adil ) Konya 1905 üniversite Tabii- Fransı7.ca Milli eğitim I.iseleı· için bi- - Evli, 2 çocuk İstanbul Milli Eğitim Müdiirü. C. H. P . Milli Eğitim VII (Konya). ıc I X: 
ye şubesi ve Fran-

1 sa'da (Jeoloji) yoloji 

' -. 
:ı -

Harp Akademisi GL Cebesoy (Ali Fuad) · ts.tıınqul 1882 1-' ı·n ıısızca, Askerlik ve - Be kar Emekli general. C. H. P . - I . II Ankara), .: K ıc 

ı-
.- IV · VII Konya), 

ı 
Almanca diplomasi - -- ~ .- . ·-i~-.. -

~ 1· 
Hukuk 

1
_ Şerhli Milli Ko- t K 

1• 
Çnmralı ( ed ad) Konya Frans ı zca lln.kuk - Evli Ankara, 'Milli Korıuuna yargıcı. C. H. P . Tarım VII (Konya). -" I 

1 r~ Kanunu ve 
1 •• J .co.. ,_ 

ı· 1: 
(Çumra) Anadolu Selcuki 1 tarihi . ' M ı 

- ~ 
1 
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I------·-----------I------------I---Q--~---I------------1--------------I------------I·------------I------------·I------------I---------------------------I·---------- Kanunu:4741 Kanunu :47~ ~ :1467 

Doğduğu yer 

Tarım Genel Müdürü . C. H. P. Ekonomi III - VII (Konya). Dikmen (Ahmed H.) 

Ergun (ŞeV>ki) 

Gökmen (Fatin) 

Dr. Irmak (Sadi) 

Karagi.ille (Hulki) 

Okay (Kazım) 

Onat (Naim Hazim) 

Ünyc 

Konya 

Akseki 

Seydişehir 

Hadım 

(Konya) 

Giresun 

Konya 

1893 

1889 

1878 

1904 

1889 

1892 

1889 

Yüksek Halkalı 
Tanm okulu ve 

Almanya'da 

.AJmanca Bağcılık, . fenni Bağcılık, meyve 
eşcar ağaçları 

Hukuk Biraz Fı·ansızea Hukuk, idare 

Medrese ve Üni· .A ., __ 
veı·sj te Fen l!'a- rapça, " u.ı·sca 

kiiltesi ve Fransızca 

Berlin Üniver
sitesi 

Fhıkuk 

S. B. Okulu 

Almanca 

l!'ransızca , 

Arap~ ıı. 

az Farsça 

l!'ramıızca 

Arapça, l<'arsça 

Matamatİk ve 
astrenomi 

Milll eğitim 
(fizyoloji) 

Hukuk 

Milli eğitim, 

idare, maliye 

Edebiyat 

Heyet ve riyazi
yeye ait muhtelif 

eser ler. 

15 i ilını ve 5 i po
püler olarak 20 

eser. 

Katiller ve cina
yetler, Garp ve 
İslam hukuku mu-

kayesesi. 

Profesör 

Profesör 

Profesör 

B eka ı· 

Evli, 2 çocuk 
Konya Belediye Ba.şkam , C. Il. 
P. liyöııkurul üyesi ve Halkevi 

Başkanı. 
-----------1-------

Evli , 2 çocuk RaMthane Müdürü, Pı·ofesör 

Evli, 2 çocuk tstanhul Üni veı·Ritesindc pl'ofesöı·. 

Evli , 5 çocuk 

Evli , 2 çocuk 

Evli , 3 çocıı R 

.\vııkat ve Bıı l'o Başkanı . 

Giı-esun ldad i:;i M üdürü ve Mil
li !·:ğiti m Al ürl ü ı · vekili. 

.\1 iiıler ı · i s. iiğ ı ·ct ı ııcıı . 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

C. H. P. 

İçişleri 

Bayındırlık 

S. S. Yardım 

.Adalet 

Ekonomi 

Ticaret 

VI • VII (Konya). 

VII (Konya). 

VII (Konya). 

VII (Konya). 

II - III (Giresun), 
IV • VII (Konya) . 

II - VII (Konya). 

K +i 

K + ıc 

K ıı: 

K ıı: 

K 

K K ı ' 
r~--------------i-----------------i-----------l-------1-----------ı -----------i-----------1-----------i-----------11-----------i·-------------------l----------i-----------ı--------------:i-----------l-----------i-----------11 

J 

Sılay {Tevfik Fikret) Konya 1890 

· ' 
Tiirel {.Ali Rıza) eliini k 1899 

Hukuk 

Posta, Telgraf ve 
İstanbul ve Pa
ris Hukuk Fakül

Fransızca 

Hukuk 

Hukuk ı :ııkuk boşöliye 

ve lisaniyesi 

Evli, 5 çocu k 1\ ıınııııa n lstinar ~ I nlıh ııı es i C. H. P. II - VII (Konya). + + 
üyesi . 

Bekfıt• lıııııl' Cumhuriyt•l :->a1eıl ı ğı Bıı ş- C. H. P. V - VII (Konya). K 
yart.lınıcL'I. 

teleri. 
~-------------1----------------1----------1------l----------l -----------l·----------1:----------l--------~l----------l---------------- -·ı----------·~---------1-------------ı----------ı----------l----------1 

Osınaııh tabtbeti 
Dr. Uludağ (Osman Ş.) Bursa 1889 

.Atalay (Besim) Uşak 1882 

Benli (Halil) Tavşanlı 1898 

Dr. Delilbaşı (.Ali S.) !stanbul 1887 

-- -- .. --

Tıbbbiyc Fransızca Verem, röntgen, 
tarih · 

tarihi, 55 asıı·lık - Evli, 2 çocu k ~lalfıl eınckli lıi ıılıa~ı , Vereııı 
Tülk tababeti, ıııiitadcle Ceuıi ycti Eyü p D is-

Rursa, Uludağ ve 

C. H. P . S. S. Yardım V - VII (Konya). K K ıı: 

saire. panseri 1\aşhckinıi. 
-----------ı----------ı----------1----------l----------·l---------l ----------·-------- l----------l-----------l-------------l----------ll----------1-----------

Darülmualli
mini iliiye 

Lise S. 2. 

Tıbbbiye 

Fransızca, 

Arapça, Farsça 

F'ransızca 

Tarih ve d.il 

Ticaret ve be
lediyecilik 

Doktorluk 

öğüt, Bektaşilik Evli ~!illi EğiLiııı jJiidürü . C H. P Ticaret I (Kütahya), K 
ve edebiyatı, Türk - · · u _ IV (Aksaray), ]( 1( 
büyükleri. Maraş v • VII Kütahya). 
tarihi, Conk ve 

saire. 

Çocuk hıfzıSJJıh
hası, Fransızca -

1 
Türkce dil kıla
vuzu ve diğer 3 

eseı'. 

Evli, 4 çoouk Tavşanlı C. II. P. Idare Kurulu 
ı: ıı..~kıııı ı ve Ocncl Meclis üyesi . 

Evli, 1 çocu k Adalet ve lı; işleri Bakanlı kları 
hekimi, Polis Başhekimi. 

C. H. P. Ticaret 

C. II. P. S. S. Yardım 

IV (Kiitahya'dan seçil
miş ise de tutanağı 

reddedilmiştir,) 
VII (Kütahya), 

VI - VII (Kütahya). 

K K 

K K 



---
.~ Evli olup olma.-

Buı bıı:ıuı ve lı:ararlara verdilderi 07lrır 
::s Seçimden evvel son memurJuğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu- Ne vakittenberi 

(Ciftçiyi Top- 1 (Bakanlar Ku-~ dığı ve k~ç ço- (1945 yılı yedi >Ct 
Öğrenimi Bildiği diller Uzmanlığı Eserleri l1m.i rii theleri veya işigücü piiJ'ti Seoim çevresi Adı Doğduğu ~r o.-

reuğu bulunduğu 
ğu komisyon m~etvGkili oldup aylık Büıç.) ı:ı ı;, raldandırına) ruluna ırtven) 

Kanunu : 4,741 Kanunu : 4753 Karar : 1467 

Kütahya Erkmen (Muhlis) Buı·s.a 1891 Halkalı Tarım Fransızca, Zootekni ve süt- Sütçülüğe ai.t Profesör Evli , 2 çocuk 1'a ı ·ım Hakıınlı~ı ~'lüste~arr. C. H. P . .Anayaso III (Bııı:aa), K K K 
ve Alınanya 'da Almanca ciilük est>l'leı·i vaı·dıı•. rv- VII (ltütahya). 

. 
Yüksek Eczacı 1-'ı·aıı.qızca Bezacılık Evli C. Il ·P. Kütahya 1L İdare Ku-Kutman (Saliihaddin) Gey1•e 1904 - - C. H. P . Ticaret vn (Kütahya). lt ıc K 4 

okulu 
~ 

rulu Başkanı. . 
' 1 . 
: Pekcan (HAmid) İstanbul 1903 S. B. Okulu Fransızca Bankacılık, eko- Sermayenin şir- - Bekfir Zraat Bankası Genel Msdür C. H . P . Bütçe VII (Kütahya). K K K 1 

nomi, maliye ketlerdeki hare· 
yardımcısı. (Müstakll ) :t 1 ketleri, Sennaye 

hareketleri. 
ı ·f -

Peker (Reeeb) !stanbul 1 88 Harp Akademisi Fraıısızca, .AıskerJik ve tnkılup dersleı·i - Evli , 5 ·ı~cuk 'l'iiı· ki,ve Büyük Millet Mealisi C. H. P. m aştırma ll - VII (Kütahya). K +i R 

J Alınanca idaı·e Genel KatibL 

·--
,J 

Ku·klaı·eli C. H. P . l!yönkuı·ut J Tiridoğlu (AlA.ettin) Uşak 1903 Paris Üniversi- Fı·nıısızca Hukuk Finans ilmi, J {ukuk !isan- Evli, 3 •:•wuk C. H. P . Büt~o IV (Kütahya'da'n red), K K K '·i 
tesi Hukuk Fa- ( Jeıdcn tercüıııı• si yesi Başkanı. 'V (.Maraş), 

VI - VII (Kiltahya) . 1 

kültesi 
~ 

~ -- ,, 
~ UşakJr (Ömer B.) U11ak 1904 S. B. Okulu Fı·aıısızca ldaı·o Deniz sarhoşları, - Evli, 1 çocıık }Jii lkiye .\lüfcttişi . C. H. P . İçişleri vır (KUtahya) . ~ + + 1 

Yay la dumanı, 

• Sakız merrnerleri. ,j 1 --
l . 

U~ren (Vedit) !ıstanbul 1896 J larp okulu Fransızca, .Askerlik ve - - - Ua~h11kaıılık ll u~ u~ i Kıılı•ııı .Mü- C. H. P. - V- VII (Kütahya) . K " K ' 
1 ( Kısmen) Almanca, diplomasi clürü. 

,,., __ - ı 
1 

İngilizce 
r 1 

r 

Malatya Barkan (Emrullah) D erne 1878 S. B. Okulu F~aıısızca, Jlnluık ,. ~ dil - - Evli, 2 çocuk Başhakanlık ~J uanıe lıi.t Genel C. H. P. İçişleri V - VII (Malatya) K K T( 1 

.Almanca, Müdürü . 1 

Aı·apı.ıa 

1 

Edebiyat, eko- Ulus gazetesi daimi yazarı. C. H. P . ·~: 
Baydar (Nasuhi) İstanbul 1894 Yüksek tiaııret Fransızca 'l'elif ve tercü- - Evli, 3 çocuk - VI - VII (.Malatya). X: K K 

- no mi, ticaret, me suretiyle 20 (Milstakil) 
bankacılık kadar eser ı' 

Evliyaoğlu (Kemal) Malatya 1893 İd adi - Çift~ i - - Evli, 7 çocuk Malatya Belediye Meclisinde ve C. H. P. Ekonomi VU (Malatya). ı: X K 
, ;, 

C. H. P. İdare KuruJunda üye. 
; ,,, 

i 1· 
:ı 

ı Öker ~Muttalip) Sivas 1893 S. B. Okulu Framıızca İdare - - Evli, 2 çocuk ldarei umuıniyei vi ifıyat müdü- O. H. P. - III- VU (Mala~a). ı: ı: :ı: 
l . rü ve Anlrara Vali velcili. { 

ı· ' 
1 

1 .. . i 

l Dr. öııelçi (Cafer) Malatya 1896 Tıbbiye Fı·ansızca Doktorluk - - Evli, 3 C}OCUk Malatya eski Belediye B114karu. O. H.. P. Adalet VII (Malatya.). ı: ı: IC j 

. r-~ l! t. - ı 

( ' 
i 

Özp~ba4ı (Memed Ş.) {alatya Tiearet ve Sanayi od&SJ C. I . P. 
:ı "1:1\'. 

ı Malatya llj83 Orta - Ticaret - - vli, 5 çocuk Bayı,o<hrbk VI - VII (Malatya). :ı: :ı: l( 

ı 
. . Başkanı . 

r 
1 1 i 1 

-~ - - -~ --
- - ---



-

J 
--

1 
' 

.. ~ 1 ·: .. 
~ Bazı kanun ve kararlara verdikleri oyla.r 

= Evli olup olma-
Seçimden evvel son ınemurluğu Bağlr olduğu Üyesi bulund~- Ne vakittenberi '1:1 

dığı ve kaç ço- (1945 ydı yedi (Çiftçiyi Top- (Bakanlar Ku-
Doğduğu yer 

>!>j) 

Öğrenimi Bil diğ i diller Uzınanlığı Eserleri İlın1 rütbeleri parti ğu komisyon milletvekili olduğu Seçim çevresi Adı A~ cuğu bulunduğu 
veya işigücü aylık Bütçe) raklandırma) rulun.a güven) 

Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : 1467 

Malatya Pektaş (Mihri) Bur a 1895 Amerikan Kız Fransızca, Milli eğitim Anadolu'nun ta- - Evli, 2 çocuk Dobert Kolejde İngilizce öğret- C. H. P. Sayıştay V - VII (Malatya ). K K İ{ 
koleji lngmzce ri hi coğrafyası m eni. 

(Vilyam Ramzi-

dan tercüme) 
~------

Sağıroğlu (Hfi.let) Kemah 1890 Rü.~tiye ve - Çiftçilik, - - Dul, 3 çocuk Güıwük ve 1'ekel Bakanlığı Tet- C. H. P . G. ve Tekel (İs. 2 Erzurum), K K ı: 
özel idarecilik !cik ve mtırakabc kurulu üyesi. Il .Erzurum), 

VII (Malatya). 

Taner (Osman) M·tı.latya J896 Orta - Ticaret - - Evli, 3 çocuk Malatya C. H. P . Başkanı. C. H.P. Ekonomi V - VII (Malatya). K K K 

-

Temelli (Tevfik) Malatya 1893 Orta - Ticaret - - Evli, 3 ~ocuk Malatya Belediye Başkam. C. H. P. G. ve Tekel VI (Bitlis), K + K ' 
VII (Malatya) . 

-
Zabcı (Mahmud N.) Malatya 1883 Harp Akademisi Fransızca, Askerlik, bari- Taınamii tefazuli - Evli, 4 çocuk Emekli yarbay. C. H. P. Sayıştay II - VII (Malatya). K ıc X 

ve Fransa 'da Almanca ta ve kadastro (Basılınamış) 

haritoodık 

Maııisa Korgl. Artunkal (A. R.) Filibe 1883 Harp Akademisi Orta Bulgarca, Askerlik - - Evli, 3 çocuk Kolordu Emckl Komutanı. C. H. P. Maliye VI - VII (Manisa). K K K 
H.usca, Pransızca 

' 

·- ·- • 
Baynr (Hikmet) İstanbul 1891 Galatasaray ve Fransl2lca, Diplomasi, Yeni Türk Dev- - Evli Cumhur Başkanbğı Genel Katibi . C. H. P. - IV - VII (Manisa) . K + R 

Sorbonn e İngilizce, milli eğitim Jetinin harici 
Farsça siyaseti 

-

Eilgüer (Rıdvan Na&) Us turunca 1891 Hukuk Fransızca Milli eğitim Küçük '!'ürk ta- - Evli , 3 çocuk Milli Bğitim Bakanbğı Müsteşarı . C. H. P. Dışişleri VI - VII (Manisa) . + -H + 
ı c rihi, Sivas şehri 

-
Erçin (Osman) Manisa 1880 Harp Akademisi Fransızca Askerlik - · - Evli, 4 çocuk Tarım. C. H. P. Milli Eğitim lll - VII (Manisa). X + ]( 

. ' ı 

Ertem {İsmail) Turgutlu ı890 Orta ve özel - Maliye, ticaret - - Evli, 3 ço~uk İzmir Ticaret borsası Komiseri. C. H. P. Bayındırlık VII (Manisa). K 'C ıc 
' .. ' - : 

Hatipoğhı (Şevket R.) Menemen 189 Halkah Tanm, Almanca, Ekonomi ' ' e Birkaç eri Doktor, t'rofe- Evli, 2 çocuk Umumi Murakabe Kurulu üyesi. C. H. P. - VI (Afyon K.) . K K K okulu. Berlin ve VII (Manisa). . Leipzig Üniveı-si- Fransızca tarım vardıt s ör - . ı 

tel eri. 

' 



_, 
:. 
" "' >tıo 

Seçim çevresi Adı Doğduğu yer o-O:::.. 

Marnsa Dr. Kaat~rlar (S: E.) İzmir 1898 

Karaosman (Kani) Manisa 1874 

Kurdoğlu (Faik) Kayseri 1892 

Öğr·eııiıııi 

Geneve '!'ıp Fa
kültesi 

Orta 

Siyasal Bilgiler ve 
Brüksel Üniversi
tesi (Siyasi ve eko-

nomi kısmı) 

Bildiği diller 

Fransızca 

R.umca 

Fransızca, 

!ngilizce 

llzınaıılığı Elerleri 

lç ltn.stalrklaı-ı I. Doktora I' O uz-
sınıf uzmanı ııı;ııılık tPzleri 

Çift~ ilik 

!~konomi 
F.koııoıııiyi ill'i
]f'ııdiı·eıı bazı 

('srı·l<·ı · 

-4:05- .. 
.-

Evli olup olma-
Se~imden evYel Mııt ıııcmurluğu 

ı•-• ru-tbelen· dığı ve kaç ço- · · ·· ·· wu veya IŞI!!U (•U 
cuğu bulunduğu 

13ağlr olduğu ÜyE'si lıtılundu-
parti ğu komisyon 

B ek ar 1zmi r ni Genel 11ec·lis üyesi. C. H. P. S .. Yardım 

Evli Tarım. C. H. P. 'J'armı 

Evli, 1 ~ocuk Ekonomi Bakıın lığ-r :lliis'Le .. arr. C. H. P. Bütço 

Ne vakittenbeıri 
milletvekili olduğu 

VII (Manisa). 

III - VII (Manisa). 

V- VII (Manisa). 

Bazı kanun ve kararlara. verdikleri oylar 

(1945 yılı yedi (Çütçiyi Top-
aylık Büt~e) rııklmıdımıa) 

Kanunu : 4 741 Kanunu : 4753 

K K 

+f 

K K 

(Bakanlar Ku
ı·ııluııa güven) 
Karar : 1467 

K 

K 

ı----------------11-----------------ı----------ı-~-----ı ----------ı-----------ı---------------------l-----------l----------l---------------------ı-----------ı-----------lı--~~~~~---ı----------ı-----~-----~------~~· 
~:ıı~~~c ~;ı- Almanca, Ge-n 1 taı·nn Toprak Müderris Evli, 2 çocuk Tarını tı7.mu nı. C. IL P. Tarnn Nı ~~~~~~~~· Öze)' (Yaşar) Manisa 1889 

Sarhan (Hald un) !stanbul 1907 

Fran~ızcn IV (Aksaray), 
Almanya'da V- VII (Manisa). 

Neuclıiltel Ti. Ok. Dio New-yorker 
Londra Ek. Fa. Almanca, Ingiliz- Ekonomi. :Mali-

ce Fransızca az Biiı·~rn spl'knlıı-
Hamburg Ek. ' l talyanca' ~·r. Rmıka~ılık 

IJoktoru ve Hukuk 1 ıon 

Ekonomi 
doktoru 

'ricaret Bakaııl ı~ ı ffııı-p l~ko. 

nıü~a ,i ıi 

C. H. P. 
(Müstakil) 

Ticaret VII ('Manisa). 

K K K 

+ 

----------------ı-------------- ---------1----- 1--------- ------- -------.. ---ı---------ı--------ı-----------------ı-----------l----------l------------l--------ı:--------·ı-------1 
Belçika adiiye tcş-

Uslu (Feyzullah) Manisa 1905' ITııkt;.k Fransızca Hukuk kil(ıtl, Roma ve 
islil.m hukukların-

'Evli Yargıtay Ti<·:ı ı ı• l daiı-l'Si 

Rapoı·ti iı-ü . 

C. H. P. 
(Müstakil) 

.Ada lut VYI (Manisa). K K K 
da vo Kanunu mc

denide vcsayet. 
r--------------l-----------·-------------1-------ıı----------l·----------l---------ı----~--ı-----~--ll----------ı---------------- -----ı----------ı----------ı---~---------l----------ı-~---------ı---------~ 

Maraş Dr. Bayizit (Kemali) !stanbul 1903 Tıbhiye Fransızca Tıp Evli, 1 ~octtk Antalya 'ıtıııa ı nııı·;n lı- fesi lalm
ı-atuvarı şcfi n- ll :ılk ı · l'i Ba.~aııı 

C. H. P. , . S. Yardım Vll (Mara~). K K K 

ı------------~-----·-------------ı------------ı--------ı----------1----------------------l-------- ·---l-------~--l-----------j-------------- ------- ı----------------------ı---------------·j----------ı-~---------l-----------l 
Kaplan (Rasih) Akseki 1883 Caıniülczlıer Aı·ııııı; a fçtimai~·at ve 

hukuk 

Evli, 3 çoruk Antalya O<• ııı ·l " o·lis ii,\ ' ( 'Sİ . C. H. P. fı;işlcri I - VI (Antalya), 
VI[ (Maraş). 

K K K 

ı---------------l---------------l-----------1------ ı----------1-----------ı-----------ll----------ı-----------ı-------~ı--------------------------------l-----------1--------------i----------l---------ı-----------ı 
Tanlmt (1Iasan Reşid) E lbistan 1893 

•raupıııar (Ahmet II.) İstanbul 1901 

Y aycroğlu (Abdullah) Andirin 1905 

M li Ikiye 

Edebiyat fakül
tesi 

!dadi 

Alınıınra, Fran
sıiwlı . .. \rap<: a 

Fransızca 

1daro 

Edebiyat Profesör 

Çiftçi 

Evli, 3 ~ocuk 

Bekar {tüzel Sanatlar· ı\ J;aıl r •ı ı ıi ,ınıl <• ,.c 

1 tanbul Üniiverı;itcsin rlc Pro

fesiir. 

Evli Andirin C. H. P. ! Jan~ Kunılu 

C. H. P. Bn.vmd.u·lık 

C. H. P. M. II. İnceleme 

C. H. P. Taı·.ım 

JV ( fuş) , 
V - VJI (Maraş). 

K 

1 

VII (Maraş). K 

1 
VII (Mardin). K 

Başkanı ve G e ıı (·l )! ı·rli s üyesi. 

---------------ı---------------l----------l-------ı--------- ---------~----------1----------ı----------ı-~-------ı-----------------~----------ı----------ı--------------l-------~-i-
Askerlik ve - - Evli, 1 çocuk Avukat C. H. P. Mardin Alpaya (İrfan Ferid) !stanbul 1884 

Gl. Düzgören (Seyfi) !stanbul 1880 

Ergin (Edib) !stanbul 1885 

Topçu Harbiyesi 
vo Hukuk Fakül

tesi 

Harp Akademisi 

-· - :1 
JTuknk 

Fransızca 

F raıısızca, 
Az Rusca 

- -

hukuk 

_\;;keı· l i k . ı:tünı 

rlik işleri 

Hukuk ve 

idaro 

Kanunlarımıt, 
jandannanın 
adli vazifesi 

Evli, 3 çocuk 

Evli, 2 çocuk 

flümı·ük nıtıh :ıf:ıt:ı ı ,, ııı• l Ko
mut;ını. 

·-

C. H. P. 

C. H. P. 

m - VII ('Mardin). + 

G. vo Tekel VI - VII (Mardin). -H 

l~:i~cri V - Vll (Mardin) K 

K K 

K +f 

K K 

+f '-H 

K K . 
K K 

- ~-
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Bazı ka.nun ve ka.:r;a.rlara verd.ikleııi. oylar 

)~ Evli olup olma-
::ı . clığı ve kaç ço-

Seçimden evvel son memurluğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu- Ne vakittenberi (1945 yılı yedi (Çiftçiyi Top- (Bakanlar Ku-

Seçim çevresi Ad ı 
'1:1 

Öğre?imi Bildiği diller Uzmıı.nlığı Eserleri llmi rütbeleri veya işigücü parti ğu komisyon milletvekili olduğu 
Doğduğu yer ~ ıcuğu bulunduğu 

aylık Bütçe) raklanclırma) ruluna güvon) 

A-a • Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : 1467 

Mord.i" Erten (Rıza) Mersin 1887 
Halkalı Yüksek 

Fransızca Bitkileı· v~ lı i t- ' l'arım ile ilgili Müderria Evli, 1 çocuk Tarım fuenel Müdürii. C. H. P. Bütçe ll - VII (Mardin). 
Tal'lm ve Fran-

K K K 

ki hastalıklun bazı eserler 
sa'da 

. 
Menemencioğlu (H.) lstıuıbul 1891 Hukuk Fransızca Hukuk, idare - - Evli, 3 çocuk Adalet Bakanlığı Müsteşarı. C. H. P. Anayasa VI - VII (Mardin). K K K 

Dr. Uras (Aziı:) Mardin 1901 
Tıbbiye ve Avt'll· 

Arap~, Doktorhık Mardin hakkın- Evli, 3 çocuk 
Mardin Askeri hastanesi dok-

C. H. P. Milli Savunma VII (Mardin). 
pa 'da elektro- - tonı . Belediye ve Halkevi 

K K K 

teknik 
Fransızca da iki buroşür B-aşkanı. 

-

Ülkümen (Liltfi) Mara, 1905 
Halkalı Yüksek Almanca, 

Tarrm (Bağ ve 4 orijinal ilmi 
Evli, 2 çocuk Y. Z. E. Bağ ve bahçe nebatlan C. H. P. Tarım VII (Mardin) . K 

Tarım Al- balıçe bitkile ı· i etüd vo muhtelif - K K 
VA 

Fransızca ziraat ve ısialı En. Müdürü. (Müstakil) 
manya'da ıslahı) raporlar 

Muğl(J Orgl. Çalışlar (İ.) Yanya 1882 Harp Akademisi 
Fransızca, Askerlik 1stik1al harbi Evli, 4 c;ocuk Ordu müfettişi. C. H. P. Anayasa U (Aydın), K 
Almanca, 

- K -H 
hatırll.Bl 

VI- VII (Muğla). 

Rum ca 

1 Güney (Sadullalı) !stanbul 1884 Harp Akademisi Frıı.nsızca Askerlik. do·· - - Be kar Ekoııopıi Başkanlığı Deniz Tica- C. H. P. ~Jjlli Savunma V- VII (Muğla). -H -H + 
niz işleri ret Müsteşan. 

------
'l{anınu#)& (Cer_.a.ıı: Muğla 1896 Yüksek orman Biraz Fransızca Onnancılık, - - Evli, 2 goouk C. H. P. İlyönkumluncla ve ll C. RP. Sayıştay VI - VII (Muğla). K K K 

okulu idare Daimi Encümenin e iiyc. 

-

Kitabeı t.düsnü) Selanik 1886 Hukuk Fransızca H u.kuk ve ~ko- - - Ev U Tüccar. C. H. P. Bütçe IV (İzmir), K K K 
no mi 

V - VII (Muğla). 

Menteşeoğlu (F. 0.) Köyceğiz 1904 Orta ve özel Frıı.nsızca Çiftçilik ~asm Son mektep ~ e - Ev U Cumhuriyet gazetesi ya:r.ı işleri C. H. P. Maliye VII (Muğla). K !.t- -H 
( Iuğlıı) Baltar ı,ıarlçwt Müdiirü. -

M 'lif Kılıeoğlu (Hakkı) 1872 Askerlik, din 
llatıl ltikatlaı a 

Dul, 7 ooouk (Hür fikir ) saltip ve başyazarı. III (Kocaeli), 
Niş Topçu llarbiyesi - Uilnı harp, Sotta- - C. H. P. - -H -H -H 

ve içtiınuiyat lara son cevııp 
IV - VII (Muş). 

vo bazı -

--
Kotan (KAmil) Muş 1886 Orta - !dııro - - Evli, 2 I)OilUk Muş Halkevi Bıı.,'\kanı ve Daiııll C. H. P. Ticare ı VII (Mue). X: K K! 

Encümeıı üyesi. 

Niğ@ Bodrumlu (A vram G.) Bodnım 1874 ldadi 
Almanca, Arapça, 

Tarih ve dil 9 kadar eaesri Profesör Bekir Profesörlükten emekli. C. H. P. Sayıştay VII (Niğde). 
İbranice, Rumca, 

K K! K 
Fransızca, İngiliz- vardır (Müstakil) 
ce, İtalyanca, ls-

panyol ca. -

Dolunay (Rifat) Çankın 1905 Orta - Belediyeeilik - - Evli, 1 çocuk Çankırı İl ldarc Kurulu ve Be- C. H. P. Tarım VII (Niğde). K K K 

. 

ı 
Jetliye Başkanı . 

- -
Men • (Halid) Bor 1884 Orta 

Maliye, belcdi-
Evli, 7 çocuk Belediye Başkanı. C. H. P. Bayındırlık II - VII (Niğde). K - - - K K 

IL 
. ye, tnrrm. ı ıı~~·-

--" --
veeilik ,•e tio·uret ı ı ı ı - - -

·. .. ll 
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"' Bazı kanun ve 
""""""" ..,dild,.; oyla<~ >lot Evli olu rı olma-ı:: 

cı;imclen en•cl son ırıeınul'luğu Üyesi buluııdu-
(Çütçiyi Top- 1 (Bakanlar· Ku-"' Bağlı olduğu Ne vakittenberi 

>tıO dığı n k aç ço- (1945 yılı yedi 
:-!eçim çevresi .Ad ı Dcıtduiu yer o- Oi(r·enimi Bildiği diller u~manlrğı Eeerleri 1 Imi rütbeleri veya işigücü parti ğu kouıisyon milletvekili olduğu o ;;.. cuğu bulurıduğu aylık Bütçe) raklandırına) ııılunn güvl'n) 

Kanunu : -!741 Kanunu : 4753 Kal'O:r : 1-+67 

Niğde Soylu (Faik) Niğde 1874 Rii.';lti~·e ve Özl•l Fransızca Maliye - - Evli, ı ~ocuk hnıir Deftl• rd:ırı. C. H. P. 'ayışt.ay II (Kütahya), +i K +. III- VII (Niğde). 

-
Dr. Talay (Rasim F.) Trablusgarp ı888 Tılılıi:ve w Fransızca (\•l'l'ahlrk Makaleler - Evli, ı çocuk 'l'icar·et. C. H. P. B konomi IV (Bursa), K K +i 

Paris't r V - VII (Niğde). 

Tepeyran (Hazim) Niğde ı864 Üzel Arap~a, L·'a ıo;;eıı, !dare Basrlmış ve ha- - Dul, 3 çocuk 'Prnbzon es lı i Vııl iNi. C. H. P. - II (Niğde), +. + +. 
Fransızca 

sılacak bazı eser VI - VII (Niğde). 
ve tercümeler 

·---· 

Ulusoy (Hüseyin) Niğde l !J03 Üğı·!'lnıeu okulıı - .~ 1 illi Eğit im ~ - Evli, 4 ~ocuk 1\iğdc 23 nis:uı okulu Başöğ- C. H. P. ~'i cnr t VII (Niğde). K K K 
retmen i. 

Ordu Akyazr (Şevket) Ordu 1885 Yüksek . Bah- Almanca, Makine müben- Adli tıp ve mulı- - Evli, 2 çocuk Ordu C. H. P. 11 İdare Kurulu C.H.P. )!;konomi III, IV ve VII (Ordu). K K K 
riyc okultı İngilizce d isi telif malmleler Başkaru. 

-

Çamaş (İsmail) Ordu 1872 S. D. Okulu Fransızca İdare, tarım - - Evli, 4 ~ocuk Zonguldak Kaymakaını, fm- C. H. P. Dilek çe (İs. , 4 Trabzon), K K +1 
dıkçılık. 

II- VII (Ordu). 

Dr. Demir (Vehbi) Bursa 1885 Tıbbiye Fransızca Doktorluk - - Evli, 2 çocuk Demiryollan Sağirk işleri C. H. P. Ulaştırma VI - VII (Ordu). K K K 
Müdürü. 

Dr. Sezer (Zeki :M:esut) İstanbul 189-! Tıbbiyr Fransızca Doktorluk - - Evli, 2 çocuk Serbest doktor ve Halkevi C. H. P. S. S. Yardım VII (Ordu). K K K 
Başkaıu. 

Şarlan (Hamdi) Rize ı893 Hukuk - Hukuk - - Evli, 3 çocuk Avukat. C. H. P . Dilek~o VI - VII (Ordu). K K K 

Tarcan (Selim Sırrı) l\Iora 1874 Mülıcndisb:ınc Fransızca .\I illi Eğitin1 Bir ~ok - Evli, 2 çocuk ~filll Eğitim Balıanlığı Başmü- C. H. P . M. Kitaplık V- VII (Ordu). + +i +. 
(Yenişl'lıir) ( H rcl eıı P~ itiııı i) (92 tane) :fettişi. 

Ya lman (Hamdi) Ünyo ı879 Darülınuallimi- - ~ı illi ı ~;ğ'i t i m - - Dul, 1 çocuk Bursa Milli Eği tiın Müdürü.. C. H. P. O. ve Tok cl I (Canik), K K K 
ni aliye Tl - VII (Ordu) . 

- ·-

YarnnbıYxk (M.) Trabzon ıS91 İdadi ve kısmen .Az Fransızca Ticaret ve be- ~ - Evli, 2 çocuk Trabzon Beledı,vc Başkanı . C. H. P. Tk•ar •t VII (Ordu) . K K K 
hukuk lediyecilik 

~--Bek:1;-
ll 

1 tanbul ve Ber- ' 
Rize Balta (Tahsin Bekir) Pazar 190~ 

lin Hukuk Fa-
Fransızca, Alınan- llukuk. t>koııoıni - Ankara Hukuk F akül tesi Proie- C. H. P. Büiço VII (Rize). K K K 
ca, İngili zce, !ta!- ve siyasi ilimler örü ve S. B. Okıılu öğretmeni . 

külteleri yanca, Latince, 

ı -=-- --·-- - ~ ~ -- ~ ~- ? 
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·~ Evli olup olma-
,§ dığı vt• knç <;o-

Seçimden evvel son ıneınurluğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu- 1 Ne vakittenberi ( 1945 yılı yedi (Çiitçiyi Top- (Bakanlıır Ku-

Seçim çevr i A flı Doğduğu y r ·~ Öğrenimi Bildiği cli:ller zmanlığr Esel'leri Llınl rütbeleri veya işigücü parti ğu komisyon milletvekili olduğu 
o- aylık Bütçe) raklandırma) ruluna giiven) 
A ;;, ocuğu bulunduğu Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : 1467 

Rize Belül (Hasan Cavid) Ho pa 1878 Orta - Ticaret - - Evli, 7 çocuk Ticaret. C. H. P. Ekonomi II - IV (Rize), -H -r. -H V (Çoruh), 
VI - VII (Rize). 

Dr. Dileınre (Saim .Ali) İstanbul 1880 Tıbbiye Fransızca, 
Marazi teşrih, - Ordinaryüs Evli, 2 çocuk Profesör. C. H. P. 

1 

Adalet V (Erzurum), -H K -H 
Almanca 

adli tıp, 1 löbrek 
Profesör 

VI - VII (Rize). 

IJıastıihkl arr V. B. -

Istanbul Darülmu-
Kamil (Kemal ettin) Erzurum 1901 allimini ve Paris Fransızca Edebiyat, siyasi ve Şiir ve makalele- - Be kAr ,\.nadol u ajansı neşriyat ve C. H. P. G. ve Tekel VI - VII (Rize). K K K 

IDGmu &iyasiye jçtimai il imler, rini ihtiva eden İstihbaı·ııt Müdürü. 
okulu ekonomi, basıri. bir kitap . 

Sirmen (Fuad) İstanbul 1899 İstanbul ve Ro- Fransızca, Hukuk - Hukuk doh.-toru Be kar .Ankara Cumhuriyet Savcısı. C. H . P . - V (Erzurum) , K K K 

ma Hukuk Fa- ttııliyan ca (Müstakil) 
VI - VII (Rize). 

külteleri 

Zırh (.Ali) Rize 1888 Hukuk - Hukuk, ticaret - - Evli, 3 çocuk Ticaret. C. H. P. M. H. İnceleıno II- IV (Rize), + K K V (Çoruh), 
VI - VII (Rize). 

8tJm.ıv1l Bilsel (Cemil) Şam 1879 Hukuk Fransızca :Devletler h u- Devletler huku- Ordinaryus Evli, 2 çocuk İstanbul Üniversitesi Rektörü. C. H. P. Dı5işleri VII (Samsun). +i +i +i 

kuku kuna ait 10 Profesör 
kitap 

Çakır (Hüsnü) Ho pa 1892 S. B. Okulu Fransızca Maliye ve idare - - Evli, 3 çocuk '!'ek el Genel Müdürü. C. H. P. .Anayasa V (İzmir), K K K 
VI- VII (Samsun). 

.. 

Durukan (Zühtü) İzmir 1888 S. B. Okulu Fransızca, İdare - - Evli, 3 çoeuk Erzurum Valisi. C. H. P. M. H. İnceleme III (Konya), K :m K 
IV- VII (Samsun). 

Rumea 

Amiral Engin (Fahri) İstanbul 1888 Bahriye ve ln- İngilizce, Bahriye ve de- Bir çok maka- - Evli, 2 çocıık Denizbank Mü~aviri. C. H. P. Anayasa V- VII (Samsun). K K K 

giltere'de .Almam~a niz ticareti I eler 

Er bay (Sabiha) Bergama 1900 Yüksek darül- - Edebiyat - - Evli Erenköy Kız Lisesi :IIüdürü ve C. H. P . G. ve Tekel V (Balıkesir), K K K 

muaUimat Edebiyat Öğretmeni . 

ı 
(Müstakil) 

VI. VII (Samsun). 

Ezgü {İhsan) !stanbul ı 75 Mülkiye ve Evli , 6 çocuk Yargıtay Birinci Başkanı. Dilekço VII (Samsun). - Hukuk - - C. H . P. K K K 

Hukuk 

Fırat (Naşit) Kemaliye 1895 Harbiye - Askerlik ve - - Evli, 1 çocuk Emekli subay ve Samsun Halk- C. H. P . - VI. VII (Samsun). K K K 

çift<:ilik evi Başkanı. 

Öztuzcu (Nail) Kaval& 1907 Oı-ta "~' özel Fransızca Bankacılık - - Evli, 2 ~ocuk Samsun C. ll. P. İdare Kurulu C. H. P. G. vo Tekel VII (Samrun). K K K 
üyesi ve llalkevi Bıışkam. 

- .~ _-: -
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"' dığı ve kaç ço-
eçimden evvd Sllll ıııı•ıııu ı ·luğu Bağh olduğu Üycı;i bulundu- Ne vakittenberi (1945 ~'llı redi j (Çift~ciyi Top->eD 

Öğrenimi Bildiği diller Ur. manlığr Eserleri !Imi rütbeleri veya i ~i:ıüdi (Bakanlar Ku-Seçim çevresi Adı Doğduğu yer o~ parti ğu komisyon milletvekili olduğu .:.. ~- cuğu bulunduğu aylık Büt<:e) rıı.klıındmna) ı-uluna güven) 
Kanunu : 4Hl Kanunu : 4.753 Karar : 1467 -

Samsun Yötüker (Memed .Ali) Keşan 1894 S. R. ()kulu Fransızca Belediyeci lik ve - - Evli İstanbul Oenrl .\lp<·l;siıı dp üye. C. H. P. Bütçe V-Vll (Samsun). K K K 
idare 

Seyhan Arıkoğlu (Damar) Adana 1889 Özel .Almanca Ticaret ve - - Evli, 8 çocuk Tarım, ticaret. C. H. P. Tarnn I- IV (Adana). K -H K 
'l'arıın V- VII (Seyhan). 

Çam (Salahattlıı) İstanbul 1885 Galatasaray Fransızca Maliye, ban- - - Evli !ş Bankası Gcucl .Müdürü. C. H. P. - VI-Vll (Seyhan). K K K 
lisesi kacılık 

Çelik (Kemal) Kozan 1905 Hukuk Hukuk Evli, 5 çocuk A vu.kat, C. H . P. Srylıan 111da- C. H. P. Adalet VII (Seyhan). 
. - - - K K K 

re kuı-ulu, Belediye ve daimi 
cncümcıı üyesi. -

Gl. Eldeniz (Naci) Manastır 1875 Harbiye ve .Al- Almanca, Askerlik Endaht, Fenni es- - Evli, 1 çocuk Kolordu kuıııııtanı . C. H. P. Dışişleri III - IV ( Cebelibereket), K K K 
m anya'da Fransızca 

liha, Japon - Rus V- VII (Seyhıın). 
har bi. Sevk ve 
idare, Tapsara 

-
!şcen (Şeınsa) İstanbul 1902 F en fakültesi Fransızca l\filli Eği tim - - Dul, 2 çocuk Seyhan İli Gen el )l t•di~ üyesi. C. H. P. G. ve Tekel VI-VII (Seyhan) . K +ı K 

tabiiyat şubesi 

Oral (Cavid) Adana 1904 Almanya'da Yük- Alınanea, Tarım ve - - Evli, 2 çocuk Seyhan C. H . 1'. l ıla ı·o Kur-ulu C. H. P . İçişleri V - VI (Niğde). -H -H +t sek Tarım Okulu Vll (Seyhan). 
ve Siyasi bilgiler F rans1Zca gazetecilik ve Belediyı~ üyesi. 

yüksek okulu 

Dr. Satır (Kemal) Adana 1911 Tıblıire Az Fı ·ansızca Doktorink - - Evli, 2 ~ocuk c. H. P. İli idare Kuı·ulu ve C. H. P. . Yardım Vll (Seyhan). -H K -H 
Hall{evi Ba~a ııı. 

Uran (Hilmi) Bo drum 1884 8. 13. Okulu Fransızca, İdare - - Evli, 2 ~ocuk C. H. P. Adana ınıntakası Mü- C. H . P. - (İs .. 4 Menteşe), K K K 
Rmnca fe tt işi . III - IV (Adana), 

V- Vll (Seyhan). 

Yegcna (.Ali M ün if) Adana 1874 S. B. Okulu Fransızca, İdare - - Evli, 3 çoeuk Adana Belediye Bı~:-kuru. C. H. P .. Anayasa 
(İs., 1 Adana), 

-H -H + III (Mersin), 
!ngilizce IV (Adana), 

V - Vll (Seyhan). ...:.. 

Siird Esen (Ali Rıza) fbradı 1880 Yüksek Veteri- Fransızca Veteriner - - Evli, 3 çoeuk 'l.'a.rıııı Hııkaıılı~ı \"rteriııl'l' C. H. P. Tarım V (Kırşehir), K K K 
ner oku lu Genel ~liifdı i~i. VI - VII (Siird). 

- ..c 

Kılıçcıoğlu (Emin) Sürd 1913 Özel Basın - - Evli, 2 çocuk Siird ga?.c·!t"i >ıılıilıi. C. H. P. TicaTet VII (Sürd) K K K -

~ n..,,ıa, n ... ; ,,;~; a,ı.m,. 
. 

1'-..ıncay (Saffet) Bergama 1884 S. n. Okulu Fransızca Hukuk Hukuk naza...-iye.. - C. H. P. Maliye vn <Sürd). K K K leri. konferanslar 

ı 
. 
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Evl i olup olma-
Seçimden evvel son nıeıııurluğu Rıı.ğlı olduğu Üyesi bulundu- N e vak.i tten beri (Çiftçiyi Top- 1 (Bakanlar Ku-"Cl dığı ve kaç ço-

(1945 yılı yedi 
>1:1> 

Seçim çevresi Adı Doğduğu yer o- Öğı·enirni Bildiği di ller Uzmanlığı Eserleri llmi rütbeleri veya işigücü parti ğu komisyon millotvekili olduğu aylık Bütçe) 
A ı>. ocuğu bulunduğu 

raklandırına) · ruhma güven) 
Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karaı· : 1467 

Siircl Türkay (Behçet) Ödemiş 1903 Hukuk Az Fransızca Hukuk - - Evli, 3 çocuk l mnir Sulh Hukuk Yargıcı. C. H. P. Milli Savıınıua VII (Siird). K K K 

Si no b .Atay (Cemil) Kıı.stamonu 1892 Hukuk Fransızca, Hukuk - - Evli, '2 çocuk Kastamonu Ağır Ceza Malıke- C. H. P. Adalot VI- VII (Sinob) . K K K 

Biraz Ermenice mesi üy:esi. 
~ -· 

lncedayı ,(Cevdet K.). Sinob 1894 Harp .Akademisi Fransızca .Askerlik Tlirk İstiki!U har- - Be kar C. H. P . Genel yönetim kurulu C. :H. P. Milli Savuruna V- VII (Sinob). B: B: ~ bi tarihi, Türk İs-
tikllU mücadelesi üyesi. 
koırl'eranslan 

Dr. Kökdemir (B.) Si no b 1892 Tıbbi~·o ve Bir- İngilizce, Dok'iorluk ( İç- Yeni ijiyen - Evli, 4 çocuk Sağlık Bakanlığı Başkan Yar- C. H . P. S. S. Yard ım VII (Sinob). K K K 

lcşik Amerika '- Fransızca hastalıklan) dım cısı. 

da Jlijiyen 
-

Orucoğlu (Hulftsi) Boyabat 1894 lliilıiyat - Tarrm ve - - Evli, 4 çocuk Ticaret ve tarım. C. H. P. M. H . lncel<>me IV- VII (Sinob). K B: K 

ticaret 

----
Sevük (İsmail Habib), Edreıııit 1892 Hukuk Fransızca, Edebiyat 12 eseri vardn· - Beknr Gal!ttasaray l.ise!ii ]~deb i yat Öğ- C. H. P. :\filll J~ğitim VII (Sinob). + -H -H 

Farsça rctın cııi. 

Si1lOS Başak (İsmail Hakkı) Divriği 1881 Orta, krsmen 
Az Fransızca, :>\I i lll l~ğitiııı , 

Evli, 2 çocuk !stanbul He l Pı l i~·e Müfettişi . C. H. P. Bııyıııdırlık VII (Sivas). - - - -
hukuk 

Ermenice, Fars- hesap i lel'i, ' ça, .Arapça belediyecil ik 

Bleda (Mitat Şükrü) Selanik 1874 İdaeli ve Cenev- Fransızca, . - - - Evli, 1 çocuk - C. H. P. İçiı;lc ı · i (ls., 1 Serez, 2 Drama, K K K 
3 Burdur), 

r e'de Fen tahsili İtalyanca V- VII (Sivas). 

·-

Pizdar (Eşref) Uirenın ı 9 Hukuk Fransızca Belediyecil ik - - Ev)j, :.! <:ocuk oİI'Cl>"Wl Bl'lcdi~-c Başkanı. C. H. P. lçi.5l eri (ls., 4 Trabzon) K K K 
VII (Sivas) 

(Kısmen) 

E eubel ( Atıf) !stanbul 1885 H arbiye Fransızca, .Askerlik ve Süvariniri meydan - Be kar Yal'ış ve Isl fılı Encüın rni Genel C. H. P. '!'arn n VI - VII (Sivas). K K K 

Rumca zootekııi 
muharebesinde is- Kiitibi. 
tilıdaını adında 

bir kitap 

Gökcialay (Anıiral H .) trnıir ı 3 B alıriye - Bahriye · - - Evli değil. :l\1illi Savuuıııa Bakanlığ ı De- C. H . P. Ula.~trıına VII (Sivas) K K K 

1 çocuk niz Müsteşarı. 
.. p ::rı . 

Günaltay (Şcınsettin) Kemaliye 1882 Darülmuallimini Fransızca, l\Ii111 Eğitim ve Zulmetten nura, Pı·ofesör Evli, 4 çocuk Profesör. C. H. P. - (İs., 3 Ertuğrul), K K K 

aliye ve Lozan 
Arapça, l<'arsca İdare 

Hurafattan haki- II - VII (Si vas). 
Üniversitesinden kate ve daha bir . 

ı 
. 

sertifikalı çok 

1 

-
ı Işık (Hikmet) Sivas 1898 Lise ve Öğret- Fransızca Milli Eğitim ve - - Evli, 5 çocuk iv·a · Belediye üyesi. ,. H. P. Ulaştırma V (Erzincan), ]( ]( K 

men okulu belediyecilik 
VI - VII (Sivas). 

ı ı - - · - ~ -- .-. 
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;:ı 
Seçimden evvel son meınurluğu Bağh olduğu Üyesi bulundu-

r:ı dığı ve knç ~o-
Ne vakittenberi (1945 yılı yedi 

·~ Öğrenimi Bildiği diller Uzmanlığı Eserleri 1lmi rütbeleri veya işigücü parti ğu komisyon 
(Çiftçiyi Top- (Bakımlar Ku-

Adı Doğduğu yer o.-
milletvekili oldufu 

Seçİm çevresi ç.ı ;;:. ocuğu bulunduğu 
aylık Bü~e) rııklıındınna) ruluna güvon) 
Kımunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar : 1467 

Kitapçı (Kamil) Sivas 1877 Lise Fransızca, Bıı.sm Evli, 4 ço·cuk 11 daimi encümen üyesi. C. H. P . Kitapirk VII (Sivas). K +f 
SitJas FarS\:1\ 

K 

- - ll.mi terbiyei et-
Sadak ( cem ettin ) lspart.a ] 90 Liyon Üniversi- 1~ransızoa, İ<:timai Y<' siya- Profesör Evli, 2 çocuk Üni,•er. itc l çtiıııaiyat Profeııörü . C. H. P . Dışişleri III - VII (Sivas). K K 

ı.~ si .\lmanca si ilimler fal, içtimaiyat. 

K 

Sirer ( Rı•şııt . cınsottin) Sivas 1903 Üniveı·site Ede- Almanca, Milli F.ğitinı Peagoji dersleı·i, - Evli Yüksek Öğretim Genel Müdürü. C. H. P . Mill! Eii'itim VII (Sivas). K 

biat fakült si PransJ?,ca ~<\lmanya maariiı 
K K 

Uğur atsniail Memed) Hafik 1895 nk - Tarrm - - Evli, 5 çocuk Çiftçi. C. H. P. Tarım IV - VII (Sivas). K K K 

Yurdakul (Abidin) Sivas 1878 İdaeli Fmnsızea Maliye - - Evli, 4 •:oeuk Sayıştay İkinci Daire Başkanı., C. H. P. Sayıştay VII (Sivas). K +ı K 

----------

Apnk (Rahmi) Babaeski 1887 Harp Akademisi Almanca, Fran- Askerlik 10 kadar askeri - Evli, 4 çocuk ·. ı[. 1'. flenel lrlaı·e Kunılu C. H. P . 11lilli Sn vumna V - VII (Tekirdağ). -H 
Tekirdajj sızıca, İngilizce, eser sahibidir. üyesi. 

K +i 

Rusca --------
--

Atı\.Ç (Emin) Eskifoça 1902 Öğretmen okulu Az Fransızca Milli Eğitim - - Evli, 3 ~:ocuk Kütahya Milli };~itim Müdürü. C. H. P . lfaliye Vrt (Tekirdat). K K K 

Oztnık (Faylk) Malkara 1882 Mülkiye Jo'ransıı,ca Idare - - Evli, 5 çocuk İçişleı·i Rakanlıj!ı 'l'cftiıı Kurulu C. H. P. - T ( belibere ket,) K 
C: enel M ii ıl ürii. ll - VII (Tekirdağ) . 

K K 

Pek el (Tkrem) Tekirdağ 1885 Eczacı okulu Pı·ansızca Ecı,acılık - - Dul, 2 ı;ocuk •rekirdağ Beleel ı ye Başkanı. C. H. P. G. ve Tekel V - vr (Yozgad), + VH (Tekirdağ). 
-H + 

·---

Trak (1 azınil Malkara 1887 Orta - Çiftçi lik, ti- - - Evli n .Genel 1ı1 eelisi üyesi. C. H. P. G. ve Tekel VI- VII (Tekirdağ). +i 
ca ret 

K +ı 

Uybadm (Cemil) !stanbul 1880 Harp Akademisi Fraıı.~ızca Askerlik ve - - Evli, 4 ~ocuk Çatalca Bölgı• 1\omutaru. C. H. P. lç~eri II- VII (Tekirdağ) . K 
idare 

K K 

-

Çelikkol (Sabri) To ka d 18 3 Harp okulu Az Fı·ansızca YC Askerlik ve - - E"li, 2 çocuk C. H. P. Ankara Kaza İdare C. H. P. Milli Savunma VII (Tokad). X: 

Tokad Almanca sanayi Kurclu üyesi. 
K K 

-

!stanbul ı 97 
Fen Fakültesi 

Alın anca, Milli Eğitim, Dul, 1 çocuk Tokad Orta okul 'l'erbiye Öğ- C. H. P. 
J)evcli (~Iuıı.ınmer) ve diş tabipliği 

- - Dilekço VI - VII Tokad). K 

Fransıı,ca diş tabipliği retmeııi. 
K ]( , 

şubesi 

Erişken (Resai) İzmir ı 2 Hukuk - Hukuk - - Evli, 2 çocuk Avukat. C. H . P. Anayasa IV - VII Tokad). K +i :re 

~ - 1--
-

- -
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~ Ba.zx kanun ve kararlara. verdikim oylar >!ılı 

Evli olup olma-
(1945 yılı yedi 1 

1· ::> 
Seçimden evvel son ıııeınurluğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu- Ne vakittenberi - "O 

(Çiftçiyi Top- (Bakanlar Ku-Seçim .A.' d ı >tıo 
Öğ·reniıni dı~ı ve ka~ ço-çevresi Doğduğu yer o- Bildiği diller Uzmanlığr Eserleri 1lmi riitbeleri veya işigücü parti ğu komisyon milletvekili olduğu aylık Bütçe) raklandırma) ruJ.una güven) ı:ı !>.. ıcuğu bulunduğu 

Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Karar· : 1467 .. 
To kod Kcşnıir ·(II al id lbradı K K 

azmi) 1897 S. B. Okulu Fı·ansızca, Maliye ve - Pra:fesör Evli, ı ~ocuk Ticaret !.:akanlığı ::llüsteşarı. C. H. P. Bü~e VI - VII (Tokad). K 
İngi lizce ekonomi 

Kovalı ( emal) . iirt! 1906 Orta - 'ficaret - - Evli, 2 çocuk Tokad C. H. P. :ı. ı erkez ilçe C. H. P . Maliye VI - VII (Tokad). K -H K 
Başkanı. 

Peleel (Galib) Güm.ülcine ı 90 S. B. Okulu Fransızca, İdare - - Evli Niifus Genel llfüdürü. C. H. P. İçişleri V - VII (Tokad). K K K 
Bulgarca 

Poroy (. 'azrm) Seliinik ] 4 Hukuk ve Paris l!'ransızca Hukuk - - Evli, 2 çocuk Avukat, Karına hakem nıahke- C. H. P. Dışişleri IV - VII (Tokad) . K K K 
Uukuk fakültesi mcleri Türk Ajanı. 

J 

-
'cvengil. (Refik Ahmet) Bingazi ı903 Özel Fransızca Ba ·m, MiUi Eği- ı5 eseri vardır. Evli, 1 ~ocuk İstanbul ll ,.e 13clediye,i Daimi C. H. P. Bütçe VII (Tokad). K K K -

tim, belediyecil il' Eııcüın n üyesi. -
Trabzoı• Abaııozoğln (Salise) Trabzon 1904 Öğr tınen oh-ulu Biraz Fransızca · Milli Eğitim - - Evli, 2 çocuk Tı-abzoıı l <;k ııll' ]\ı z okulu Ma- C. H. P. İçişleri VI - VII (Trabzon). K + K 

temalik Öğı·etıneni. 
,, 

-H .Anamur (l\1. Süreyya) Elbistan ı90 İstanbul ve Fran- Fransızca Hukuk, ekonomi - - Evli, 2 çocuk Ticaret Bııkaıılığı Dı.ş '!'icaret C. H. P. Bütçe VII (Trabzon). K -H sa'da Grenoble 
Hukuk fakülteleri Dairesi Başkaru. c:.. ı üsta.k n> 

.<\ydın (Mitat) Aydın 1895 Mühendis Fransızca 
Şimendifer, is- - Evli, 4 çocuk E!'(•ğl i 1\arıulPre Dcıııiı·yolu C. H. P. Ulaştrrmıı II - III (Aydın), -tı K -H tikşaf, etüd, in- -

V- VII (Trabzon). okulu lnşııat n- Işletme lı1üdüı·ü. 
şaat 

Barutc!l (F aik Alunet) Trabzon ı894 Hukuk Fransızca Hukuk - Evli, 4 ~ocuk Trabzon Hnı·:<a Raşknııı . Avukat. C. H. P . Adalet VI - VII (Trabzon). K K K -

1 
Boztepe (Halil Nilıad) Trabzon ı882 Orta ve Frerlcr Fransızca Edebiyat 

Sihamı ilham, Ayi-
Düyıınu t;nıu uıiye Komiserlik C. H. P. Milli Eğitim III (GümUşane), -H -H + nci devrnn, MAhi- - B ek ur 

tap, Tartann de Kıılenıi Müdürü. IV - VII (Trabzon). 
taraseon tercümesi 

Day (Sırn) Çeşme ıss9 S. B. Okulu Fransızca, Maliye ve - - Evli, 3 çocuk Maliye Xakit işleı·i Müdürii. C. H. P . - V - VII (Trabzon .. K K 

~ 
Rum ca ekonomi 

. --
1 

Eyiboğlu (Daııiş) Trabzon ı893 Özel - 1'icarel - - Evli, 2 çocuk Ticaret. C. H. P. G. vo Tekel III - VII (Trabzon). K K 

Uöksel (Temel) Trabzon ı891 İdadi - Tkıaı·et - - Evli Trabzon Belediye Başkanı. C. H. P. Ekonomi VI (Edirne), K K K 
ı VII (Trabzon). 

1 
Kııradııniz (Rai:f) Vab.--:fıkebir ı 95 J [ukuk - Hukuk - - Evli, 2 çocuk . \.nıkıı.t. C. H. P. Ekonomi IV - VII (Trabzon) . !{ K K 

_. ı ı _j 
- -:;- - ~ -· -- -'"'-=-
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1 
::s Bıı.z:ı: kanun ve kararlar&. verdi.kİeri oylar >ıııl Evli olup olnıa-::s eçimden evvel son memurluğu 'O 

dığı ve hı t; ı:o- Bağlı olduğu Üyesi bulundu- Ne vakittenberi 
(Çiftçiyi Top- 1 (Bakanlar Ku-

>!>ı) (1945 yılı yedi 
çevresi Adı Doğduğu yer o ..... Öğrenimi Bildiği ililler Uzmanlığı Eserleri Ilm! riitbeleri veya işi gücü parti ğu komisyon milletvekili olduğu :-\eçim A ı;:; cuğu bulunduğu aylık Bütçe) rııklandırma) ruluna güven) 

Kanunu : 4741 Kanunu : 4753 Kurar : U67 

7'rabzoıı Saka (Hru;an) Trabzon 1885 S . .B. v~ Ecol Fransızca Ekonomi ve Profesör Evli, 2 çocuk İw,ıe ne1-areti Jl eyeti Teftişiye C. H. P. - (İ s., 4 Trabzon). -H -H des Sciences Po- maliye Müdürü. I- VII (Trabzon). ' + 
litiques 

-------
-

Ynvuz (Lıltfi) Siil'cl 1906 ldadi - Belediyecilik - - Evli Sürd Belediye Başkanr. C. H. P. Ticaret VII (Trabzon). K K K 

Sılan (Nccmeddin Sahir) Edirne 1896 Hukuk Az J<'ran.sızca, Hukuk, idare, 
Muhtelif gazete 

Evli, 3 çocuk Sümerhank İdare Meclisi üyesi, C. H. P. Tunceli ve mecmualarda - - VI (Bingöl), K K l( 
Almanca Basm avukat. VII (Tunceli). 

neşriyat 

--
Üçöz (Hasan Boğaılıyan 1906 Lise - Belediyecilik, - - Evli, 2 çocuk Boğaziryan Belediye Bıı.ıpı:anı. C. H. P . laştırnıa VII (Tunceli). K K 

milli eğitim K 

Urfa Berkcr (Kazrm) İstanbul 1887 İstanbul ve Pa- Frnnsızca, Hukuk Mesleki muhte- - Evli Yargıtay Ticaret Dairesi C. H. P. Adal t VII (Urfa). K K ris Hukuk Fa- Almanca lif makaleler Başkanı . 
K 

külteleri 
- -

\ Coşar (Hüseyin Sami) İstanbul 1893 Lise ve özel Fransızca Ekonomi, maliye - - Evli, 3 çocuk Paris Türk Ticaret Ataşesi. C. H. P. Ekonomi VI - VII (Urfa). K ıc K 

Soyer (Razi) İzmir 1881 Yüksek mühen- Fransızca Şimendifor in- - - Evli, 1 çocuk Demir~ollar ve Limanlar !nşaat C. H. P . Bayındırlık VI - VII (Urfa). K K K dis okulu şaatı Dairesi Başkanı. 

Halkalı Tanm, 
Edebiyat, felse- l'ıfilli Eğitim Bakımlrğı Talim ve VI (Seyhan), Tecer (Ahmet Kutsi) Kudüs 1901 Yüksek muallim Prıı.nsızca, - - Evli, 2 çocuk C. H. P. G. ve Tekel K K ~ okulu ve Üniver- Az İngilizce fe ve halk bilgisi Terbiye Heyetinde üye. vn (Urfa). 

site Felsefe şu-
besi 

Tekeli (Esad) Samsun 1896 S. B. Okulu Fraıı.~rzca ]'ıf.al.iye Profesör Evli, 2 çocuk 
Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve 

C. H. P. Bü~e vu (U .\'fa). - Siyasnl Bilgiler Okulunda K ır K 
Profesör. 

--
Yetkin (Suut Kemal) Urfa 1903 Rennes Üniversi- Fransızca Mill1 Eğitim, ]4 ese ı·i vardn·. Profesör Evli , 1 çocuk Dil, Tarih - Coğrafya Fakülte- C. H. P. Milli Eğitim VII (Urfa). K te si Edebiyat edebiyat sinde Profesör. K K 

Fakültesi ' - - - - --- --- ---
Arvas (İbrahim) Başkale 1884 Li so Fransızca, !dar!' ' 'e - Evli, 2 çocuk Kayıı 11ıka m. C. H. P. Maliye 

(l HakkAriden ııeçilıniıı 

Van - ise de gelmeden istifa K K K 
Aı-apcn. Farsca tar n n etmiştir), 

II (Van), 
lli - IV (HakkAri), 

--- ·- V - Vl!._{"Van). 
Muhtelif gazeteler- -

Bcı-ker (Nihad) Mora 18i5 Iluktlk - Hukıık de edebi ve hukuki - Evli, 2 çocuk Yargıtay uııılıu riye t Başsavcısı. C. H. P . Dilekço vır (Van). K +i -H 
(Y enişehir ) 

makale ve ~iirler 

1 1• ve Feryat namiyle 
şiir .mecmuaaı. 

Boya (Münib) Van 18i2 Rüştiye ve Kürt ce, ]-;ı-ıue- Idare 

1 

- - Evli, 6 çocuk Hakkari Mutasarrdi. C. H. P . Dilekçe (İs., 8 Hakklrl, 4 Van) , + K K 

~ 
Özel nice II - VII (Van) . 

--

Yozgad Allıoğlu (Malıınut) 1896 1dadi ve özel - Tarım - ·- · Evli, 4 c:ocuk Yozgad Halkevi Başkanı ve C. H. P. Tanm Vll (Yozgtıd}. K K 
Genel ~!ı•r l i ~ üyesi. 

K 

1. ı 
'. . ~ 
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Bazı kanun ve ka.ra.rlara verdikleri oylar 
Evli olup olnıa-

(Çiftçiyi Top- 1 (Bakanlar Ku-

f ı 
:::: dığı ve kaç ço-

Seçimden evvel son ıııenı uı·luğu Bağlı olduğu Üyesi bulundu- Ne vakittenberi (ı945 yılı yedi 

"' SeC}im çevresi Adı Doğduku yer ·~ Öğrenimi Bildiii-i diller Uzmanlığı Eserleri .t.I.ııü rütbeleri veya işigücü parti ğu komisyon milletvekili olduğu 
o- ocuğu bulunduğu 

aylık Bütçe) rakland.ırınıı.) ruluua güven) 

o ~ Kanunu : 474ı Kanunu : 4753 Karıır : 1467 

ı ı Yozoad . \rat (C' liıl) !stanbul ı 5 Harp olnılu 
Franızcn , ltal-

.Askerlik ve Evli, ı çocuk Hjcaz :M:aslalıatgüzarr. C. H. P. G. ve Tekel V - VII (Yozgad) . K + K 
yanca, Almanca, - -

i, diplonta8i 

li 
Arapea - - - -------

': C. 1 L P. Genel sekreterlik Büro-
Arkant (Ziya) İstanbul 1897 Lise, ı sene - - Belediye - Evli, 2 çocuk sn l:lıışkiitibi \'C Ankum Bl'iediye C. H . P. Ticaret VI- VII (Yozgad). K K ıı: 

(: ı 
hukuk üyesi 

- ------

l~öz ( m·ı) Yozgau ı879 
İdadi ve S. B. 

Fransızca [dare . Evli, 3 çoıcnk Darende Kayma ka w ı. K 
1 

f. ı 
okulundıın elıli-

- - C. H. P. Bütçe I (Yozgad), + K 
II (Bozok), 

yetnameli 
III - VII (Yozakd). 

1 

·--

ı 
Kar<:lıoğlu (Yııı.·ı.ıf D.) Sorgun ı 9 Özel, hukuk - Tarım - - Evli, 4 çocuk Yozgad C. H. P. llldare Kuru- C. H . P . Dilckço VII (Yozgad) . K K K 

lu üyesi. (Miistakil) 1 - -

ll Kol'i\mıı z ( alim) Yo~gad ı904 Lise - Ticaret, ekono- - - Evli, 5 çocuk lı Genel .Meclis üyesi. C. H . P. İçişleri VI - VII (Yozgad). K -H K 1 

ı 
mi, tarmı 

Sungur (Ahmed) Yozgad ı894 Yüksek orman Fransızca Orman ve - - Evli, 2 çocuk Memur. C. H. P . Bütçe IV - VII (Yozgad), K K K 
ı 

ekonomi 

1 Zonouldak Dr. Barkın (Rebi) ! stanbul 1899 Frankfurt Tıp 
Fransızca, 

Doktorluk Emrazı intaniye - Evli değil, ı Sağlık Bakanlığı BuJa.şwı ve C. H. P. Bayındırlık VII (Zonguldak). K -H K 
li Fakültesi 

.Almanca, ve emrazı dahili- çocuk salgm hastalıklar şubesi ıı.zmanı. 

ll Farsca ye (Farsca) 
-

il Devrin ( inasi) D rama 
İstanbul St. Jean lntişar etmiş Adalet Bakanlığı llukuk şleri VI - Vll (Zonguldak). 

li !• 
1905 Kolleji, Hukuk, Fransızca, Hukuk 5 eser 

Hukuk doktoru Evli C. H. P. Adalet -H -H + 
Paris Edebiyat ve İngilizce Genel Müdürü. (Milstakil) 

l ı 
Paris Hukuk fa- Devletler genel 

külteleri, Paris Si- hukuku yasi ilimler okulu ---- - --· 

i Erişirgil (Emin) İstanbul ı891 S. B. Okulu - Sosyoloji ve - Dek an Evli, 4 çocuk 
Siyasal Bilgiler Okulu Müdürü 

C. H. P . Bütçe VI - VII (Zonguldak). K :K K ,, ve Dil, 'l'arih Fakültesi Deknn 

i) 
felsefe vekili . -- ------,, 

ı ı 
Gürel (Ahmet) elfınik ı893 Oğı·etıuen okulu - Milli eğitim ve - - Dul, 3 çocuk Zonguldak C. H. P. ll ldare Ku- C. H . P . Ticaret VII (Zonguldak) . K K K 

(Toyı·an) ekonomi rulu ve llalkevi Başkanı. 
- - - ---,, 

KaraLacak (Hasan) Zonguldak 1877 lik - Sanayi - - Evli, 4 çocuk lfaden ba~çnv~~u. C. H. P. Ekonoılli IV - VII (Zonguldak). - - -
IL (Madencilik) 

' 
~uyııeak (IIazım Atıf) 1 tanbul ı 97 Hukuk ve Co- ]'ransızca, Hukuk ve Matbu 5 eseı· Profesör Evli Koordinasyon Genel Kii.tibi. C. H. P. Büt~e VI - VII (Zonguldak) . +f + -H 

lombiya'da !ngilizce ekonomi ve makaleler 
-

Özt·ııı:i (Yusuf Ziya) Ilırsova ı 75 Balu·iye lngiliıce Makine mü- - - , Dul, 4 ~oeuk Denizbank 1 dare ıHeclisi üyesi. C. H. P. Mn liye (l s., 2-3 Bolu), +ı +ı K 
II, VI -VII (Zonguldak) . 

h endisi - --- -

Tansan (.,ercf) 

::::: ı 
ı 90 Riiştiye - Heısap işleri - - Evli, 2 ~ocuk ZongWd•k Amdo a;,Jiğ; Muh~ t C. H. P. Ekonomi Yil (Zonguldak). K K ıc 

' 
sebecısı. 

' Yaı'Clnr (Ri!at) 187 S. B. Okulu Fransızca İdare, maliye ve - - Evli, 4 ~ocuk Ordu V a.lisi. C. H . P. l çL,leri III - VII (Zonguldak). K K K 

~-
milli eğitim ı 

~ - ·"- --~-, '-· -- - -· ·-
·~ - - ~:-:::c - ·-- .. .,.. 

- - ~ 



2. Sayın Milletvekillerinin fotoğrafileri 



AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR 
Çer çe1 ı ı Lı .1 · ıhr l Ç etinkay~. ( .\ l i) Gönenç (.\1 ı · lınıı·t • ı 

AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR AFYON KARARİSAR 
l> r. Selgil ı.\ lııııı · d ll ı Taşkapılı ( . \ li ı 

ACRI ACRI 
Bayr;ı.k ( ll nlıd ) Pa.sin ( l\ ıt'kı H • · t'ıJ, ı 

Türker ( ı :ı • rı;) 

ACRI 
Tugaç 1 ı ii"ııııc· ttiıı ) 

Yurdkoru (:::\uad) 

AMASYA 
Aktm ( :\'ufiz) 



AMASYA 
Tarhan (Z,·k i) 

ANKARA 
(:1. Aııılıııu; ( :\'ilıat ) 

ANKARA 
Bekata ( llıfzı Uğuz) 

AMASYA AMASYA 
Uras ( J-: sııd Yiğitoğ·lu (.\ li 1 \l·ınai J 

ANKARA ANKARA 
Atay (i"alih HıJkı ) Baykan ( lklkis) 

ANKARA ANKARA 
Börekçi ( Hıı ~il) Çubukçu (. \ı·i f) 

ANKARA 
Aksoley ( .\ ll'lmırl' ) 

ANKARA 
Baytın (.\ rif ) 

ANKARA 
Daldal ( !-'~ni ) 



ANKARA 
Eriş pııı:ı ıııııııoı· ) 

ANKARA 
Ökınen ( .\l iiıııtıız ) 

ANTALYA 

ANKARA 
İnönü ( l sıııı·t ) 

ANKARA 
Yörük (Z iya) 

ANTALYA 

ANKARA 
Kayaoğlu ( :\!.i lı:ı 1) 

ANTALYA 
Aksoy ( .\'ıııı~:ııı ) 

ANTALYA. 
l lı·. Kahraman ı <::ılip) ! lı· . Kural ( ll iisıııııt'ttıııl Sökmen ( 'l'a~t'ııl' ) 

ANKARA 
Mıhgıoğlu ( ll :ıli! .\':ll' i ) 

ANTALYA. 
Dağlıoğlu t ll ihıı·t '1'.) 

ANTALYA. 
Sumer ( .'\ııı·ııllıılı ! ~sat ) 



ANTALYA AYDIN 
lk Tunca ( ('ı•llıal ) ll l'. Alat:ış ( ll ııliı~i ı 

AYDIN AYDIN 
Göktepe ( .\ 11ı·i l Levend ( . \ giılı !-:ıı · ı· ıı 

BALIKESİR BALIKESİR 

Alqıma.r ( .\l ıızaffı · ı ·) Burcu 11 ~~ı11aıı ,'\ iy;ızi 

AYDIN 
(; 1. Alpman 1 l: ..ı'o •l ~ 

AYDIN 
i lı· . Levent ı ı<ı zn ı 

BALIKESİR 

Çarıkir ı ll ı ıı·i11ı ' 

AYDIN 
llı ·. Germen 1 .\ l:11lı :ıı·ı 

AYDIN 
Menderes ı . \olıı:ııı ) 

BALIKESİR 

Demir plı · ıll< ' ıl ) 



BALIKESİR 

Etçiog·Ju t l 'ı·ı ·l ı ·l) 

BALIKESİR 

Örgeevren ı :->iiı·ı · yy:ı ) 

BALIKESİR 

Uzunça.rşrlr ( f ,ııı:ıil l l.) 

BALIKESİR BALIKESİR 

K:ıran ı ll :ı.nı·ııiıı l Kiiçiikler ( llu liısi ) 

BALIKESİR BALIKESİR 
1 :ı. Öza.lp ( 1\iıwıı ı Tiritoğ·lu ( l ·'ı ılırı · t t iıı ) 

BİLECİK BİLECİK 
E sen ( .\ lııııı·d ı E sendal ( ~ı • · ııııl ıı lı :). ı 

BALIKES!R. 
Ona.t ı lli kıı ll'l ) 

BALIKESİR. 

Uzay ( , -,ııı.m :->Pz:ı i ) 

BİLECİK 

Gülek ( 1\ ıısıııı) 



BİLECİK 

Dı·. Suner (,\luhlis ) 

BİTLİS 

Osma (l3ülent) 

BOLU 
Öymen (lL Raşit), 

BİNGÖL BİNGÖL BİTLİS 
Banguoğlu ('J':ıhsiıı ) Düşünsel ( l ·'eı·iduıı J.'. ) Ertan (,\lıılıtaı ') 

BOLU BOLU BOLU 
Ada.l (Hasan !jükl'ü ) 1\ oı·gl. Alptoğan (,\ .) Çambel ( ll as:ııı l'•·ıııil ) 

BOLU BOLU BOLU 
Özçağla.r (C'eıııil) Siren ( l'clrıl i::!ait ) Dı ·. tilgen ( Zihıı i) 



BURDUP. 
Dilmen ( 1 bralıiııı .'\. ) 

BURSA 
l:l. Atlı (.\~i ı ) 

BURSA 
Gerçeker Plıı~taı'a 1·'.) 

BURDUR 
Engineri ( :)l'kip) 

BURSA 
Camtez ( H cl' ct ) 

BURSA 
Dr. Güran ( H(•(ik) 

BURDUR BURSA 
Dr. Yeşilyurt ( ı\. H.) Akgüç ( ı\tı f) 

BURSA BURSA 
Duru (_\ ziz) Erhan ( ,\ lııııcıl Miiııir ) 

BURSA BURSA 
Güvendiren (Fatiıı ) lk Konuk (:::laui) 



BURSA. 
Pars pı ulı i tt in ı; aJıa ) 

ÇANAKKALE 
Batu ( Sal.iilıııt t iıı ) 

ÇANAKKALE 
Ka.mgıl (.\ lıf) 
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ÇANAKKALE 
Bulayrrlı ( Rusulıi ) 

ÇANKIRI 
ı ıı-. Arkan (.\ kil') 

BURSA 
1:1. Tmaz (ı\' ari ) 

ÇANAKKALE 
Erg-eneli ( ı ı i lııı i l 

ÇANKIRI 
Erkin ( ı klıiı: l 

ÇANAKKALE 
Arsa! (Sad ıl\ 'i' alı ·in ) 

ÇANAKKALE 
Güntelcin ( ı{ ı ·~a t :'\ur· i ) 

ÇANKIRI 
İnan ( . \ tır) 



ÇANKIRI 
Onay ( ' l 'aliıl) 

ÇORUH 
Tüziin ( Atı f) 

ÇORUM 
Atalay ( :\" ııi ın ) 

ÇANKIRI ÇORUH 
Rend& ( ~ l n~la[a A. ) Erem (,\ li Hııa ) 

ÇORUH ÇORUM 
Us (ı\::;ıın ) Akdoğan ( Hasan ) 

ÇORUM ÇORUM 
lk Cantekin pıu~lal'ıı J Çağı} ( l\lüııiı ·) 

ÇORUH 
Kansu p ı azhaı· .\1iHid ) 

ÇORUM 
Akgöl ( ı·;yüb f::a l ıı·i ) 
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ÇORUM 

Eker ( l x ııı ct) 



ÇORUM ÇORU!V!: DENİZLİ 

Kayaalp ( \" ııı ·i) Ur. Kazancıoğ·lv. ( l.'cıııal) Asal ( l•'aik ) 
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DENİZLİ DENlZLİ DENİZLİ 

Ur. Berkman ( ll anıdi ) Egıı ( .\ lıidiıı) Günver ( 1 [ :ıydar) 

DENİZLİ DENİZLİ DİYARBAKIR 

Tokad (Emin . \ ~Inn) Dı·. Uz ( !Jclı~ct) Bekit ( H ü~t li ) 

DENİZLİ 

Başkaya ( Y usuf) 

DENİZLİ 

Küçüka (ı\'aili) 

DİYARBAKIR 
Ocak ( Osıııan) 



DİYARBAKIR 
J )r. Öngören ( 1. 'J' .) 

EDİRNE 
Ağaoğullan (.\L E.) 

EDİRNE 
llı ·. M emik ( 1-'atııı:ı ) 

DİYARBAKIR DİYARBAKIR 

<:1. Sevüktekin ( K.) Şedele ( 1\eıııal ) 

EDİRNE EDİRNE 

Balkan ( l·'uad ) Demiray ( Ekı·cııı ) 

ELAZIO ELAZIC· 
Ağralı (F ıı a d ) lı.ykaç ( l·'nıl Alı ı ıı t>d ) 

DİYARBAKIR 
Uluğ (:)nd) 

EDİRNE 

Gündüzalp L\1. ?\. ) 

ELAZIO 
Kişioğlu ( llasıın ) 



ELAZIG ELAZIG ERZİNCAN 

Sağıroğlu ( Salıit ) Yalçın (lhsıııı ) Çağlar ( 1\ ehı:et Keıııal ) 

ERZİNCAN ERZİNCAN ERZİNCAN 

İlter (,\ ziz Saıııih ) Kalfagil (Feyzi) Sökmensüer ( ~ükı-ii) 

ERZURUM ERZURUM ERZURUM 
Altuğ ( aliııı ) U!. Demirhan ( l'e l't ~,·) Dinç (Raif) 

ERZİNCAN 

Fırat (.\ lıdülhak ) 

ERZURUM 
Akyürek (Aziz) 

ERZURUM 
Dumlu (ı\'afiz) 



ERZURUM 
Elgün (,\akiyı•) 

ESKİŞEHİR 
Abadan ( Y ııvıı z) 

ESKİŞEHİR 
Sazak (Emin ) 

ERZURUM 
Göle Pl üııi ı · ll iisJ'(' I') 

ESKİŞEHİR 
Arukan (1 zz<'l ) 

GAZİANTEB 

lk Ağakay ()1. .\ .) 

ERZURUM 
Koçak ( :)li kı-ü ) 

ESKİŞEHİR 
Ay kurt ( 1 zzet C ll· i ) 

GAZİANTEB 

Aksoy ( Onı e l' Asım) 

ERZURUM 
f:l. Soydemir ( Zeki ) 

ESKİŞEHİR 
Özdamar ( l sia ıı ıat) 

GAZİANTEB 
B!ll'las ( C'c ııı i l Said ) 



GAZ!ANTEB 
Dı· . Canbolat (M.) 

GAZİANTEB 

Şahin (Memcd ) 

GİRESUN 
Sabuncu (Jsnıııil) 

GAZ!ANTEB 
Kaleli (l3ekir ) 

GİRESUN 
Akkaya (-" lünir ) 

GİRESUN 
Sayar (Ayl•t ) 

GAZİANTEB 

Dr. Melek (k ) 

GİRESUN 
Gürak ( l lısan ) 

GİRESUN 
(; 1. Sökmen (llı saıı ) 

GAZİANTEB 

Özdemir ( .. (' fi k ) 

GİRESUN 

Osten ( .\'" c·ıııi ) 

GİRESUN 
Ulus ( Ah nıed ) 



GİRESUN" 

Yüzatlı (i"ihd ) 

GÜMÜŞANE 

Selek (Ca bil') 

HATAY 
U!. Durukruı (Eyup) 

GÜMÜŞANE GÜMÜŞANE GÜMÜŞANE 
Ataç ( ll asaıı Fchıı ıi) Erdoğan ( ~cvkct) Güreli (Hccai) 

GÜMÜŞANE JLAI\ 1\ ,.\ IÜ HATAY 
Tör ( !~dip ) Göksidan( ( Ali Re~a t ) Devrim (Ali Şclhuııı) 

HATAY HATAY HATAY 
Ilgaz ( Hııscııc ) Kunt (Hel<il' ::iıtkı) Selçuk ( ırıınıu i) 
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HATAY !ÇEL !ÇEL 
Türkmen ( Alııliilgani) Beriirer ( ' l'ul'lııuı l'.) Dr. Berker Plulıtar ) 

!ÇEL !ÇEL !ÇEL 
İnankur (Eıııin) Koraltan (Hefik) Tugay (!)efik ) 

İSPARTA İSPARTA !sPARTA 
Ayd..v ( 1\ uwıı) Karaağaç (Mi.il<l'n' nı) Özda.mar (lliisui.i) 

!ÇEL 
Güven (l"eı·itl Celal) 

!ÇEL 
Ol. Ti.irsan ( :)E'[ik ) 

!SPARTA 
Tura.ıı ( 1\ı-ıııal ) 



İSPARTA 

Tüzemen (<' ·nıil) 

İSTANBUL 

Bayındır ( .\ t ı f ) 

İSTANBUL 

İSTANBUL İSTANBUL 
Akyüz (.\ li KCııni) Arseven ( l\, lfıl Eı;ad ) 

İSTANBUL İSTANBUL 

(:1. Bele (Rdd ) Ur. Berksoy ( J\l·nıal C.) 

İSTANBUL İSTANBUL 

İSTANBUL 

Ur. Ataç (<:alip ) 

İSTANBUL 

Cimcoz ( Salfıh ) 

İSTANBUL 

Deniz.ınen (.\hıııPd ll. ) D ı·. Diker ( ll nyrııllah ) E3mer ( Ahnıed ıjükl'ü ) Göker ((:aJib Hııhtiyıır ) 



İSTANBUL 

Gövsa ( l lı r ıılıiııı "\ .) 

İSTANBUL 

Kortel ( ll ü~ııü ) 

İSTANBUL 
Sarıdal ( \ ' l'iılıi ) 

İSTANBUL İS'I·ANBUL 

Harnal ( Fl'rit ) Ul. Karabekir ( 1\. iıwıı ) 

İSTANBUL İSTANBUL 

Mencmencioğlu (:\.) ö ge! ( !)iikı-li .\li ) 

İSTANBUL İSTANBUL 

İSTANBUL 

Karaınursal ( Zi,nı .l 

İSTANBUL 

ö ymen ( l· ':ık i hl' ) 

İSTANBUL 

Tarhan ı . \ li Haııa ) Üllonen ( l ~ıııailllııkkı ) Yalçın t llüst•,viHl'ahit ) 



İZMİR 

Adalan ( ~•·,· k .. t ) 

İZMİR 

Jl 1·. Cura ( ll iisı · yi11 ll .l 

_...., 

İZMİR 

Menteşe ( ll :ı 1 i 1) 

İZMİR 
Arnnan (l:ı'llııl ) 

İZMİR 

Çın ar ( ı ·:"ıl) 

İZMİR 

Onaran ( ll ı1lid l 

İZMİR 

Bayar ((' <·l (ıl ) 

İZMİR 
Epikınen ( :-; adPtfilı ) 

İZMİR 

Oran ı i·: k 1' 1'111 ) 

İZMİR 
Birsel ( ~ı ii11i1·) 

İZMİR 
Köken ( Halııııi ) 

İZMİR 
ll l'. Öres ( l\ :i1ııl'ıı ıı ı 



İZMİR 

Sa.racoğlu ( ~ühii ) 

KARS 
Dursunoğlu \ 'evat ) 

KARS 
Dr. Oktıı.y ( l·:sad ) 

İZMİR 

Yunus ( :jl'hiıııC' ) 

KARS 
(: 1. Durudoğa.n (I I. ) 

KARS 
Orhon ( Zihııi ) 

İZMİR 

Yücel (Hasan .\ii ) 

KARS 
Ka.racan ( !)l• mfe tt i ıı ) 

KARS 
Özoğuz ( Esııd ) 

KARS 
Demirel ( E~ı·d) 

KARS 
Köprühi ( l •' ııad ) 

KASTAMONU 
Binkaya (.\ lı i <l i ıı ) 



KASTAMONU 
Coşkan ( 1';ıhsi ıı ) 

KASTAMONU 
Orbay (Ziya) 

KAYSERİ 

Baysal ( l·'aik ) 

KASTAMONU 
Çelen cı [ aıııd i ) 

KASTAMONU 
Saltuğ· ( Rıza) 

KAYSERİ 
Kalaç (. \ lııııeıl J l ilı ııi ) 

KASTAMONU 
Çoruk ( ll ilıııi ) 

KASTAMONU 
Tamaç (Xmi ) 

KAYSERİ 
Özsoy ( J{ ı~id ) 

KASTAMONU 
]) ı· . Ecevit (J.'a hr i) 

KASTAMONU 
Taşkıran ('l'ezcı · ) 

KAYSERİ 

Şatır p t ııs1 a l'ıı 1\ e nı al ) 



KAYSERt 
Taner (Muhittin) 

KAYSERİ 
Urgiiblü ( 'uat llııyl'i ) 

KIRKLARELİ 
Ödül (Şcvk t) 

KAYSERİ 

Taşçıoğlu ( Oııı cr) 

KIRKLARELİ 

Akın (Ziihtü ) 

KIRKLARELİ 

Dr. Umay ( l·'nl\(1 ) 

KAYSERİ 
Toker ( Xawıi ) 

KAYSERt 
Tüzel (('n tl' ı ') 
·. 

KIRKLARELİ KIRKLARELİ 

Koı · g-1. Doğan ( 1\ t·ııı;ıl ) Kansu ( :\ııl'i .\ l ııf) 

KIRŞEHİR KIRŞEHİR 
Çobanoğlu ( l·' ıınıl ) Seler ( J.'aik ) 



KIRŞEHIR 

Torgut ( :)L·,·kl'l) 

KOCALİ 

t:l. Bakü (;\ l iiı-sl'l ) 

KOCALİ 

P ek ( SL•ı l;ı d ) 

KIRŞEHİR 

Turan ( l lmılıiııı ) 

KOCALİ 

Dı-. Bürge ( l ·'azıl :). ) 

KOCALİ 

Tolon ( l hı-alıiııı ) 

KOCALİ 

Akca ( Hag ı b) 

KOCALİ 

Dilanen ( .\li) 

KOCALİ 

Yargı (!:laluh) 

KOCALİ 
Artel (. 'ubhi) 

KOCALİ 

Fenmen (Reiik) 

KOCALİ 

Yiğit (lbı-alıiıu ::>.) 



KONYA 
Ankan (Saffet) 

KONYA 
Çuınra.lı (Sedad ) 

KONYA 
Dr. Irmaik (Sıu !i ) 

KONYA 
Bilgin (Vehbi) 

KONYA 
Diıkmen (Ahm ed JL ) 

KONYA 
Ka.ra.gülle ( 1 ı ul k i ) 

KONYA KONYA 
Binal ( M ulı~in . \ dil ) C:l. Cebesoy (A l i Fuad) 

KONYA KONYA 
Ergun (::;cY ki ) Gökmen (1-'atin) 

KONYA 
Okay ( Kfı zıın) 

\· 

KONYA 
Onat ( Nainı lfazin ı ) 



KONYA KONYA KONYA KÜTAHYA 
Sılay ( 'l' el'fi k 1-'ikı'ct ) Türel (.\ li Rıza ) Dr. Uludağ ( O~ııHııı !;'.) Atalay ( IJe~iııı ) 

KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA 
Benli (Ualil ) Dr. Delilbaşı (.\li Sülıa) Erkmen Pfu.lılis) Kutman (::5al;1haddi.n) 

. 

• .. :; 
KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA KÜTAHYA 

Pekcan ( Ilılmid) Peker (Rcceb) Ti.ridoğlu ( Aiılcttiıı ) Uşaklı (Ümer B.) 



KÜTAHYA 
Uzgören (Y cdi t ) 

MALATYA 
Öker P l uttalip ) 

MALATYA 
Sağrroğ·Iu ( l hilll •) 

MALATYA 
Barkan ( Eııı nı l lah ) 

MALATYA 
Dr. Özeiçi (Cafer) 

MALATYA 
Taner ( IJ~ıu au) 

MALATYA 
Baydar (,\T <ıti uh i) 

MALATYA 
Özpazarbaşı (.\ l. ~- ) 

MALATYA 
Temelli ( T,., lik) 

MALATYA 
Evliyaoğlu ( K cı ıı a l ) 

MALATYA 
Pektaş (Mihri) 

MALATYA 
Zabcı ( .\l ahuı u d N.) 



MANİSA MANİSA MANİSA MANİSA 
Kı·ırl. Artunkal ( .\. 1{.) Bayur ( ll i loıı.rt ) Edgüer ( HHh· :ın \' ;ıl'iz ) Ergin ( Osııt:ın) 

MANİSA MANİSA MANİSA MANİSA 
Ertem ( l sııınil ) Hatipoğlu ( f'!r,·krt R. ) l k Kaatc;Ilar ( ~. ı ·:. ) Karaosman { 1\ fııti ) 

MANİSA MANİSA MANİSA MANİSA 
Kurdoğlu (i"nik ) Özey ( Y n~nı·) SJrhan ( Ji ıılcluıı l Uslu ( Fc•yınıllııh) 



MARAŞ MARAŞ MARAŞ MARAŞ 

Dr. Bayizit (1\cıııali) Kaplan (Hasih ) Tankut ( ll asaıı Rı•şid ) Tanpınar ( .\ lınıı•t ll. ) 

MARAŞ MARDİN MARDİN MARDİN 
Yaycıoğlu (.\ hdullah) Alpaya ( lı·fan Fcritl) c:ı. Düzgören (::4l'yfi ) Ergin ( E lilı ) 
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MARDİN MARDİN MARDİN MARDİN 
ErtP.n (Rıza ) Menemencioğlu (Jf. ) llı·. Uras (.\ ziz) tnkümen ( Lfılfi) 



MUG LA 
Urgl. Çalışlar ( 1. ) 

MUG LA 
Menteşeoğlu ( 1·'. 0 .) 

Nİ ODE 
Dolunay (H i l'ut ) 

MUG LA 
Güney ( Sadulla lı ) 

MUŞ 

Krlıcoğlu ( ll a ki; ı ) 

NİQDE 

Mengi ( lfaliıl) 

MUGLA. MUGLA. 
Karamuğla ( Crıııal) Kitabcı ( ll üsııü ) 

MUŞ NİGDE 
Kotan( Kilıııil ) Bod.rumlu ( ı\vı·aın C: .) 

NtGDE NİQDE 

Soylu (J.'nik) l>ı ·. Talay ( l üısiın F.) 



Nİ~DE Nİ~DE 

Tepeyran ( Tiaz iın ) Ulusoy ( Jiüseyiıı ) 

ORDU ORDU 
Dı· . Demir (Vehbi ) lk Sezer ( Z~ki M ~sı ı t) 

ORDU ORDU 

ORDU 
Akyazı (!)<'"ket ) 

ORDU 
Şarlan ( llıuıır1i. ) 

RİZE 

ORDU 
Çamaş Osıııail ) 

ORDU 
Tarcan ( :-iPiiııı f.lıı·ı·ı ) 

RİZE 

Yairnan (Jinnıdi ) Yarımbıyık (Muaııınırl' ) Balta ( 'l'ah~irı B~kiı· ) Belül ( 1 fıı~aıı Cıwid ) 



RİZE RİZE 

VI'. Dilemre ( ~;ı iı11 "\ li) Kamu ( l( cııwlcttiıı) 

SAMSUN SAMSUN 
Bilsel ( l'l·ıııil ) Çalor ( llü,;nü) 

SAMSUN SAMSUN 
Erbay ( !:iubilın) Ezgü (lh,an) 

RİZE 
Sirmen ( lcuad) 

SAMSUN 
Durukan (Zühtü ) 

SAMSUN 
Fırat ( Xa~it) 

RİZE 

Zrrh (Ali) 

SAMSUN 
.\ıııinıl Engin ( Fahı·i ) 

SAMSUN 
Öztuzcu ( Xıı i l) 



SAMSUN SEYHAN 
Yörüker ( ~l l·ıııct Ali ) Arıkoğlu ( Dııııııır ) 

SEYHAN SEYHAN 
Gl. Eldeniz (:\aci ) l.şcen ( ::;cıııtia ) 

SEYHAN SEYHAN 
Uran ( llilıııi ) Yegena ( .\ li ~ l iiıı if) 

SEYHAN 
Çam ( ::ialülıattiıı ) 

SEYHAN 
Oral ( l'ın· id ) 

SllRD 
Esen (.\ li Hı za ) 

SEYHAN 
Çelik ( 1 \,• ıııal ) 

SEYHAN 
Dı·. Satır ( 1\ e ıııal ) 

Sl!RD 
Krlıçcıoğlu ( l ·:ıııiıı ) 



SİİRD 

Tuncay (Safft·t ) 

SİNOB 

JJr. Kökdemir ( 1:. ) 

SİVAS 

Bleda pı i tat ~tikrii ) 

SİİRD 

Türkay ( ı h·lıı;t·t ) 

SİNOB 
Orucoğlu ( Jfııhisi) 

SİVAS 

Dizdar ( 1·:\'r<' f) 

SİNOB SİNOB 
Atay ( t\·ıııil ) İncedayı (('(·,·dct K ) 

SİNOB SİVAS 
Sevük (l~ıııail ll alıilı ) Başak (l~ıııail ll akkı) 

SİVAS SİVAS 

Esenbel ( .\ tıf) ı\ıı ıi ı ·al Gökdalay (IL) 



SİVAS SİVAS 
Günaltay ( ~<'ııısetliH ) Işrk ( ll iliıııct ) 

sıvAS SİVAS 
Sirer ( Reşat !).) Uğ·ur ( lsıııail )lcıııcJ) 

TE~İRDAO TEKİRDAO 
Ata.g (Eıııi ıı ) ÖztTak ( ! ·'ayık ) 

SİVAS 

Kitapçı (K ü ıııil ) 

SİVAS 

Yurdakul ( A IJidiıı ) 

TEKİRDAO 
Pekel ( l~hcHı ) 

SİVAS 

Sadak ( Xt•r ııı(• ttiıı ) 

TEKİRDAO 

Apak ( H ahıııi ) 

TEE:İRDAO 

Trıık ( .\'ıı zn ıi) 



TEKİRDAG 

Uybadın ( l'l• ıııil ) 

TOKAD 
Keşmir ( 1 fal id .\"azıııi ) 

TOK AD 

TOKAD 
Çelikkol ( ::inbı·i ) 

TOK AD 
Kovalı ( l\· ıı~<ıl ) 

TRABZON 

TOKAD 
Develi Pl unııııııl• r ) 

TOKAD 
Pekel ( Uıılib ) 

TRABZON 
Sevengit (Hcfik .\ lııııct) Abanozoğlu ( ~ali~c ) Anamur (.\1. ~üı · l·yya ) 

TOKAD 
Erişken ( l { l·~ai) 

TOKAD 
Poroy ( X(lzıın) 

~~·~ ..... ....._. .... . • . ,,. 
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TRABZON 
Aydın (.\lit ııt) . 



TRABZON TRABZON 
Barutcu ( l·'aik Alunet ) Boztepe ( 1 [alil Nihad ) 

TRABZON 
Göksel ( Teıııel) 

TUNCELİ 

Sılan ( Nl'<!JUC~lcliıı ::;. ) 

TRABZON 
Karadeniz ( Hai f) 

TUNCELİ 

U çöz ( 1 rıı ~a\ı ) 

TRABZON 
Day ( ~ıı-rı ) 

TRABZON 
Saka. ( ll a~aıı ) 

URFA 
Berker (Kazıııı ) 

TRABZON 
Eyiboğlu ( Daııiş ) 

TRABZON 
Yavuz ( Lütfi ) 

URFA 
Coşar ( llib,eyin ~aıııi ) 



URFA 
Soyer ( Ha zi ) 

.· .-. 

"1'~\ ·. ' ,· ··~ 

~J 
' 

VAN 
Arva-s (lhrahiııı ) 

YOZGAD 
Arat (Cclül) 

URFA 
Tecer ( .\ lııııı •d 1\ ıı tsi ) 

VAN 
Berker (ı'l\ ilıad ) 

;~) .·r ~-. -. ,,. :/ - -.: ·' 

~:.· 4 .f 
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YOZGAD 
Arkant (Ziya ) 

URFA 
Tekeli (Esad) 

VAN 
Boya ( .\Tü ni lı ) 

YOZGAD 
lçöz (Sım) 

URFA 
Yetkin ( ~u ut 1\ rıı ı a l ) 

YOZGAD 
Allıoğlu (.\l ııhııı ıı t) 

YOZGAD 
Karshoğlu ( Y usııC ll ,) 



YOZGAD 
Korkmaz ( SuJ iııı ) 

ZONGULDAK 
Erişirgil ( J-: ıı ıiıı ) 

YOZGAD 
Sungur ( Ahııı cd) 

ZONGULDAK 
Gürel (.\ hwct) 
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ZONGULDAK ZONGULDAK 
Dı·. Barlan ( H clı i ) Devrin ( Şiıııısi ) 

ZONGULDAK ZONGULDAK 
K ar abacak ( 1 [a "ııı ) Kuyucak ( ll iızıııı .\ tı 1') 

•
··>i~ 

1 

. , ,, 
ZONGULDAK 

Özen~i ( Yusuf Ziya ) 

ZONGULDAK 
Tansan ( ~l'l'('f) 

ZONGULDAK 
Vardar ( Hi f:ıt ) 



3, Milletveld.llerinin soyad.larına göre bölümlanişleri 

A (55) 

Abadan (Yavuz) Bskişehir 

Abanoz~lu (Salise) Trabzon 
Adal (Hasan Şükrü) Bolu 

Adalan (Şevket) İzmir 
Ağakay (Dr. Memed Ali) Gazianleb 
Ağaoğullan (Memet Edip) Edirne 
Ağralı (Fuad) Elazığ 

Akça (Ragıb) Kocaeli 

Akdoğan (Hasan) Çorum 
Ak göl (Eyüb Sabri) Çorum 
Akgü9 (Atıf) Bursa 
Akın (Zühtü) Kırklareli 

Akkaya (Münir) Giresun 
Akpınar (Muzaffer) Balıkesir 

Aksoley (Mebrure) Ankar"a 
AksoYj (Numan) Antalya 
Aksoy (Ömer Asım) Gazian~b 
Ak tm (Nafiz) Amasya 
Akyazı (Şevket) Ordu 

Akyürek (.Aziz) Erzurum 
Ak yüz (Ali Kô.ıni) İstanbul 
Alataş (Dr. Hulfuıi) Aydın 

Allıoğlu (Mahmut) Yozgad 
Alpaya ( trlan Ferid.) Mardin 
.\lpman (Gl. Refet) Aydın 

Alptoğan (Korgl. Abdullalı) Bolu 
Altuğ (Salim) Erzurum 

Anamur (M. Süreyya) 'frab1.on 
Anılını§ (Gl. Nihat) Ankara 
Apak (Rahmi) Tekirdağ 

Arat (CelAl) Yozgad 
Arıkan (Sa.ffet) Konya 

Arıkoğlu (Damar) Seyhan 

Arnnan (Benal) İzmir 

Ar kan (Dr. Akif) Çankırı 

Arkant (Ziya) Yozgad 

Arsal (Sadık Tahsin) Çanakkale 

Arseven (CelAl Eaad) İstanbul 

Artel (Subhi) Kocaeli 

Artunkal (Korgl. Ali Rıza) l1anisa. 

Aruka;q (!zzet) J'jski~ehir 
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Arvas (İbrahim) Va,'n 
Asal (Faik) Denizli 
A~ (Hasan Felınıi) Giimüşan o 
Atıı.ç (Dr. Galip) İstanbul 
Ataç (Emin) Tekirdağ 
Atalay (Naiın) Çorum 
Atalay (Besim) Kütahya 
Atay ( Falilı Rırkı) Ankara 
Atay (Cemil) Sin o b 
Atlı (Gl. .A.şir) Bursa, 
Aydar ( Kazrrtı.) İsparta 
Ardın (Mitat) Trabzon 
Aykaç ( Fazıl Ahmed) Elazığ 

Ay kurt (!zzet Ulvi) Eskişehir 

B (~5) 

Baktl (Gl. Mürsel) Koeaeli 
Balkan (Fuad) Edirne 
Balta (Tahsin Bekir) Rize 
Baltaeqlu { İsmail Itılkkı) Afyon K. 
Bangn~lu (Tahsin) Bingöl 
Ra rkan ( Enırullah) Malatya 
&rkm (Dr. Rebi) Zonguldak 
BarlPı~ (Cemil Said) Gazian tc b 
Baruteu (Faik Ahmed) Trabzon 
Başak (İsmail Hakkı) Sivas 
B ~~§kaya (Yusuf) Denizli 
Batu ( Sal3.hattiıı) Çanakkalo 
Bayar ( CelaJ.) İzmir 
Baydar (Nasuhi) Malatya 
Bayındır (Atıf) !stanbul 
Bıı.yizit (Dr. Kemali) Maraş 
Baykan (Belkis) Ankara 
Bayrak (Halid) Ağrı 

j~oysa.l (Faik) KayS(' ri 
Bayim . (Arif) Ankıı.ra 
Bayur (Hikmet) Manisa 
B eka ta (.Hıfzı Oğuz)" Ankara 
Bek:it (Rüştü) Diyarbhkır 
Bel~ (Gl. Refet) İstanbul 

Belül (Hasan Chvid) Rize 
B enli (Halil) Kütahya 
Beriker ( Tui-lıvn Cemal) İçe! 
B erk er (Dr. Muhtnr) !çel 
Berker (Kil.zıın) Urfa 
Bcrker (~ilıad) Van 
Berkman (Dr. Hamdi) Denizli 
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'B erksoy (Dr. ~emal Cenap) !stanbul 
Bilgin (Vehbi) Konya 
Bilsel (Cemil) Sam~ n 
Bi nal (Muhsin Adil) Konya 
Binkaya (Abidin) Kastamonu 
Birsel (Münir) İzmir 

Bl e da (i\fitat Şükrü) Sivas 
Bodrumlu (A ''ram Qalanti) Niğde 

Boya (Münih) Van 
Bozte~ (Halil Nihad) Trabzqn 
Börekc:i (Raşit) Ank~ra 
Bulayırlı (Rusuhi) Çanakk,ııle 
Burcu (Osman Niyazi) Balıkesir 

Bürge (Dr. Fazı! Şerefedilin) Kocaeli 

c (8) 

Canbolat (D ı· lifuzaffer) Gazianteb 
Canıtez (Re fet) Bursa 
Cantekin (Dr. lifusta fa) Çorum 
Cebesoy (Gl. Ali. Fund) Konya 
Cimcoz (Salah) İstanbul 
Coşar (Hüseyin Sami) Urfa 
Co ş kan (Tahsin) Kastamonu 
Cu ra (Dr. Hüseyin Hulki) İzmir 

Q (18) 

Çağ ıl (Münir) Çorum 
Çağlar (Behçet Kemal) Erzfncan 
Qakır (Hüsnü) Samsun 
Qalrşlar (Oı·geneı·al ' lzzeddin) Muğla 
Çıım (Saliihattin) Seyhan 
Çamaş ( tsmail) Ordu 
Çambel (Hasan Ceınil) Bolu 
Çankir (Hacim) Balıkesir 

Çel en J (Hamdi) Kastamonu 

Çelik (K!'mol) Seyhan 
Çelikkol (Sabri) Tok ad 
Çe rçel (Haydar) Afyon K. 
Çetinkaya (Ali) Afyon K. 
Çobanofla: (fı'uad) Krrşebir 

Çmıır (Esat) İzmir 

('oruk (Hilmi) Kostamonu 
Çubukçu (Arif) Ankara 
Ç'lımralı ( d at) K onra 
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D (30) 

Dağlıoğlu (Hikmet Turhan) .Antalya 
Daldal (Fevzi) .Ankara 
Day ( Sırrı) Trabzon 
Delilbaşı (Dı·. Ali Süha) Kütahya 
Demir (Memed) Balıkesir 

Demir (Dr. Vehbi ) Ordu 
Demiray (Ekrem) Edirne 

Demirel ( Eşref) Kars 
Demirhan (GL Pertev) Erzurum 
Denizmen (.Muned Hamdi) Istanbul 
Develi (Muanımer) Tokad 
Devrim (Ali Şelhum) Hatay 
Devrin (Şinasi) Zonguldak 

Diker (Dr. Hayrullah) Istanbul 
Dikmen (Ali) Kocaeli 
Dikmen (Ahmed Hamdi) Konya 
Dilemre (Dr. Saim Ali) Rize 
Dilmen ( İbrahim Necmi) Burdur 

Dinç (Raif) Erzurum 
Dizdar (Eşref) Sivas 
Doğan (Korgl. Kemal) Kırklareli 

Do lunaYı (Rifat) Niğde 

Durolu (Nafiz) . Erzurum 
Dursunoğlu (Cevat) Kars 
D uru (Aziz) Bursa 
D11J'Ildoğan (GL Hasan) Kars 
D urukan (Gl.Eyup) Hatay 
Durokan (Zühtü) Samsun 
Düşünsel (Feridun Fikri) Bingöl 
Düzgören (Gl. Seyfi) Mardin 

·-' E (34) 

Ecevit (Dr. Fahri) Kastamonu 
"!lJdgüer (Ridvan Nafi.z) Manisa 
Ege (Abidin) Denizli 

Eker (İsmet) Çorum 
Eldeniz (Gl. Nacl) Seyhan 
El gün (Nakiye) Erzı:rt!m 

Engin (Amirat Falıri) SalilBUll 

En giperi (Şekip) Burdur 
Epikmeı;ı ( iıdettin) İzmir 
Er bay (Sabiha) Samsun 
Erçin (Osman) l!anisa 
Erdoğan (Şevket) Gümüşane 
Erem (Ali Rıza) Çoruh 
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Ergeneli (Hilmi) Çanakkale 
Ergin (Edib) Mardin 
E rgun (Şevki) Konya 
Er han (Ahmed Münir) Bursa 
Er iş (Muammer) .Ankara 
Erişirgil (Emin) Zonguldak 
Erişken (Resai) Tokad 
Erkin (Behiç) Çankırı 

Erkmen (Muhlis) Kütahya 
Ertan (Muhtar) Bitlis 
Ertem (İsmail) Manisa 
Erten (Rıza) Mardin 
Esen (Ahmed) Bilecik 
Esen (Ali Rıza) Siird 
Esenbel (Atıf) Sivas 
Esendal (Memduh Şevket) Bilecik 
Eiımer (Ahmed Şükrü) !stanbul 
Etçioğlu (Pertev) Balıkesir 
Evliyaoğlu (Kemal) Malatya 
Eyiboğlu (Daniş) Trabzon 
Ez gü ( fhsan) Samsun 

F (3) 

Fenmen (Refik) Kocaeli 
Fırat (Abdülhak) Erzincan 
Fırat (Naşit) Samsun 

G (23) 

Gerçeker (Mustafa Fehmi) B'IU'IIa 
Germen (Dr. Mazhar) Aydın 

Gökdalay (Amiral Hulilsi) Sivas 
Gök er (Galib Bahtiyar) !stanbul 

Gökmen (Fatin) Konya 
Göksel (Temel) Trabzon 
Göksidan (Ali Reşat) HakkAri 
Göktepe . (Nuri) Aydm 

Göle (Münir Hü.srev) Erzurum 
Gönenç (Mebrure) Afyon K. 

Gövsa (İbrahim Alliettiu) İstanbul 

Oülek (Kasım) Bilecik 
Günaltay (Şemsettin) Sivas 

Gündüzalp (Mahmut Nedim) Edirne 
Güney (Sadullah) .Muğla 

Güntekin (Reşat Nuri) Çanakkale 
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Günv~ (Haydar) Denizli 

Gürlik (İhsan) Giresun 
rtüran (Dr. Refik) Bursa 
Gürel (.A4met) Zonguldak 

Güreli (Recai) Gümüşane 

Oüven (Ferid Celal) İçel 
Oüveııdiven (Fatin) Bursa 

H ( 2~ 

Harnal (Ferit) tstanb.ul 
Hatipoğlu (Şevket Rıı.şit) Manisa 

I (3) 

D gaz (Hasene) Hatay 
Irmnk (Dr. Sadi) K'lnyn 
Işık (Hikmet) Sivııs 

ı (7) 

!çöz (Sım) Yozgad 
n ter (Aziz S::ınıih) Erzincan 
!nan (Atıf) Çankırı 

lııanku.ıı (Emin) İçel 

Incedayı (Cevdet Kerim) Si no b 
İnönü (İsmet) Ankara 
İşcen (Ş~) Seyhan 

K (&7) 

Kaatcıl.§l! (Dı·. Saada Emin) Mııniaa 

Kalllamwı (Dr. Galip) Antaly~ 

.Kıılnç (Ahmlıd Hilııij.) Kayseri 

Kaleli (Bekir) Gazinııteb 

Kalfagil (Feyzi) Erzincan 
Knmçıl (Atıf) Çımak·ıkalo 

Ka ml) (Kemalettin) Rize 

Kunsu (~!lf<4ar M~d) Çoruh 
K ansu (Nafi Atuf)' K ırklaı·ell 
Kaplan (Rasih) Maraş 

J\11raağaç • (l.fükeı:rem) Ip~ 

KarabacııJc (Hasan) Zonguldıık 

Knt1l\>ekir (Gl. K~) İstan}ful 
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r.:·ımumn ( Şerafettin) Kars 
Karadeniz (Raif} Trabzon • 
Kaı·agülle (HUlki) Konya 
Ka~amuglıı (Cemal) Muğla 

Kararnursal (Ziya) İstanbul 
Kar an (Hayret~) Balıkesir 

Karaosman (KAni) Ma.nisıı. 

Karshoğlu (Yusui Duygu) Yozga.d 
Kıı.zaneıoğlu (Dr. Cemal) Çorum 
Kayaalp (Nuri} Çorum 
Kayaoğlu (Mihal) Ankara 
Keşmir (Halid Nazmi) Toka.d 

Kılıçcıoğlu (Emin} Siird 
Kılıcoğlu (Hakkı) Muş 

Kişioğlu (Hasan) · Elil.zığ 
Kitabcı (Hüsnü) Muğla 

Kitapcı (Kamil) Sivas 
K ocak (Şükrü) Erzurum 
Konuk (Dr . . Sadi) Bursa 
Koraltan (Refik) İçel 

Korkmaz (Salim) Yozgnd 
KorteL (Hüsnü) İstanbul 
Kotan (KAmil) Muş 

Kovalı (Cemal) To'kad 

Kökdemir (Dr. Bahaddin) Sinob 
Köken (Rahmi) İzmir 
Köpriilü (Fuad} Kars 
Kunt (Bekir Sıtkr) Hatay 
Kural (Dr. Hüsamettin) Antalya 

Kıırdıığlu (Faik) Manisa 
Kutman f Sa lahaddin) Kütahya 
Kuyucak (HAzı.m Atı:(.) Zonguldak 
Küçüka (Naili) Denizli 
Küçükler (Hulilsi) Balıkesir 

L (2) 

Lcvend (Ağ8h Sım} . Aydm 
J..ıevent (Dr. Rıza) • Aydm 

·M (9) 

Melek (Dr. Ahdnrrtılıma'lı) Gaziantcıb 

Memik (Dr. Fatma) Edirne 

Men ernencioğlu ( uman) İstanbul 

Menemencioğlu (Hasan} [ard~ 

Menderes (Adnan) .Ay dm 
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Mengi (Halid), N ilde 

• M~ı. .(Halil) İzmir 
Men~lu (Feridun Osman) Mntla 
Mıhçı~lu (Halil Naci) Ankara 

o (14) 

Ocak (Osman) Diyarbakır 

O kay (Kaznn) Konya 
Oktay (Dr. Esad) Kars 

Onaran (Halid) İzmir 
On at (Hilonet) Bıı.lrkesir 

Onat (Na~ Hô.zim) Konya 

Onay . (TalAt) Çankm 
Oral (Cavid) Seyhan 
Oran (Ekrem) İzmir 
Or bay (Ziya) Kastamonu 

Orhon (Zihni) Kars 
Orucoğlu (Hulftsi) Siııob 

Osma (Bülent) Bitlis 
Osten (Necmi) Giresun 

ö (22) 

Ödül ( Şevkı>t) Kırklareli 

()gel ( Şükrü .Ali) İstanbul 
Oker (Muttalip) Malatya 
Okınen (Mümtaz) · Aııkanı. 

Öngören (Dr: İbrahim Tali} Diyarbakır 

Örgeevren ( iireyya) Balıkesh· 

Ors (Dr. Kô.ınrıı.n) İzmir 

Öymen (Hıfzrl'l'&bmıı.n Raşit l Bolu 

Öymen (Fakibe) İstanbul 
Özalp (Gl. KAzım) Balıkesiı· 

Ozçağlar (Ceınil) Bolu 

Ozdamar ( İstamat) J<J kişehir 

Öz damar • (Hüsnü) İsparta 

• O zdemir (Şefik) Gazian te b 

Öze çi (Dr. Cafer) Malatya 
Ozen~ıi (Yusuf Ziya) Zonguldak 
Özey (Yaşar) :hfanisa 
Ozoğuz (Esad) Kars 

Özpazaı:başr (Memed Şevket) Malatya 
zsoy (R.eşid) Kayseri 

Oztrak ( Fayık) Tekirdağ 

Oztuzcu (Nail) Sanısun 
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p (9,) 

Pars (Muhittin Baha) Bursa 
1 'J, .• 

Pasin (Rıfkı Refik ) Ağrı 

Pek (Sedad) Kocaeli 
Pekcan ( Haınid) Kütahya 
Pekel (Ekrem), Tekirdağ 

Pek el (Galib) Tok ad 

Pek er (Receb) Kütahya 
Pektaş (Mihri) Malatya 
PoroY, (Nazım) To ka d 

R (1) 

Re nda (Mustafa Abdülhal ik) Çankrrı 

s (35) 

Salıuncu ( İsmail) Giresun 
Sa dak (Necmettin) Sivas 
Sağıroğlu (Sabit) Elazığ 

Sağıroğlu (Hfılet) Malatya 
Saka (Hasan) Trabzon 
Saltuğ (Rıza) Kastamonu 
Saracoğlu · ( Şükrü) İzmir 
Sarhan (Haldun) Manisa 

Sarıdal (Vehbi) İstanbul 
Satır (Dr. Kemal) Seyhan 
Sayar (Ayet) Giresun 

Saza k (Emin) Eskişehir 

Sel ek (Cabir) qümüşane 
Sel er (Faik) Kırşehir 

Selçuk (Ham di) Hatay 

Selgil (Dr. Ahmed Hamid) Afyon K. 
Seveng~l (Refik Ahmet) To kan 
Sevük (fsmail Hnblb) Sinoh 
Sevüktekin ( (ll. Kiazım ) Diyarbakır 

Sezer (Dr. Zeki Mesut) Ordu 
Rılan (Necmeddin Sahir) Tunceli 
Sıl ay (Tevfik Fikret) Konya 
Sim er (Dr. M. Talat) Bursa 
Si ren (Cı>li\l Sait) Bolu 

S irer (R eşnt Şemsettin) Sivas 
Sirmen (Fuad) Rize 
Soydemir (ni . Zeki) Erzı;ırum · 

So yer (Razi) Urfa 
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Soylu (Faik) Niğde 

Sökmen (Tayfıır) Antalya 
SökıMn (Gl. İhsan) Giresun 

Sökmensüer ( Şükrü) Erzincan 
S um er (Nurullah Esat) Antalya 
Suner (Dr. Muhlis) Bilecik 
Sungur (Ahmed) Yoıgad 

ş (4) 

Şahin (Memed) Ga.zianteb 
Şarlan (Hamdi) Ordu 
Şatrr (Mustafa Kemal ) Kayseri 
Şedele (Kemal) Diyarbakır 

T (40) 

Talay (Dr. Rasim Fcrid ) Niğde 

Tam9.9 (Nuri) Kastamonu 
Taner (Muhittin) 1(ııyseri 

Taner (Osman) Malatya 
Tankut (Hasan Reşid ) Maraş· 

Tanpınar (Ahmet Hamdi ) Maraş 

Tansan ( Şeref) Zoııgnldnk 

Tarcan (Selim Srrrı) Ordu 
Tarhan (Zeki) Amasya 
Tarhan (Ali Rıına ) t stanbul 
Tıışçıoğlu (Ömer) Kayseri 

Taşkapıli (A!iJ Afyon K. 
Taşkıran (Tezer) Kastamonu 
Tecer (Ahmet Kntsi) Urfn 
Tekeli (Esad) Urfa 
Temelli (Tevfik ) Malatyn 

Tepeyran (Hiizım ) Niğde 

Tınaz (Gl. Naci) Jlursa 
Tiridoğlu (Alaettin) Kütahya 

Tiritoğlu (Fahrettin) Balıkesir 

Tokad (Emin Aslan) Denizli 
Toker (N azmi ) Kayseri 

Tolon ( İbrahim) Kocael i 
Torgut (Şevket) kırşehir 
Tör (Edip Servet) Gümüşane 

Trak (N azmi) Tekirdağ 

Tug&9 (Hüsamettin) Ağrı 

Tugay ( Şefik ) !çel 
Tunca (Dt". Cemal} Antalya 
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Tuncay (Saffet) Siird 
Turan (Kemal) ls part& 
Turan (İbrahim) Kırtehir 
Tür el (Ali Rıza) Konya 
Türkay (Behçiıt) Sürd 
Türk er (Berç) Afyon K. 
Türkmen ( Abdiilgaıll) Hatay 
Türsan (Gl. Şefik) İçel 

Tüzel (Cafer) KaYJ18ri 
Tüzemen (Cemil) !ııparta 
Tüzün (Atıf) Çoruh 

u (17) 

Uğur (İsmail M.emed) Sivaa 
Uludağ (Dr. Osman Şevki) Konya 
Uluğ (Şeref) Diyarbalnr 
Ulus (Ahmed) rJiresun 
Ulusoy (Hüseyin) Niğde 

Umay (Dr. Fuad) Kırklareli 

Uran (Hilmi) Seyhan 
Uras (Esad) Aıruı.ııya 

Ur aa (Dr. Am) Mardin 

Us (Asım) Çoruh 
Us! u (Feyzullah) Manisa 
Uşaklı (Ömer Bedrettin) Kütahya 
Uybadm (Cemıil) Tekird.ai 
Uz ' (Dr. Behçet) Denizli 
U::ıı~· (Yahya Sezai) Balıkesir 

Uzgör_en (Vedit) Kütahya 
Uzunçarşı lı (İsmail Hakkı) Balık«ıir 

tr (5) 

U çöz (Hasa.n) Tunceli 
Ulgen (Dr. Zihni) Bolu 
Ulkmen ( İsmail Haklo) İstanbul 

Ülkümen (Uitfi) Mardin 
Ürgüblü (Suat Hayri) Kayseri 

... ~ .. V (1) 

Vardar (Rifat) Zvn~l~ 
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y (19) 

Yalçın (İhsan) Elazığ 

Yalçın (Hüseyin Cahit) htanbul 
Yairnan (Haındi) <>rdu 

Yargı (Sala.Iı) Kocaeli 
Yarımbıyık (Muammer) Oru u 
Yavuz (Lütfi) Trabzon 
Yaycroğlu (Abdullah) Maraş 

Yegena (Ali M:ünii) Seyhan 
Yeşilyurt (Dr. Ahmed Ruhi ) Burdur 
Yetkin (Suut Kemal) Urfa 

Yiğit (l brahim Süreyya) Kocaeli 
Yiğitoğlu (Ali Kemal ) Amasya 
Yörük (Ziya) Ankaı·a 

Yörüker (Memed Ali) Samsun 

Yunus (Şebime) !zmir 
Yurdakul (Abidin) Sivas 
Yurdkoru (Suad) Afyon K. 
Yücel (Hasan Ali ) İzmiı · 

Yüzatlı (Ferit) Giresun 

z (2) 

Za.bcı (Maluııud Nedim ) Malatya 
Ztrh (Ali) Rize 

4. Milletvekillerinin doğum yıllarma göre bölüııüşlari 

1864 doğunılular (1) 

Tepeyran (!Uı.zim) Niğdo 

1868 doğunılA.ılaı· (1.) 

Artcl ( ublıi ) l"ocııolı 

1869 doğumlular (2) 

Gerçeker (Müstafa Fehıni) Bıırsu Seler (Faik) Kırşehir 



Türker (Berç) 

Gl. Demirhan (Pertev) 

Kılıçoğlu (Hakla) 
Çamaş (İsmail) 

Dr. Güran (Refik) 
Güvendiren (Fatin) 
GL Sökmen (!hsıın) 

Kansu (Mazhar Miü'id) 
Çağı! (Münir) 
Dinç (Raif) 
İnankur (Emin) 
l\fenteşe (Halil) 
Karaosman (Kani) 

Bay:trn (Arif) 
Burcu (Osman Niyazi) 
Kayaalp (Nuri) 
Dr. Öngören ( İbrahim Tali) 
Ozdıı.mar (Hüsnü) 
Dr. Diker (Hayrullah) 
Yalçın (Hüseyin Cahit) 
Ozoğuıı (Esad) 

---. :1.870 -d.o#ıfmW:ıar f.t.J 

Af,yon K. 

1871 doğumlular (2) 

Erzurum Akkaya (Münir) 

1872 doğurıılula1· (3) 

Muş 

Ordu 
Boya (Münih) 

187 3 doğumlular ( 5) 

Bursa 
ı:ıursa 

Oiresun 

Ak:yüz <Ali Kami) 
Kararnursal (Ziya) 

1874 doğumlular (11) 

Çoruh 
Çorum 
Rrzuımın 

tçel 
İzmir 
.Maıı.isa 

Bodrumlu (.Avrıım Galanti) 
Soylu (Faik) 
Tarcan (Selim Srrn) 
Yegcna (.Ali Münif) 
Bleda (Mitat Şükrü) 

187 5 doğumlular ( 15) 

Ankara 
Balıkesir 

Çortını 

Diyııı•bakn· 

l'~parta 
Istanbul. 
Istanbul 
Kars 

Saltu~ •(Rıza) 

Toker (Nazıni) 
Dikmen t..Ali) 
Ezgü (.İblan) 
Gl. Eldeniz '(Naci) 
Berker (Nihad) 
Ozençi (Yusuf Zıya) 

Giresun 

Van 

İstanbul 
İstanbul 

Niğde 
Niğde 

Ordu 
eyhan 

Sivas 

Kastanıonu 

Kayseri 
Kocaeli 
nııısun 

Seyhan 
Van 
<.Zonguldak 



Akgöl (Eyüp Sabri) 
Anıeven (Celal Esad) 

Gl. Alpman (Refet) 
Eker (İsmet) 
G. Sevüktelrin (Kiazim) 
llter (Aziz Sa.mih) 
Şahin (Mehmed) 

Çı-tinkaya (Ali) 
Gl. .Anı1.mış (Nihat) 
Korgl . .A.lptoğan (Abdullah) 
Erkin (Behiç) 
Dr. CantElkin (Mustafa) 

Aktm (Nazif) 
Dr. Kural (Rüsamettin) 
Uzay (Y a.lı.ya Sezai) 
Çam.bel (Hasan Cemil) 
Başkaya (Yusuf) 
.Ağrab (Fuad) 
Ozdamar ( İstıımat) 

Demir (Memed) 
Carutez (Refet) 
Erhan (Ahmed Münir) 
Kişioğlu (H.aBan} 
Durolu (Nafiz) 
Aykurt (!zzet Ulvi) 

Tör (Edip Servet) 
Orbay (Ziya) 
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1876 "iüJ4vmlulM (4) 

Çorwn 
İstanbul 

Dr. Berksoy (Kemal Cenap) 
Denizınen . (Ahmed Hamdi) 

1877 doğ'IDJJIZ~Zar (9) 

Aydın 

Çonun 
Diyarbakır 

Erzincan 
Uazianteb 

t.'inıcoz (Salih) 
Ham.al (Ferit) 
Kitapçı (K8.mil) 
Karabacak (Hasan) 

1878 doğumlular (10) 

Afyon K. 
.\nk :ıı-ıı 

Bolu 
Çankırı 

Çonıın 

Gökmen (Fatin) 
Barkın (Emrullah) 
Belül (Hasan Cavid) 
Yurda.kul (Abidin) 
Vardar (Rifat) 

1879 doğumlular (13) 

Amasya. Ataç (Hasa,n Fehmi) 
Antalya Dr. A~ (Galip) 
Balıkesir Korgl. Doğan (Keın.al) 
Bolu 

Yalman (Hanıdi) 
Denirui 
Elii.zığ Bilsel (Ceınil) 

Eskişehir !çöz (Sım) 

1880 doğuml14lar (15) 

Balıkesir Tolon ( İbrahim) 
Bursa. Yiğit (İbrahim Süreyya) 
Bursa Erçin Osman 
Elazığ 

Ol. Uiizgören (Seyfi) 
Er:mrum 
Eskişehir Dr. Dileınre (Saim AH) 

Oümüşnne Esen (Ali Rıza) 

Kastanıonu Uybadın (Cemil) 

· İstanbUl 
İstanbul 

lstanbul 
ls tanbul 
Sivas 
Zonguldak 

Konya 
Malat~·a 

Rize 
SivnR 
Zonguldak 

Oünıüşanc 

Istanbul 

Kırklareli 

Ordu 

Samsun 

Yozgad 

Kocaeli 

Kocaeli 

MnniAA 

111 ard in 

Rize 

Siird 

Tekirdağ 



· çanldı (Hacim) 
Gl. Atlı (~ir) 
Renda (Mustafa Abdülhalik) 
Sağıroğlu (Sabit) 
GL Türsan (Şefik) 
Gl. Bela (Refet) 

Uraa (Esad) 
Dr. Alataş (Huldsi) 
Gl. Ozalp (Kazım) 
Gl. Tı:na.z (Nacl) 
Kamçı! (Atıf) 

Bckit (Rüştü) 
Fırat (Abdülhak) 
Akyürek (Aziz) 
Elgün (Nakiye) 
Sazak (Emin) 
Gl. Duru:kan (Eyup) 
Türkmen (Abdülgani) 

Daldal (Fevzi) 
Esendal (Memduh Şevket) 
Küçüka (Naili) 
Gl. Soydemir (Zeki) 
Erdoğan (Şevket) 

Bayındır (Atıf) 

Demirel (Eşref) 

İnönü (İtmıet) 
Erem (Ali Rıza) 
Us (.Aınm) 

Aykaç (Fazıl Ahmed) 
Güreli (Recai) 
Bayar (Celal) 
Omor, (~d) 

-431-
1881 doğumlular {11} 

Balıkesir 

Bursa 
Çankırı 

~;lazığ 

İçel 
İstanbul 

Göker (Galib Bahtiyar) 
Köken (Rahmi) 
Onaran (Halid) 
Başak (!smail Hakkı) 
Soyer (Razi) 

1882 doğu.ml-ıılar {24) 

Amasya ~1. Karabekir (K&run) 

Aydın Tarhan (Ali Rana) 

Balıkesir Gl. Durndoğan (Hasan) 

Bursa Gl. Bairu. (Mürsel) 
Çanakkııle Penm.en (Refik) 
Diyarbakır Gl. Cebesok (Ali Fuad) 
·ıı:rziıı cıın Atalay (Besim) 

Brzurum Orgl. Çalışlar (lzzeddin) 
Erzurum Günaltay (Şemsettin) 

Eskişehir Oztrak (Fayık) 
Hatay Erişken (ResaiJ 
Hatay Boztepe (Halil Nihad) 

1883 doğumlular {14) 

Ankara Orhon (Zihni) 
Bilecik Özpazarbaşr (Mehmed Şevke,t ) 
Denizli Zabcı (Mahmud Nedim) 
l':rzuruıu Korgl. Artuııkal (Ali Rıza) 
f:üınüşane Kaplan (Rasih) 
Istanbul Gökdalay (Amirat HuHisi) 
Kars Çelikkol (Sabri) 

1884 doğumlular {14) 

Ankara 
Çoruh 
Çoruh 
Et azı~ 
Gümüşane 

İzmir 

Kayseri 

Alpaya (İrfan Ferid ) 
Güney (Sadullah) 
lWıgi (Halid) 
Uratı (Hilmi) 
Tuncay (Saffet) 
Poroy (N!zun) 

Arva.s (tb~). 

İstanbul 
lzmir 
İzmir 
Sivas 
Urfa 

İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

Sivas 
Tekirdağ 

Tok ad 
Trabzon 

Kars 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 

Sivas 
Tokad 

Mardin 
Muğla 

Niğde 

Seyhan 
Sürd 
Tokad 
Van 



Dr. TUflJla (Cemal) 
Pars (Muhittin Baha) 
Tüzün (At:ıi) 

Günver (Haydar) 
Koça.k (Şükrü') 

Özdemir (Şefik) 
Karaa~aç (Miü.kerreıııp 
Odül (Şevket) 
Dr. Uma~ (Fuad) 

Baltacıoğlu (!.smail Hakkı) 
Öge! (Şükrü .Ali) 
Sandal (Vehbi) 

Dr. Germen (Mazhar) 
Dr. Sımer (Muhlis) 
Ergeneli (Hilmi) 
Balkan (Fuad) 
Saraeo~lu (Şükrü) 

Dr. Oktay ( Esad) 
Taııçıoğlu . (Ömer) 

Örgeevrcn (Süreyya) 
U ıunçarşılı ( t'smail IDı.kkı) 
Onay (Talat) 
Akdo#an (Ha.san) 

. Arukan (!zzet) 
Aydar (KAzım) 
Binkaya (.Abidm) 
Çoruk (H'"ıl:mi) 

Tugaç (H:~ttin) 
Göktepe (Nuri) 
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18l!4 ddHu'frl1.tUar (1'i) 

Antalya 
Rursa 
Çlo:rub 
Denizli 
E ıwlll!Uill 
Gazianteb 
İsparta 
Kırklareli 

Kırklareli 

En gin (Edib) 
Akyazı (Şevket) 

Dr. Demir (Vehbi) 
Ça.m (Sal8.hattin) 
&enbel (Atıf) 

P ekel (Ekrem) 
Saka (Ha.saıı) 

Arat (Celal) 

1886 doğ.ımılu.lar ( 6) 

Aiyon K. 
lstaııbul 

İstanbul 

Baysal (Faik) 
Kotan (KB.mil) 

Kitııbcı (Hüanü) 

1887 doğuııı.lula.r ( 13) 

Ay dm 
Bilecik 
Çıınakkale 

Edirne 
İzmir 
Kars 
Kayseri 

Ak ca (Ragıb) 

Dr. Delilbaşı (Ali Süha) 
Erten (Rıza) 
Apak (Rahmi) 
Trak (Nazmi) 
Ber~er (KB.zı.m) 

1888 doğumlular (15) 

Balrkcsir 
flıthkesir 

Çankırı 

Çorum 
Eskişehir 

İsparta 

Kııstamonu 

Kastamonu 

Kalaç (Ahmed Hilmi) 
Arıkan (Saffet) 
P ek er (Receb) 
Dr. Talay (Rasim Ferid) 
Zırh (.Ali) 
nunıkan ( Zülıtü ) 

Amiral Engin (Fahri) 

1889 dolumlular (18) 

Ağrı 

A~n 

Dilmen (İbrahim Nocmi) 
BulaY.U"lı (Rusnlıi) 

Ma.ı:din 

Ül!du 
Ordu 

yhan 
Sivas 
Tekiııdağ 

Trabzon 
Yozgud 

Kayseri 
Muğla 

Muş 

Kocaeli 
Kütahya 
Mardin 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

urfa 

Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Niğde 

Rize 
Samsun 
Samsun 

Bur<lur 
QI.'Ilakk.ale 



Dr. Arıkan (Akif) 
ASal (Faik) 
Koraltan (Refik) 
Gövsa (İbrahim Al!ettin) 
Yargı (Sal.Ah) 
Ergun (Şevki) 
Karagülle (Hulki) 

Pasin (Rı:fkı Refik) 
Aksoy (Nııman) 
Karan (Hayrettin) 
Küçükler (Hulllsi) 
Onat (Hikmet) 
Demiray (Ekrem) 
Göle (Münir Hüsrev) 
Kortel (Hiişnü) 

Oran (Ekrem) 
Köprülü (Fnad) 

Çerçcl (Haydar) 
Ağaoğullan (Mehmet Edip) 
Sökmensüer (Şükrü) 

Sabuncu (İsmail) 
Erkmen (Mu.hlis) 
Bayur (Hikmet) 

Bayrak (Halid) 
Sökmen (Tayfur) 
Akpınar (Muzaffer) 
Etçioğlu (Pertev) 
Düşünsel (Feridun Fikri) 

Dr. Ülgen (Zilıni) 
Dr. Yeşilyurt (Ahmed Ruhi) 
Dr. Simer (M. TalAt) 
Güntekin (Reşat Nuri) 
Dr. Berkman (Hamdi) 
lJ iuğ (Şeref) 

Çankırı 

DenizLi 
1~cl 
İstanbul 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
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Onat (Naiın Haziın) 
Dr. IDudağ (Osman Şevki) 
Ozey (Yaşar) 

Arıkoğlu (Damar) 
Dizdar (Eşref) 

Day (Sırrı) 

Karslıoşlu (Yusuf Duygu) 

1890 doğumlular (19) 

Ağrı 

Ant.ııl,va 

Balıkesir 

Bıılık e~i r 

Balıkesir 

Edirne 
l•:rzurum 
tstaııbııl 
tım ir 
Kars 

Çoşkan (Tahsin) 
Şatır (Mustafa Kemal) 
Kansu (Na.fi Atuf) 
Sılay (Tevfik Fikret) 
Sağıroğlu (Halet) 
Ertom (İsmail) 
Suclıı.k (Necmettin) 
Pckel (Galib) 
Tansan (Şeref) 

1891 doğumlular (11) 

Afyon K. 
Edirne 
Eı·z:.ne~n 

Giresun 
Kütahya 
Manisa 

Egdüer (Rıdvan Nafiz) 
Menemencioğlu (Hasan) 
Yarımbıyık (Mua=er) 
Göksel (Temel) 
Erişirgil (Emin) 

1892 doğumlular (25) 

Ağ n Gündüzalp (Mahmut Nedim) 
Aııtalya Beriker (Turhan Cemal) 
Balıkesir Dr. Berker · (Muhtar) 
Balıkesir Menemencioğlu (Numan) 
Bingöl Dursunoğlu (Cevat) 

Bolu Karacan (Şerafettin) 

Burdur Çelen (Hamdi) 
Bursa Tam119 (Nuri) 
Çanakkııle Okay (KAzım) 
Denizli Kurdoğlu (Faik) 
Diyarbakll' 

Konya 
Konya 
Manisa 
Seyhan 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 

Kast.ıunonu 

Kayseri 
Kırklareli 

Konya 
Malatya 
:Manisa 
Sivas 
To ka d 
Zonguldak 

Manisa 
Mardin 
Ordu 
Trabzon 
Zong:ııldak 

Edirne 
İçel 
İçel 
İstanbul 
Kars 

Kars 
Kastamonu 
Kastamonu 
Konya 
Manisa 



Çakır (Hultlsi) 
Atay (Cemil) 

Atay (Falih Rıfkı) 
Kayaoğlu (Mihal) 

Dr. Kahraman (Galip) 
Dr. Levent (Rıza) 
Tiritoğlu (F'ahrettin) 
Esen (Ahmed) 

Ege (Abidin). 
Tokad (Emin .Aslan) 
Dr. Uz (Belıç~tr 
Dr. Ağahy (Mehmed Ali) 

Esmer (Ahmed : Şükrü) 

Tarhan (Zeki) 
Levend (Agah Sırrı) 
Dr. Konuk (Sadi) 
Güven (Ferid Celal) 
Çınar (Esat), 

Epikmen (Sadettin) 
Baydar (Nasuhi} 

Taşkapılı (Ali) 
Ökmen (Mümtaz) 
Duru (Aziz ) 

İnan (Atıf)_ 

Altuğ (Salim.):. ' 
Göksidan (.Ali..Keşat) 

Dr. Melek . (Abdürrahınan) 
Yüzatlı (Fikre.t) 

Turan (Kemal) 
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Sauı.ııun 

Sinob :: 
Dr. Gökdemir .. (Bahattin) 
Sevük (İsmaiLRabib) 

189.$/doğ'IIITAlular (21) 

Ankara Dr. Cura (Hüseyin Hulki) 
Ankara Dikmen (Ahmed Hamdi) 
Antalya Okar (Muttalip) 
Aydın Evliyaoğlıi (Kemal) 
Balıkesir 

Temel (Tevfik) 
Bilecik• 

Denizli., Ta:nkut (Hasan Re.,id) 

Denizli ·, Şarlan (Hamdi) 

Denizli Eyiboğlu · (Daniş) 

Gazianteb ;ı Coşar (Hüseyin Sami) 

lstımbul" ' Gürel (Ahmet) 

1894 doğumlular (13) 

Aınasyıı Dr. Sezer (Zeki Mesut) 
Aydın Yörüker (Memed Ali) 
Bursa lı:tceda)rı··(Cevdet Kerim) 
lçel Orucoğlu (Hultlsi) 
hınin ·· Barutçu (Fıı:.ik Ahmed) 
lzmiı· · Sungur (Ahmed-) 
MıOatya ı 

1895 doğumltılar (11) 

Afyon K. 
Ankara 
Bursa 

Çanlar rı 
E'l'zı:m.ım 

H IDari 

Pektaş (Mihri) 
FıM~'(Nli'şit) 

Ugur (İsmail Memed) 
Aydın (Mitat):.· 
Karadeniz "(Ra.if:) 

18!16. doğymlular (12) 

Uaziauteb 
Gires:on ı 

ls pa rta 

• Dr. Ecevit (Fahri) 

Turan (İbralıim} 
Uzgören. .(Vedit) 

Siriob : 
Sinoh _ 

İzmir 

Konya 

Malatya 

Malatya 

Malatya .. 

Maı:ruı-

Oı-du , 

Trab:.ıon -

Urla • 
Zö'nguldak 

Oı·dıı 

Sanısun 

Sinob 
Sinob 
Trabzon 
Yo7.gatl 

i\lalatya 
Sanısun 

Sivas 
Trabzon 
Trabzon 

Kast.ıımomı 

Elırşehir 

Kütıdıyır 



Dr. Özelçi'!tCafer) 
Taner ~.()sman) 

Knramuğla' (Cemal) 

Eriş (Muammer) 
Dr. Kaznne1oğlu (Cemal) 
mus (Ahmed) 
Tüzenren (Cem il ) 
Birsel ' (Miilıir) 

Yücel (Hasan Ali) 

Yunus (Şehiıne) 
Taner (Muhittin) 
Çobanoğlu (Fund) 
B enli (Halil) 

Baykan (Belkis) 
Sumer (Nurullah Esat) 
Menderes (Adnan) 
Özçağlar (Cemi!) 
Yalçın '(İhsan) 
Aksoy (Ömer Asım) 

Gönenç (Mebrure) 
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan) 
Öymen (Hıfzırrahman Raşit) 

Akgüç (Atıf) 

Yiğitoğlu (Ali Kemal) 
Börekci (Raşit) 

• 1.1ııJtı tyn 

' Mal'ntya 

' Muğla 

~w--

sııan (Necmeddin Sahir) 
Tekeli' {Esiıd) 

Allıoğlu' (Mahmut) 

J897 doğumlular (11) 

Ankara 
Çorum 
C:iı·esun 

' l spırrta 
İzmir 

lzmir 

İzmir 

' Kayseri 
Knşehir 

' ""Kütahya 

Pek (Sedad) 
Develi (Mua=er) 
Keşmir {Halid Nazmi) 
Arkanf (Ziya) 
Kuyucak (Haznn Atıf) 

Hatipoğlu (Şevket Raşit) 

Dr. Kaatçılar (Siiadn Emin) 
Işık (Hikmet) 

1899 doğumlular (12} 

Ankara 
Antalya 
Ay dm 
Bolu 
ElfızıR 

Gazianteb 

Dr. Örs (Kiimran) 
Torgut (Şevket) 

- f>r."·Bürge (Fazı! Şerefeddin) 

Türe! (Ali Rıza) 
Sirmen (Fuad) 
Dr. Barkın (Rebi) 

1900 doğumlular (B) 

Afyon K. 
Antalya 
Bolu 
Bursa 

Kaleli (Bekir) 
6ymen (Fakihe) 
Akı:n (Zühtü) 
Erbay '(Sabiha) 

1901 qoğumlular (12} 

Amasya 
Ankara 

Yörük (Ziya) 
Ocak (Osman) 

·~•runceli 

' UHa 

Yqwad 

Kocaeli 
Tokad 
To ka d 
Yozgad 
ZoQguldnk 

· Manisa 
Manisa 
Sivas 

İzmir 
Kırşehir 

Koeaeli 
Konya 
Rize 
Zong'ırldak 

Gazian te b 
İstanbul 
Kırklareli 

· Samsun 

Ankara. 
Diyarbakrr 



Gürak (İhsan) 
Ulkmen (İsmail hakkı) 
Adalan (Şevket) 
Bilgin (Vehbi) 

Dr'. Sel~l (Ahmed Harnid) 
Aksoley (Mebrure) 
Engineri (Şekip) 
Arsa! (Sadık Tahsin) 
Şedelo (Kemal) 

Çubukçu (Arif) 
Mıhçıoğlu (Halil Nacl) 
Dr. Memik (Fatma) 
Sayar (Ayet) 
Anman (Benal) 
Taşkıran (Tezer) 
Urgüblü (Suat Hayri) 
Pekcan (Hamid) 

Banguoğlu (Tahsin) 
Çuınralı (Sedad) 
Dr. Irmak (Sadi) 
Kutman (Salil.hattin) 
Uşaklı (Ömer Bedrettin) 

Yurdkoru (Suad) 
Batu (Salihattin) 
Abadan (Yavuz) 
Barlas (Cemil Said) 
Kunt (Bekir Sıtkı) 
Tugay (Şefik) 
Tüzel (Cafer) 
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Giresun 
İstanbul 

İzmir 
Konya 

Tanpı.n.ar (Ahmet Hamdi) 
Dr. Uras (Aziz) 
Kıı.ınü (Kemalettin) 
Tecer (Ahmet Kutsl) 

1902 doğumltılar (9) 

Afyon K. 
Ankara 
Burdur 
Çanakkale 
Diyarbakır 

Ilgaz (Hasene) 
Balta (Talısin Bekir) 
!şcen (Şemsa) 
Ataç (Emin) 

1909 doğumlular (15) 

Ankara 
Ankara 
Edirne 
Giresun 
lzınir 

Kastamonu 
Kayseri 
Kütahya 

Tiridoğlu (Alaettin) 
Dr. Bayizit (Kemali) 
Ulusoy (Hüseyin) 
Türkay (Behçet) 
Sirer (Reşat Şeıı:isettin) 
Sevengil (Refik Ahmet) 
YetJkin (Suut Kemal) 

1904 doğumltılar (10) 

Bingöl 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 

Menteşeoğlu (Feridun Osman) 
Dolunay (Rifat) 
Oral (Cavit) 
Abanozoğlu (Salise) 
Korkmaz (Salim) 

1905 doğumlular (19) 

Afyon K. 
Çanakkalo 
Eskiehir 
Gaziantab 
Hatsy 
İçel 
Kayseri 

Bina! (Muhsin Adil) 
Uslu (Feyzullall) 
Yaycıoğlu (Abdullah) 
tnkümen (Lütfi) 
Çelik (Kemal) 
Devri:n (Şinasi) 

Maraş 

Mardin 
Rize 
Urfa 

Hatay 
Rize 
Seyhan 
Tekirdağ 

Kütahya 
Maraş 

Niğdo 

Siird 
Sivas 
Tokad 
Urfa 

Muğla 

Niğde 

Seyhan 
'l'rabzou 
Yozgad 

.Konya 
Manisa 
Maraş 

?ıiardin 

Seyhan 
Zonguldak 



Gülek (Kasım) 
S iren (Celal Sait) 
.Ataıl.ay (Naim) 
Selçuk (Hamdi) 

Dr. Canbolat (Muzaffer) 
Selek (Cabir) 

.Adal (Hasan Şükrü) 
Çağlar (Behçet Kemal) 

Devrim (.Ali Şelhum) 

Kalfagil (Feyzi) 

Beketa (Hı:fzı Oğuz) 

Ertan (Muhtar) 

Kılıçcıoğlu (Emin) 
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1906 doğtunlular (7) 

Bilecik 
Bolu 
Çorum 
Hatay 

Kovalı "(Cemal ) 
Yavuz (Lfttfi) 
Üçöz (Haaan) 

1907 doğumlular ( 4) 

Clazianteb 
Gümüşane 

Sarhan (Haldun) 
Oztuzcu (Nail) 

1908 doğumlular ( 4) 

Bolu 
Erzincan 

• 

Osten (Necmi) 
.Anamur (M. Süreyya) 

1909 doğumlular (1) 

Hatay 

191n doğumlular (1) 

Erzincan 

1911 doğumlular (JJ) 

Ankara Dr. Satır (Kemal) 

1912 doğumlular (2) 

Bitlis Osma (Bülent) 

1913 doğumlular (1) 

Si i ı-d 

---~~>-.-<·----

Tokad 
'!'rabzon 
Tunceli 

Manisa 
Samsun 

Giresun 
Tı·abzon 

Seyhan 

Bitlis 



5. Milietvehllleıı:nin.1 yetir.melerine göre bölünüşleri 

Denizmen (Ahmed Hamdi) tstanbul 
.A.kyazı (Şevket) Ordu 
Engin (Amiral Fahri) [ve İn- Sıunsun 
giltere'de] 

Yurdkoru ( Sıııı<l ) [Kısmen] 1\lyon.X. 

Deniz (5} 

Gökcialay (Amiral Hulılsi) 
· Özenci (Yusuz Ziya) 

Tarhan (Zeki) 

Ecole libre des sciences politiques et ı:orales (1) 

Aykaç (Fazı! Ahmed) 

Akpınar (Muzaffer) 
Saltuğ (Rıza) 

Tugaç (Hüsamettin) 
Gl. Anılm.ı.ş (Nihat) 
Baytın (Arif) 
İnönü (hmet) 
Özalp (Gl. K8.zım) 
Alptoğan (Korgl. Abdullah) 
Çambel (Hasan Cemil) 
Gl. Atlı (Aşir) 

Gl. Tmaz (Naci) 
Erkin (Behiç) 
Erem (Ali Rıza) 
İlter (Aziz Samih) 
Sökmensüer (Şükrü) 

Elazığ 

"<Baacı (4) 

Ballkesir 
Kastamonu 

Kutman ~SaWıattin) 
Pekel (Ekrem) 

ll arp· Akademisi ( 36) 

Ağ n Gl. Demirhan (Pertev) 
Ankın·a • Koçnk (Şükrü) 
Ankııra Gl. Soydemir (Zeki) 

1 Ankaı·a Gl. Sökmen ( İhsan) 
Balıkesir Tör (Edip Servet) 
Bolu Gl. Türsan (Şefik) 
Bolu Gl. Bele (Refet) 
Bursa Gl. X-anbekir (Kazım) 

Bursa Ögel (Şükrü Ali) 
Çanları Karacan (Şerafettin) 
Çol'Uh Gl. Baln1 (Mürsel) 
Erzincan Arıkan (Saffet) 
Erzincan Gl. Cebesoy (Ali Fuad) 

Sinıs 

Zonguldak 

Amasya 

ı .Kütahya 
Tekirdağ 

Erzurum 
Erzurum 
Erzururtı 

·Giresun 
Gümüşone 

İçel 

!stanbul 
!stanbul 

!stanbul 
Xnrs 
Kocaeli 
Konya 
Konya 



Peker (Receb) 
Zahcı (Mahmud Nediırr) 
Korgl. Artunkal (Ali Riza) 
Erçin (Osman) 
Gl. Düzgören (Seyfi) 

Kütahya: • 
J\Iı,i.La.tya 

Manisa 
M ruma 
Mat'Cliıı _ 

439 >-

0ıfl. Çalışlar ( İzzeddin) 

Güney ( Sadullalı) 
lııcedayı (Cevdet Kerim) 
Apak (Raluni) 
Uybııdın (Ceıııil ) 

J\lı@ıst . 

Muğla ıı 

Sinolı ı 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Il'arp ,Ok'ldu (30) 

C'ctinkaya (.Ali) 
Bayrak ( Halid~ 

fil . Alpınan (Refet) 
Kamçı! (Atıf) 

Akgöl (E,vüb Sabri) 
Gl. Sevüktokin (Kiazmı) 
Ağaoğulları (Mehmet Edip ) , 
Balkan (Fua.d) 
Kişioğlu (Hasan) 
Fırat (Abdullah (ve Hukuk] 
Altuğ (Salim ). 
Dıımlu (Nafiz) 
Gürak (İhsan) (ve Hukuk] 
Yüzatlı (Fikret) 
Erdoğan (Şevket) 

Güreli (Recai) 

Afyon Y 
Ağrı , 

Aydın 

~:ımakk:ale 

Çorum 
D iyaTbakır 
Euil'lıc. 

Edirııo 

Elazığ 

Erzincan 
Erınmım 

Erzurum 
(1 iresuıı 

Giresun 
UümiiJıane 

Gütnüşaııc 

i\ rsc,·cn (Celal Esad) [ve Mü!- !stanbul , 
kiye ve Sanayii Nefise] 
Orhon ( Zilıni ) 

Toker (Nazmi) 
Koı·gl. Doğan (Keınııl ) 

Toluıı (İbralıim) [Jııııdarıııa] 
Uzgörcn (Vedit) (Kısmen] 

Alpa ya (ll'l'an Ferid ) [ve Hukuk] 
Kılıcoğlu (Hakkı) 

Tarcan (Selim Sırıı ) 

Jhrat ( N~it) 

nı. mdeııiz (Naci) 
Esenbel (Atıf) 

Çelikkol (Sabri) 
Arat (Celal) · 

Kay ti 
Kırkla.ı-el.i 

Kocaeli ., 
Kütalıyıt. . 

Mardin 
~·{uş 

Ordu 
Sıuıı;,wı , 
Seyhan 
Sivas 
Tokad 
Yozgad 

Ilukuk (99) 

Taşkapılı (Ali) 
Aksolcy (Mebrure) 
Bckata (Hıfzr O~) 

Kayaoğlu (i\fihal) 
Öknıen (Mümtaz) 
Yöıiik (Ziya) [vo Paris 'te] 
Aksoy (Nunıan) 

:'ılı'nderes (Adnan) 

Afyon K. 
Ankara 
Allkara 
Ankara 
Ankara 
Aııkam 

Antalya 
Aydın · 

Burcu (Osnıaıı Niyazi) Balıkesir 

Et~:ioğlu ( Pertev) [Kısmen ve Balıkesir 

idadi ] 
Oııat (Hikmet) Balıkesir 

Örgeevren (Süreyya) Balıkesir 
Gülek (Kasım) [Paris, Colom- Bilecik 
bia., Londra., Keİııbriç, ~erlin 
Üniversiteleıi} 
Düşüıısel (Feridun Fikri) [ve Bingöl 
Pa.ris'te] 
Ertaıı (Muhtal') Bitlis 

Osma Bülent) 
Dilinen (İbrahim Neomi) 
Akgüç (Atıf) [ve Roma 'da] 
Pa.rs (Muhittin Ba.ha.) 
.Arsa! (Sadık Ta.hsin) 
Çağı! (Münir) 
Başkaya (Yttsuf) [Ehliyetna
meli] 
Günver (Haydar) 
Küçüka. (Naili) 
Gündüzalp (Mahmut N\ıdim) 

Bitlis 
Burdur 
Bursa 
B lll'BISo. , 
Çanakkale 
Çol'Uln 
Denizli• 

Denizli 
Denizli• 
Edirne 

Kalfagil (Feyzi) E rziııcıın 
Abadan (Yavuz) [ve Alman- Eskişehir 

ya 'da} 
Üzdemar (İstııınat) 
Aksoy (0tner oAsrm) 

E 'kişehir 

Gaıüooteb • 
Ba.rlas (Cemil.Siı.id) [ve Alman- GazianJ.eh 
ya'da.] 
Kaleli (Bekir) Oiızia.ııteb 
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Osten (Noomi) 
Kunt (Bekir Sıtıkı:) 

Selçuk (Hamdi) 
Beriker (Turhan Cemal) [iki 

Giresun 
Hatay 
Hatay 

sene ve idadi] lçcl 
Güven (Ferid CelAl) [ve Sana- t~c l 

yii Nefise] 
Kor&tan (Refik) 
Tugay (Şefik) 
Turan (Kemal) 
Tüzemen (Oemil) 
Cimcoz (SalAh) 
Göker (Galib Bahtiyar) 

Hıı.mal (Ferit) 
Menemencioğlu (Numan) 
Sandal (Vehbi) 
Birsel (Münir) 
Çmar (Esat) 
Köken (Rahmi) 

l çol 
l ~el 
Isparta 
!spa rta 
INta nbul 
bt<ınbul 

Istanbul 
Istanbul 
l stmıhul 

lım ir 
!zmir 
!zmir 

Menteşe (Halil) (ve Paris'te] lzmir 
Oran (Ekrem) 

Köpriilü (Fnad) 
Binkaya (Abidin) 
Çelen (Hamdi) 
Çoruk (Hilmi) 
Baysal (Faik) 

Ö7.SOY (Reşid) (ve Yüksek Ti
caret] 
Şatrr (Mustafa Kemal) 
Tüzel (Cafer) 
Ürgüblü (Suat Hayri) 
Akca ( Ragıb) 

Artel (Subhi) 
Pek (Sedad) 

· Yargı (SalAh) 

Bilgin (Vehbi) 
Çumralı (Sedad) 
Ergım (Şeyld) 

Karagülle (Hnlki) 
Srlay (Tevfik Fikret) 

{ ;~Jııir 

Kars 
Kastımıonu 

Kı~~tamoııu 

K ı~~tamonıı 

Kuyseıi . 

Kayscıi 

Kayseıi 

Kayse:ri 
Kayseri 
Koc ne< i 
Kocaeli 
Koca~ı; 

Koc:ı·ı 'ı 

Konya 
Konya 
Konya 
Kony'l 
Kony<ı. 

Türe! (Ali Rıza) (ve Paris'te] Konya 
Tiridoğlu (Alnettin) (ve Pa. Kütahya 
ris'te] 
Edgüer (Ridviı.n Nafiz) 

Uslu (Feyzullah) 
Ergin (Edib) 
Menemencioğln (Hasan) 
Kitabcı (Hüsnü) 
Şarlan (Hamdi) 

Manisa 

Manisa 
Mardin 
Mardin 
Muğla 

Ordu 
Yanınbıyık (Mnaınmer) [Kıs- Ordu 
men ve idadi] 
Balta (Talısin Bekir) [ve Ber- Rize 
lin] 

Sirmen (Fuad) [ve Roma 'da) Riw 
Zrrh (Ali) 
Bilsel (Cemi!) 
Ezgü (İhsan) [ve Mülkiye] 
Çelik (Kemal) 
Türkay (Behçet) 
Atay (Cemil) 
Sevük (İsmail Habib) 

Rize 
Sanısun 

Samsun 
Seyhan 
Siird 
Si no b 
Sin o b 

Ba.~ak (!smail Hakkı) [Kısmen Sivııs 
ve orta] 
Dizdar (Eşref) [Kısmen] 

Erişken (Resai) 
Poroy (N8.zmı) [ve Paris'te] 

Sivas 
Toknd 
Tokad 

Anamur (M. Süreyya) [ve Trabwn 
Fransa'da] 
Barutcu (Faik Ahmed) 
Karadeniz (Raif) 

Trabzon 
Trabzon 

Sılan (Necmeddin Sahir) Tuneeli 
Berker (Kazım) [ve Paris'te] Urfa 
Berker (Nihnd) Van 
Arkant (Ziya) [Bir seno ve Yozgad 
lise] 

Devrin ( Şinasi ) [ve Kollejde ve Zonguldak 
Paris'te) 
Kuyucıık (H8.zım Atıf) [ve Ko- Zonguldak 
lombia] 

ldadi öğretimi görenl~r (12) 

Karan (Hayrettin) 
E~n (Ahmed) 
D iniray (Ekrem) 
Demirel (Eşref) 

Balıkesir 

Bilecik 
Edirne 
Kars 

Taşçıoğlu (Ömer) 
EYiiyaoğlu (Kemal) 
Yaycıoğlu (Abdullah) 
Bodrnmlu ( Avraın Galanti) 

Kayseri 
Malatya 
Maraş 

Niğde 
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Bleda (Mitat Şükrü) [ve Ce- S~vas 
nevrc'de Fen tahsili] 

Göksel (Temel) 
Yavıız (L!itfi) 

Yuroalnıl (Ahidin) f!ivas 

lUr. öJ7retim görenliır ( :J) 

Ugur (lsınail Meıned) Sivas Karabacak (Hasan) 

Jandarma Subay okulu (1) 

Scler (Falk) Kıı'J;ı(:hir 

Kollejde okuyıJn.lar (3) 

Gönenç (Mebrure) .\fyoıı K. 
Türker (Borç) [ve Galatasaray] Afyon 1 . 

. Pektaş (Mihri) 

Çubukcu (Arif) [Kısmen] 
Milıçıoğlu (Halil Naci) 
Engineri (Şelrip) 

Inan (Atıf) 

Yalçm (İhsan) 

Sel ek (Cabir) [Fevziye Okulu 
Ticaret Kısmı] 
Göksidan (.Ali Reşat) 
.Akyüz (Ali 'KB.mi) [Dariişşafa-

bJI 

u~e öğretimi görenleı· (16) 

Ankara Dikmen (Ali) [ Dariişşa.faka] 
,\ ııkııı·a HPnli ( J[ ;ıl il ) ı ::ı . : 2] 

Bııı·d ur Çam ( Saliı.hattin) l Galatasaray] 
~·an kın Işık (Hikmet) [Öğretmen Oku-
~:li\?.ığ lu]i 
<:iimiiı:;ano K.ltapçı (K&mil) 

t]çöz (Hasan) 
Jfakkiıı·i .Arvaa (İbrahim) 
l stuıılıul Kork:ınu (Salim) 

.1/tdresc dt okwıı-uş olanlar (8) 

fnanku.r (Emin) 
Özdamar (Hüsnü) 

Trabzon 
'l'ı-ııhzon 

Zonguldak 

Kocaeli 
Kütahya 
Seyhan 
Sivas 

Si Ya.~ 
Tunceli 
Van 
Yozgad 

lç ı 
lspaı·tıı 

Gerkeçar (Mustafa Fehmi) 
.i'~k<'r (1 met) [ve Rüştiye] 

Sazak (E:ırün) [ve Hususi] 
Özdemir (Şefik) [Cam.iülezher] 

Bıırsa 

<.'orum 

Eski~chir 

C: a.zi:ıu llAı 
Onat (Naim Hazun) .Konya 
Kaptan (Raaih) [Camiülezher) 1\Iara.~ 



Börekei (Raşit) 
Çağlar (B hçet Kemal ) 

den] 
Aruka.n {İzzet) 

[Ma-

-«2-
Miihımdis Okulu (11} 

.'u1kara 
Erzinca n 

~ski şdıi ı · 

lxpaı·ta 

Taner (l\luhiUin ) [1 vi ~ re 'de Kayseri 
elektrik] 

Torgut (Şevket ) [Alma.nya 'da.) Kııı;;uh i r 

Penınen (R~fik ) [ İsviçre 'de Kocaeli 
elektrik) Aydar (K&zım) 

Kortel (Hüsnü) 
elektrik] 

l Belçika 'da Istanbul .A.vdm (Mitııt) 

Soycr (Razi) 
Trabzon 
Urfıı 

Epikmen ( 'ııdcttiıı ) fl\[acaris- lznıir 
Jan 'da makine] 

Dinç (R-aif) 

Yiğitoğlu (Ali Kemal) 
Karamuğla (Cemal) 

.Atalay (N&im) 

.Asa.1 (Faik) 
Şedele (Kemal) 

ı us (.Ahmed) 

Türkımen (.Abdülgani) 
Aıkın (Zühtü) 
Özpazarbıı.oı (Memed Şevket) 
Taner (~) 
Temelli (Tevfik) 

Öymen (H~zırrahman Ra.şit) 
[.Almanya '.da] 
Ocak (Osman) [ve Dariilfiinun· 
dan ehliyetnam.eli] 

Elgün (Naldye) 
ngaz (Hasene) 
.At~ay (Besim) [Yüksek] 
tnusoy (Hüseyin) 
Yalman (Hamdi) [Yüksek] 

Nüvap Okulu (1) 

Erzurum 

Orman Okulu (Yüksek) (3) 

_,\ı ıııısyıı 

Muğl a 

Sungur (Ahmed) 

Orta tahs·il görenler (17) 

<:o111m 
Denizli 
D iyuı·bıılu r 

<:i resun 

Il atay 
1\ ırklıı.rcli 

:llal.ntya 
:llalatya 
ll lulatya 

Karaosman (KAni) 
Kotan (Kamil) 
Dolunay (Rifat) 
Mengi (Halid) 

Belili (Hs.san Cavit) 
Trak (Naznıi) 

Kovalı (Cenı41) 
Boztepe (Halil Nihad) 

Odrııtmıın Okulu (19) 

Bolu 

1 i yu ı·buk ı ı· 

G rıtınl ı ıı 

ll ııtay 

K ütuh~· ıı 

~iğdc 

Ordu 

Kam.li (Kemalettin) [ve Paris 
tnumu Siyasiye Mektebi) 
Erbay (Sabiba) [Ytikııek] 

!+iinıı ltııy (Şemsettin) [Yüksek 

ve Sorhandan sertifika.lı] 
Ataç (Emin) 
.Abanozoğlu (Salise) 
Gürel (Ahmet) 

-' lanisa 
M. u ş 
Niğde 

Kiğdc 

Rize 
Tekirdağ 

Tokad 
Trabmu 

Rize 

aııı~nıı 

~inıs 

'l'ckirdıığ 

Trab7.on 
Zonguldak 



Sökmen ('l'ayfur) 
rı enıir (Memet) 
~~ s(•nı.lal (Memdulı Şevket) 

.\kdoğnn (Hıuıan) 

:-i11ğiroğlu (Se;bit) . 
Aykıırt ( lzzet Ulvi) 

-~ -
lJıel öğnıtiııı göreıılcı· {28) 

Antalya 
Balıkesir 

Bilı>cik 
t; orum 
IWlztğ 

l•:slüşeh i ı· 

t :.azianteb 
< :ünıüşaııe 

8ıığrı·oğlu (Halct) [ve Rüşti~·e] 

l •:ı-teuı (tsmnil ) [ve or ta] 
!lfPntcşeoğhı (Feridun OsmAn) 
1 , ., . oı·ta] 

~ıılıiıı ( Alwııed) [ve Rii~tiye] 
Atııç (IIasan Fehıni) 
Devrim (Ali Şelhun) 
K·uraııııırııal (Ziya.) f ve 

l]atay 
.RüşLi- Istanbul 

Soy in (Faik) l I'C Rüştiye] 

1'ı·ıwyrrm (Hazim) 

(\zlıızctı (Nail) f ve orta] 
A.ı·ıkoğlıı (Dıtııııu·) 

l(ılı~cıoğlu (Emin) 
Sewngil (Refik Ahmed) 
Ey iboğlu ( Dııııiş) ye) 

Bııyıır (Celal) 
Oııaı·ıın (Halid) 
Ozoğıız (Esad) 
ÜLliil ( Şevket) 

!zmir 
l~il' 
Kaı·s 

Kırklareli 

C'o~ııı· (Hüseyin Sami) [v-e lise) 
Boya (Münih) [ve Rüştiye) 
Allıoğlu (Mahmud) (ve idadi] 
Kııı·~lıoğln (Yusuf Duygu ) 

Posta ve Telgmf (Yüksek) (1) 

Tıırhıın (.Ali Rana) [Almanya hta-nbul 
ve Belçika) 

Aklın (Nafiz) 
Küçükler (Hull~Bi) 

<,:erçel (Haydar) 
Uras (l!lead) 
Daldal (Fevzi) 
Çarıkh (Hacim) 
Tiritoğlu (Fahrettin) 
Uzay (Yahya Sezai) 

Adal (Hasan Şükrü) 
Siren (Celill Sait) 
Caıııtez (Refet) 
l~rhrın (Ahmed Münir) 
(lüveudi n (Fatin) 
Bulııyrrh ~RI1suhi) 

Ergeneli ~Hilmi) 

Hendıı (l\futafn Abdülhalik) 

H iiştiyeleı·d.e okuııııı* o/(l!lı/ar ( 4) 

Amasya 
Balıkesir 

'l\ıran (İbrahim) 
Tansan (Şeref) 

Siyasnl BilgilM· Olw:ıu ( 56) 

:\.fyon K. 
Amıı~.1·a 

Anlmı·a 

Bahk~si r 

Balıkes i ı · 

Bahkt>sir 

Bolu 
Bolu 
Bııı·ııa 

Bımın 

llursıı 

('anakkale 
~·nnakkıılc 

<)ııııkm 

l{a.nsu (Mazhar Müfid) 
Tüzün (Atlf) 
Us (Asnn) 
Kayaalp (Nuri) 
Uluğ (Şeref) 

Ağralı (Fuad) [ve hukuk] 

Akyürek (.Aziz) 
Oöltı (Münir Hüsrev) 
Akkaya (Münir) 
Kıırauğaç ( !ükerrem) 
Bnymdır (Atrt) 

lkm('n (İSmail Hakkı) 

Yalçın (Hüseyin Oa.hit) 
Adnlan (~ket) 

Malatyı\ 

Manisıı 

Mıı~la 

e:ğde 

-N«ğde 

·Sıunsun 

Seyhan 
Sih'd 
Tok ad 
Tıibzon 

U ı-fa 
•v.an 
' Yozgaıd 

Yozgad 

Kırşehir 

Zonguldak 

Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 
Çorum 
Diyarbakır 

Elô.zığ 

Err.ııruın 

Erzurum 
Giresun 
İsparta 
İstalibul 
t tıııibul 
Istanbul 
İzıııir 
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,Saracoğlu (Şükrü) [ve Cenev- İzmir 
re] 
Orbay (Ziya) 
Kala<; (Ahmed Hilmi) 
Kaıısu (Nafi .Atuf) 
Yiğit ( İbrahim Süreyya) 
Okay (Kazım) 

Pekcan (Hfuııid) 
Uşaklı (Ömer Bedrettin) 
Barkan (Emrullah) 
Öker (Muttalip) 

Kastamonu 
Kayseı·i 

Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 

IGitııhya 

KütMlıya 

Malatya 
Mııhıtya 

Kurdoğlu (Faik) [ve Brüksel Manisa 
Üni~ersitesi] 
Tankut (Hasan Reşit) 
vamaş (!mail) 
Çakır (Hüsnü) 

.\[ aı·ıış 

Oı·du 

Samsun 

Durukan (Zübtü) 
Yörüker (Memed .Ali) 
Uran (Hilmi) 
Y egena (.Ali Münif) 
Twıcay (Saffet) 
Üzirak (Fayık) 
Keşmir (Halid Nazıni) 

Peltel (Galib) 
Day (Sım) 
Snkn (Hasan ) [vıı Pııris'te) 

Tekeli (Esad) 
}~öz (Sırrr) [Ehliyetnameli ve 
idadi) 

· F.rişirgil (Emin) 
Vardar (Rifat) 

'l'm·ım Okıi/ıı ( 12) 

Gektepe (Nuri) [SelAnik] Aydın 

· Duru (.Aziz) Bursa 
Ege (.Abidin) [ve Alınanya'da] Denizli 
Tokad (EmJn Aslan) [Montpel- . Denizli 

ller ve Hukuk] 
Çoşkıın. (Tah.slıı) [Halkalr] 
Dikmen (Ahmet Hamdi) [Hal-
kalı ve .Alııuuıya 'da] ~ 

Erkmen (Muhlis) ·[ve .Alman
Y.a'da] 

Kastanıonu 

Konya 

Kütalıyıı 

Hatipoğl~ (Şevket Rıı.şit) [ve 
Almanya 'da[ 
Özel (Yaşar) [ve .Alııuuıya'da] 
Erten (Rıza) [ve Fransa'da] 

Ülkmen (L1itfi) [ve .Almanya'
da] 
Oral (Cavit) [.Almanya'da ve 
Siyasi Bilgiler Yüksek Okulu] 

2ıeknik ve Sana.t Ok:ulu (Y1iksek) (2) 

Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Tekirdağ 

'l'okad 

'l'okad 
'I' rabzon 
Trabzon 
Urfa 
Yozgad 

Zonguldak 
Zonguldak 

Manlsa 

Manlsa 
Mardin 

Mardiu 

Seyhan 

Dallıoğlu (Hikmet Turhan) 
[Yülaıek S. O. Budapettel 

Antalya Çobanoğlu (Fuad) [Yübek Kırtehir 

br. Selgl1 (Ahmed Hamid) 
Dr. Kahraman (Galip) 
Dr. Kural (Hüsamettin) 

Dr. Tunca (Cemal) 
lk Alataş _(Hul&i) 

Afyon 1<. 
Antalya 
Antalya 

Antalya 
Aydın 

Teknik O . .Alm&DY.Jl ve .Ameri· 
ka'da] 

!I'~p (.J7) 

lk Gertnen (Mazhar) 
lk Levent ( Rı za) 

Dr. uner (llfuhlis) 

01'. Ülgen (Zihni) 
Dı·. Yeşilyı.ıı·t (.Aluned Ruh i) 

Aydın 

Aydın 

Bilecik 

Bolu 
Burdur 



·- . .., ...... 
Dı·. Güran (Refik) 
Dr. Konuk (Sadi) 
Dı·. Sinıer (:M. Talat) 
Dr. Arkan (Akif) 
Dı·. Cantekin (Mustafa) 
Dı· . Kıızancıoğlu (Cemal) 
Dı ·. Berkman (Hamdi) 
l>r. Uz (Behçet) 
llı·. Öni{Örcn ( İbrahim Tali) 

Dr. iVl t> nıik (Fatma) 
lk Ağakn,1' (Memed .Ali) 
lk Cımbolat (Muzaffer) 
Dr. Melek (Abdurrahman ) 
Dı·. Berker (Muhtar) 
1 lı· . Ataç (Galip) 
Dr. Berksoy (Kemal Cennp ) 
i l r•ıı'ı•,iirl 
Dr. Diker ( Hayrııllah ) [Profe
sör] 
Dr. Cuı-a (Hüseyin Hulki) 
Dı· . Öı·s (Kil.mran) 
Dr. Oktay (Esııd ) [Moııkovıı'

da] 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
('an km 
Çoı'Um 

!,'orwn 
J)pnizli 
n~nizli 

J>i.vaı·hak ır 

ı;;dirne 

Clnzianteb 
C:ııziantcb 

OaziantPh 
!çel 
lstaııhul 

lstıı.nbul 

l ~tanhul 

lzınir 
!zmir 
Kars 

Dr. Ecevit (Fahri) [Profesör] 
Dı·. Uınay (Fuad) 
Dı·. Büı·ge ( Fazı! Şerefeddin) 

Dr. Irmak (Sadi) 
Dı ·. Ulndağ (Osman Şevki) 
Dr. Delithaşı (Ali Süha) 
lk Üzeiçi (Cafer) 
Dr. Kii~tçılar (S[ıada Emin) 
[C'<'nevre 'l'rp Fakliltesi] 

Kastamôntı 

Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Konya 
Kütnhya 
Malatya 
Manisa 

lk Bayizit (Keınali) Maraş 

Dr. Uras (Aziz) Mardin 
lk Talay (Rasi m Fnid ) [ve Niğde 

Paris 'te] 
Dr. Demir (Vehbi) 
Or. Sezer (Zeki Mesut) 

Ordu 
Ordu 

llı·. Dilemre (Raim Ali) [Ordi- Rize 
nn.ryiis Prof.] 

lk Satır (Kemal) Seyhan 
Dr. Kökde!lıir (Bahaeddiıı) [ve Sinob 
Amerika'da] 
Dr. Bıu•kın !R~hi ı) 1 Frankfurt Zonguldak 
Tıp Fak!lltesi] 

Ticaret Oku/.,ı (Yüksek) (2) 

Sııbuncu {lsmail ) [ve Hukuk] tıirı:Rnıı Baydar (Na.suhi) Malat ya 

1'opçıı Miihe'lldis okulu (2) 

Ol. Duruka.n (Eytıp) Hatay Gl. Dorudoğan (Hasan) Karıı 

f/11-iversite (34) 

Baltacıoğlu (İsmayıl Hakkı) Afyon K. 
[Tabiiye] 
Pasin (Rıfkı Refik) [Sorbon] ı\ğrı 

Atay (Falih Rıfkı) [Edebiyat] Ankara 
Baykan (Belkis) [Tabiiye] Ankara 
Eriş (hiuaınmer) [Riyaziye] 
~ umer ( urullah Esat) [Ber. 
lin ve Frankfurt - ve hukuk] 
Leveııd (Aglih Sırn) [Edebi
yat] 

Ankara 
Antalya 

Aydın 

Uzııııçarşılr (İsmail Hakkı) Balıkesir 
[Edebiyat] 
Bangııoğlu (Tahsin) [Edebi- Bing(ı1 

yat] 
üzc:ağlar (Cemil) [Fen] Bolu 

f:iiııtekin (Rı>şa t Nuri) [Ede- Çanakkale 
biyat] 
Onay (Talat) [Edebiyat] Çankırı 

Sayar (Ayet) (LGndra 'Oniver- Gireının 
~itt'si lktisat Fakültesi) ,. --
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Esıner (Alımet Şükrü) [Nev- "!stanbul 

· york - Kolombuia] 
Gövsa (İbrahim Aliettin) .{Hu- !stanbul 
kuk ve Cenevre'de Pooagoji] 
ÖY:JD.en (Ealdhe) [Coğr.nfyn.] İstanbul 
Arıman (Benal) [Sorbon- l'lde- lıımir 

biyat] 

Yunus t.şehinıe) {Fen] fımıir 
Yücel (Hasan Ali) [ve ıY<iiksek lzmir 
Muallim ,J,Iııktebi) [Edebiyat] 
DursunQ'itlu ' (Cevat) [Alman- :Km:s 
ya 'da fellefe] 
Tamaç (Nuri) (Kimya Ş. ve ec- Kastamonu 
zacı] 

Taşkıran ~Tezer) [Edebiyat] R'astıımonu 

Bina! (MUhsin Adil) f11ıı;büye 'K ouya 
Ş. ve Fransa'da] 
Gölmlen ~atin) [Fen Fıııkiilte- ' Konyıı 

si ve Medreıe] 
Bayur (Hikmet) [Sorban] Manisa 

Sarhan (Haklun) [Neuclıa:tel Manisa 
Tic. Mek.-Londra lk .. F. Ham-
burg İktisat Dok. ve .Adtara 
Hukuk] 
Tanpınar (Abmet IDı.ntd.i) tE- Mar.a~ 

debiyat] 
İşcen (Şeıruıa) [Tabüye] Seyhan 

Orueoğlu (Hulftsi) (İliihiyat] 'Sinob 
Sad&;k (Necmettin ) [uiyon "Uni- Sivas 
versitesil 
Sirer ~t Şem.settin) (.Edebi- Sivas 
yat] . 
D<'veli CMuammcr ) fiilen ve •rokad 
Diııçi] 

Tecer f.Alıımet . Kutsi) [Felsefe, Urfa 
Halkalı Ziraat ve Yfi:ksek 'Mu-
nllim Mektebi] 
Yetkin ('Suut K'8nal) [RA!ılma Urfa 
Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi] 

Vakıflm· (1} 

Bekit (Ril.ftü) Diyaı·bnkır 

Vetet-iner (~) 

Esen (Ali Rıza}. iil'd Batu (Sa.l8hattin) [ve Hanov- Çanakkale 
ra ve 'Berlin Yüksek Ziraat] 



6. Milletvekill~ri n.in bildikleri y?-bancı dillere gör e. böl ünü~~ 

Tiirker (Berç) 
Tuga._ (Hüsamettin) 
Yiğitoğlu (A li K'Croal) 
Aksoley (Mebrure) 
Gl. Aııılmış (Nihat) [Az] 
Atay (Falih Rrfkı) 

Baytın (Arif) 
Börekçi ( Raşit) 

Çlmkçu (Arif) [Az] 
lniiııü (İsmet) 

Duğlıoğlu (Hikmet Turhan) 
Dr. Kııral (Hüsamettin) 
Sökıııcıı ( 'l'nyfıır ) [Az] 
Suıııer ( Nıınıllah Esat) 
nı. Alpman (R.efet) 
Or. Levent ( Rıza) 

flülrk ( Kasım) 

Buııguoğlu (Tahsin) 
Çnnılıcl (Hasan Cemil) 
Öynıl'n ( Tiıfzm·ııJımaıı Rll.l)it) 
Rıı ı;(iıl('ri ( Şckip ) 

B ntıı (Saliihattin) 
Dr. Arkan (Akif) [Az] 
lıı aıı ( Atıf) 

En'nı (Ali Rıza) 
Dı·. Ka za ncıoğlu (Cemal ) [Az] 
Eı.rc ( Alıidin) 

nı. St>vliktckin ( Kiazım) 

!lter (Aziz Samib) 
Akyürek (Aziz) 
n ı. Dt>miı-bıuı (P ertev) 
r.ı. So.vdeın.ir (Zeki) 
Alıadan (Yavnz) 
Barın~ (Cemi! Said) 

Dr. C'nnholat (Muzaffer ) 
Kaleli (Bekir) [Az] 
Dr. l\lclrk (Abdurrahman) 
Ul. Sökm n (İhsan) 
Cll. Dıırukan (Eyüp) 
Koraltan (Ro.fik( [Az] 
OL Tü i'San (Şefik) 

Bayındır (.Atıf) 

Alnı.aııca (94 ) 

Afyon K. 

.\~rı 

Amasya 
Ankara 
Ankaı:a 

Ankara 
. \nkara. 
Ankara. 
Ankara. 
.\ nkara. 

.\ntalya 
Au talya 
Antalya. 
Antalya 
A~·dın 

Aydın 

Bilecik 
Bingöl 
Bolu 
Bolu 
Burdur 

(,'anakkale 
l,'.ankırı 

('ıınkırı 

(Jonıh 

Çorum 
Donizi i 
Di ~· ıı rlıakır 

Erzincan 
F.rzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Ekkiş hir 
Cıızia nteb 

C:tııiıın teh 

ı:ııziıı nteb 

( ~aziııntelı 
Cliı·osun 

Ilatay 
Içe! 
l(cl 
lııtanbul 

Ol. Bele (Refct) 
Dr. Berksoy (Kemal Cenab) 
Oöker (Galib Bahtiyar ) 
Gl. Karabekir (Kil.zmıJ_ 

Kııı ·aınui'Sal (Ziya) [Az] 
Sarıdal (Vehbi) 
Tal'lıan (Ali Raııa) 
Demirel (Eşre.f) 

Duı'Sunoğlu (Cevat) 
Ol. Dumdoğaıı (Hasan) 

Dr. Oktay (Esad) 
Taşkıran (Tczcr) [Az] 
Taner (Muhi ttin ) 
Ürgülılü (Suat. Rnyri ) [Az] 
('olııınoğlu (Fnad) 
Toı·gut (ŞcYin•t) 

c:ı. Baku (1\Iüi'Scl) 
Dr. Bürgc ( Fazıl Ş~rcfl'ddin) 

Fenmen (Refik) [Az] 
Arıkan (Sa.ffct) 
Bilgin ( Y~ıhbi ) [Az] 

<:ı . l'ebcso:v (Ali Fuad ) 
Dikmen (Ahmet Hıımdi ) 

lk Jı·mak (Sadi ) 
Eı·kmcn (Muhlis~ 

Pt•keı· (Recl'p ) 
Uzgörcn (Vedit) 
Bıır·kıı n ( Eınrullah ) 

ZaiJoı (Mahmud Nedim) 
Hatipoğlu (Şevket Raşit) 

Öxey ( Yaf~Sr) 
Sarhııu (Haldun ) 
Tııııknt (Ilasan Reşid ) 

Ülkümen (Lütfi ) 

Oı·gl. ~·afışlaı· (Jzzcddin ) 
B:odrııınlu ( Avrnın Galanti ) 
A kyıızı ( Ş('vkct ) 

Baltıı (Tahsio Bekir) 
I>r. Dileınre (. aim Ali ) 
Aıııiral Engin ( Fııhri ) 

.\rıltoğtu ( Dıımar) 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
1 ~ı~taııbul 
İstınıbul 
lstallbul 
1 tanbul 
K ai'S 
Ka ı 'S 
Ka !'S 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kır.!Jeh i r 

Kırşel• ir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 

Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Külahyıı 

Kütahya 
Malatya 

Malatya 
1\ia.n isa 
1\latiiııa 

M tilisa 
Mara.ş 

Mardin 

1\fuğlıı. 

riğdc 

Ordu 
Rtro 
Rb 
tım un 
;vlıan 
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qı. EldeııiJ (Nacl) Seyhan Çelikkol (Sabri) [~] 
Oral (Cavit) Seyhan Develi (Muammer) 
Sadalt (Necmettin) . ivaı; Sılan (Necmeddin Sahlr) 
Sirer (Reşat Şemsettin) ivaı; Berker (Kizı:ın) 
.Apak (Rahmi) Tekirdağ Arat (Celil) 

[)ı· . Bndoıı ( llclıi ) 

ArGpDQ (91) 

Dağlıoğlu (Hikmet Turhan) Antalya Seler (Faik) 
Uzay (Yahya Sezai) Balıkesir Gökmen (Fıı.tin) 
Uzunçarşili (İsmail Hakk) s~ lıkesir Karagüllo (Hulki) 
Gerçeker (Mustafa Febmi) Bursa Ouat (Naim Hazim) 

Güvendiren (Fatin) But"Sa Atalay (Besim) 
Bekit (Rüştü) Di~' arbalur Barkan (EınrullaJı) 
Sağıroğlu (Sabit) [Az] Elitzığ Kaplan (Rasih) 
Ding (Raif) Eı .. t.urum Tankut (Hıısan Reşid) 

Özda.ıruı.r (Şefik) C:a:t.iantclı Dr. Uras (Aziz) 
Devrim (Ali Şelhunı) J [at.ııy Bodrunılu (.A.vram Galanti) 

Selçuk (Hamdi [Az) J lıtt~•.r TepeY,l'an (HAzim) 
Türkmen (Abdülgani) [Az) ıratay Başak (İsmail Hakkı) 
İnankur (Emin) !çel Günaltay (Şemsettin) 
Ö1Aiamar (Hüsnü) f ,.paı·ta Arvas (İbrahim) 
Sarıdal (Vehbi) Jstanbul Arat (Cel&l) 
;Köprülü (Fuad) Kars 

BulgarOG (2) 

Koriı. Artuukal (Ali Rıza) [Or- Mmıi:-;;ı 
ta] 

Prkel (Galib) 

Er?Mnlce (6) 

Türkor (Berg) Afyon K. Atay (Cemil) [Az] 
Uraz (Esad) Amasya Başak (İsmail Hakkı) 

Daldal (Fevzi) .\nkara Boya (Münih) 

li'Gf'IÇCI (22) 

Tugag (Hüsanıettin) Ağrı Eker (İsmet) 
Uzay (Yahya Sezai) Balıkesir Sağıroilu (Sabit) 
Uzunçarşdı (İsmail Hakk) Balıkrsir Ding (Raif) 

Esendal (Memduh Şevket:) Bilı:cik İnankur (Emin) 
Gerçerer (1ı1ustafa Fehmi) BW'till Köprülü (Fuad) · 

T?kad 
Tokııd 

Tunceli 
Urfa 
Yozgad 
Zonguldak 

Kırşehir 

Konya 
Konya 
Konya 

Kütahya 
.\Lalatyu 
Mara.~ 

Mar~ 

Mardin 
Niğde 

Niğde 

Sivas 
Sivııs 

Van 
Yozgad 

'l'ok:Hl 

Si no b 
. ivas 
V'ıııı 

(.'onııu 

Elazığ 

b:rzururıı 

l çel 
Kal'li 



Gökmen (Fatin) 
Karagülle (Hulki) [Az] 
Onat (Naim Hazim) 
Atalay (Besim) 
Bayur (Hikmet) 
Tepeyran (Hazim) 

Baltacıoğlu (!smail Haklo) 
Çerçel (Haydar) 
Çetinkaya (Ali) 
Gönenç (Mebrure) 
Dr. Selgil (Ahmet Hfimid) 
Türker (Berç) 
Pasin (Rıfkı Refik) 
Tugaç (Hüsamettin) 
Tarhan (Zeki) 
Uras (Esad) 

Yiğitoğlu (Ali Kemal) [Az] 
Aksoley (Mebrure) [Az] 
Gl. Anılmış (Nilıa.t) 

Atay (Falih Rıfkı) 
Baykan (Belkiıı) 

Baytın (Arif) 
Bekata (Hüzı O~) 
Börekçi (Raşit) 

Çubukcu (Arif) [Az] 
Daldal (Fevzi) 
Eriş (Muammer) 
İnönü (!smet) 
Kayaoğlu (Mihal) [Az] 
Yöriik (Ziya) 
Dağlıoğlu (Hikmet Tmhıın) 

Dr. Kahraman (Galip) 
Dr. Kural (Hüsamettin) 
Sumer (Nurullah Esat) 
Dr. Tunca (Cemal) 
Dr. Alataş (Hul11si) 
Gl. Alpman (Refet) 
Dr. fl.ermen (Mazhar) 
lıevf'nd (Agii.h Sım) 
Dr. Levent (Rıza) 

Çarıldı (Hacim) 
Gl. Özalp (KAzım) 
Tirito~lu (Fahrettin) 
Uzay (Yahya Sezai) (Az) 
U.zunça.rşılı (!sınaı1 Hakln) 

Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Niğde 
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Sevük (!smail Habib) 
Başı:k (İsmail Hakkı) 
Günaltay (Şemsettin) 
Kitapçı (JUmil) 
Arvas (!brahim) 
Dr. Bııı·km (Rebi: 

Fransızca (311) 

Afyon K. Esendal (Memduh Şevket) 
Afyon K. Gülek (Kasım) 

Afyon K. Dr. Suner (Mublis) 
Afyon K. Banguoğlu (Talısin) 

Afyon K. Düşünsel (Feridun Fikri) 
Afyon K. Ertan (Muhtar) 
Ağ n Osma (Bülent) 
Ağn Ada! (Hasan Şükrii) 
Amasya Korgl. Alptoğan (Abdullah) 
Amasya Çambel (Hasan Ceınil) 

Amasya Özçağlar (Cemil) 
Ankara 8iren (Cel8.1 Sait) 
Ankara Dr. Ülgen (Zilıni) 
Ankara Dilmen (!brahim Necmi) 
Ankara Engineri (Şekip) 
Ankara Dr. Yeşilyurt (Ahmet Ruhi) 
Ankara Akgüç (Atıf) 
Ankara Canıtez (Refet) 
Artkara Erhan (Ahmet Münir) 
Ankara Dr. Güran (Refik) 
Ankara Giivendiren (Fatin) 
Ankara Dr. Konok (Sad.i) 
Ankara Pnrs (Muhittin Baba) 
Anknra Dr. Simer (M. Talat) 
Antalya Gl. Tmaz (Naci) 

Antalya Arsal (Sadık Tahsin) [Az] 
Antalya Batu (Salll.hattin) 
:\ntalya Bulayırlı (Rusuhi) 
Ant alya Ergeneli (Hilmi) 
Aydm Güntekin (Reşat Nuri) 
Aydın Kamçıl (Anf) [Az] 
Aydın Dr. Arkan (Akif). 
Aydın Erkin (Behlç) 
Aydın Renda (Mustafa Abdülhalik) 
Balıkesir Rrcm (Ali Rıza) 
Balıkesir Kansu ('Mazhar Müfid) 
Balıke.qir Tüzün (Atıf) 

Rı• lıkc:>ir Us ( Asım) 

Balıkesir Akgöl (Eyüp Sabri) 

Sinoo 
Sivas 
Sivas 
Sivas 
Van 
Zonguldak 

Bilecik 
Bilecik 
Bilecik 
B~öl 
Bingöl 
Bitliıı 

Bitlis 
Bolu 
Bolu 
Bolu 

Bolu 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur · 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Bursa 

Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
('anakkale 
Çanakkale 
<:ankın 

Çankın 
Çankırı 

Çoruh 
Çorub 
Çoruh 
Çoruh 
('orum 
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. Dr. Kaııan'CJoğlu (Cemal) Çorum Gl. Türsan (Şefik) İçel 

Dr. Cantei:in• (Mustafa.) Çorum Aydar (Kizmı) İsparta 
Kayaalp (Niiri) Çorum Turan (Kemal) İsparta 
Dr. Berkman (Hamdi) Denizli Tüzemen (Cemil) [Az) İsparta 
Ege (Abidiiı) Denizli .A.kyüz (Ali Kami) İstanbul 
Tokad (Enfuı Aslan) Denizli Arsevcn (Cellli Eaad) İstanbul 
Dr. Uz (Behçet Denizli Dr. A~ (Galip) İstanbul 

Dr. Öngören (İbrahim Tali) Diyarbakır Bayındır (Atıf) İstanbul 
m. Sevüktekin (Kiazım) Diyarbakır Gl. Bele (Refet) İstanbul 
!Jluğ (Şeref) Diyarbakır Dr. Berksoy (Kemal Cenap) İstanbul 
®!!dü.zalp (Mahmud Nedim) Hdirne Ciıncoz ( Sallliı) lsta.nbnl 
Dr.-Memik (Fatma) };dirno Dr. Diker (Hayrullalı) lsta.nbul 
Ağralı (Ftıat) /" Elazığ Esmer (Ahmed Şükrü) tsta.nbul .. 
Aykaç (~ıı.zıl Ahmed) Eliı.zrğ Oöker (Galib Balıtiyar) İstanbul 

Çağlar (l3e~çet Kemal) Erzincan Gövsa (İbrahim Aliıcttin İstanbul 
İlter (Aziz Sami) Erzincan Gl. Karabekir (Kiizmı) !st.anbul 
Sökınensüer (Şükrü) Erzincan Kararnursal (Ziya) İstanbul 
A:kyürek (Aziz) Erzurum Kortel (HiiBnü) !stanbul 
Altuğ (Salim.) Erzurum Menemencioğlu (Nuınan) i stanbul 

W. Demirha~ (Pertev ) Erzurwn Öymen (Fakihe) İstanbul 
GÖle (Münir :ı;İüsrev) Erzurum Sarıdal (Vehbi) !stanbul 
Koçak (Şükrü) Erzunım Tarhan (Ali Rana) İsUınbul 
Gl. Soydemir (Zeki) Erzurum Ülkümen ( İsınail Hakkı) 1st.a.nbul 
Abadan (Yavuz) Eskişehir Yalc:;ın (Hüseyin Cahit) İstanbul 

Arukan (uzet) Eskişehir Adalan (Şevket) lzrnir 
Aykurt (İzzet ffivi) Eskişehir Arıman (Benal) 1zmir 
Qzdamar (latamat) E~işehir Bayaı· (CeliU) İzmir 
Dı: .• Ağa.kay (M em et Ali) Gaz.i.anteb Birsel (Münir) İzmir 
Aksoy (Omeı: Asım) Gazian te b Dr. Cura (Hüseyin Hulki) İzmir 
Bari as ( Ceiıiil Said) Gazi.anteb Çınar (Esat) İzmir 
Dr. Canbolat (Muz.affer) Gazi.anteb Menteşe (Halil) lzmir 
Kaleli (Bekir) Gazian te b Onaran (Halid) İzmir 
Dr. Melek (Abdurrahman) Gazi.anteb Oran (Ekrem) !zmir 
O:rA:lcınir (Şefik) Ga.zi.anteb Dr. Örs (Kfunra.n) tzınir 

Akkaya (Münir) Giresun aracoğlu ( Şükrü ) lz.nıir 
Gürak (İhsan) Gireswı Yunus ( Şehi.nıe) [Az] lzınir 
Osten (Necımi) Gires1m Yücel (Hasan Ali) lzmir 
Gi. Sökıneıı (lhaan) Gireswı Dursunoğlu (Cevat Kars 
Erdoğan (Şevket) Gümüşane Gl. Durudoğan (Hasan) Kars 
Güreli (Reeai) [Az] Gümüşane Karacan (Şerafettin) Kars 
Şlıelek (Cabir) Gümüşane Köprülü (Fuad) Kars · 
T,ör (.Etlip Servet) Giimiişıı.ne Dr. Oktay (Esnd) [Az] Kars 

"GL Durokan (Eyup) Hatay Ö:r.oğuz (Es&d) Kars 
llga.z (Haııene) [.Az] Hatay C()f,lkan ( Tahsin) Kastamonu 
Selçuk (Hıundi) [Az] Hatıı.y Dr. Ecevit (Fahri) Kastariıonu 

Dr. Berker (Muhtar) İçel Tıı.m.aç (Nuri) Kastııınonu 

Güven (Ferld Celal) İçel Taşkıran (Tezer) Kastamonu 
Koraltan (Refik) tçcl Baysal (Faik) Kayseri 
Tugay (Şefik) 1ç61 Kalaç (Ahmed Hilmi) Ka.y:ııe'ri 



Taner (Muhittin) 
Toker (Nazmi) 
Ürgüblü (Suat HaY.ri) 
Kansu (Nafi Atuf) 
Dr. UmaY, (Fuad) 

Çobanoğlu (Fuad) 
Torgut (Şevket) 
Gl. BakU (Mürsel) 
Dr. Bürge (Fazıl Şerefeddin) 

Dikmen (Ali) 
Fenmen (Refik) 
'l'olon {İbrahim) 

Yiğit (İbrahim Süren:a) 

Arıkan (Saffet) 
Binal (Muhsin Adil) 
Gl. Cebesoy (Ali Fund) 
Çumralı (Sedad) 
Ergun (Şevki) (Az] 
Gökmen (Fatin) 
Karagülle (Hulki) 
Okajj (Kfızun) 

Türel (Ali Rıza) 
Dr. Uludağ (Osman Şevki) 

AtalaY, (Besim) 
Dr. Delilbaşı (Ali Süha) 
Erkmen (Muhli.ıı) 

Kutman (Salfıbattin) 

Pekcan (Hil.mit) 
Peker (Reeeb) 

Tiridoğlu (Alfıettin) 

Uşaklı (ömer Bedrettin) 
Uzgören (Vedit) 
Barkan (.Eımrullah) 

Baydar (Nasuhi) 

Öker (Muttalip) 
Dr. Özelçi (Cafer) 
Pektaş (lıfihri) 

Zabcı (Mahmud Nedim) 
Korgl. Artun.kal (Ali Rıza) 
Bayur (Hikmet} 
Edgüer (Rıdvan Nafiz) 
Erçin (Osman) 

Hatipoğlu (Şevket Raşit) 

Dr. Kaatçdar (Safı.da Emin) 
Kurdoğlu (Faik) 
Özey, (Yaşar) 
Samhan (Haldun) 
Uslu Feyzullah) 
Dr. Baıizit (Kemali) 

KaY,seri 
Kayseri 
Kayserı 

Kırklareli 

Kırklareli 

. Ku-şehiı· 
Ku-şehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocıı.eli 

Kocaeli 
Kocaeli 

Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 

Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 

Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Mıı.nisıı. 

Mnraş 
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Tankut (Hıısan Reşit) 
Tanpınar (Alımet Hanıdi) 

Alpaya {İrfan Ferid) 
Gl. Düzgören (Seyii) 
E rten ( lwa) 

Menemencioğlu (Hasa.n) 
Dr. Uras (Aziz) 
Ülkümen (Lutfi) 
Orgl. Çalışlar ( İzzeddin) 
Güney (Sadullah) 
Karamuğla (Cemal) LAz] 
Kitabeı (Hüsnü) . 
Menteşeoğlu (Feridun Osman) 

Bodrumlu (Avram Galanti) 
Soylu (Faik) 
Dr. Talay (Rasiıın Ferid) 
Tepeyran (Hazim) 
Çamaş ( İsın.ail) 
Dr. Demir (Vehbi) 
Ur. Sezer (Zeki Mesut) 
Tarean (Selim Sırrı) 
Yarınıbıyık (Muammer [Az) 
Balta (Tahsin Bekir) 

Dr. Dilemro (Saim Ali) 
Kamu (Kemalettin} 
Sirmen (Fund) 

Bilsel (Ce mil) 
<,.:aJruo (Hüsnü) 
Durukan (Zühtü) 

Öztüzeu (Nail) 
Yörüker (Mehmed Ali), 
Çnm (Salfıbattin) 

GL Eldeniz (Naei) 
İşcen (Şemsa) 

Oral (Cavid) 
Dr. Satır (Kemal) [~) 
Uran (Hilmi) 
Yegella (Ali M:ünii) 
Esen (Ali Rıza) 
Tuncay (Saffet ) 
Türkay (Bchçet) [Az), 
Atay {Cemll) 

İncedo.yı (Cevdet Kerim) 
Dr. Kökdemir (Bahattin) 
Sevük (lıımail Habib) 
Başak (lııroail Hnk.k:ı) [Az] 

llleda (Mitat Şiilqü) 
Dizdar (E4fef) 
Jo)seubel (Atıl) 

AWiıf 
~ı;aŞ 
~~ 
~ardi,u 
Mardin 

M~rslin 
Ma.tıe\in 
lı1uğla 
M "la 
M~la 
M.nğla 

Ml!f~ 
·~Ude 
Ni~e 

Nifdo 
Niğde 

Ordu 
orq.u 
Orc;lu 
Ordu 
Ordu 
Rize 
Rize 

Rize 
Rize 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
S nınsun 

Snmsun 
Seyhan 
Sey~an 
Seyb·an 
Seyhan 

Seyhan 
~y,han 

Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Siird 
Sin o b 

Sinob 
S )no b 
Sin o b 
Sivas 

Sivaa 
Sivaa 
SivA4 
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. Günaltay (ŞemBettin) Sivas Boztepe (Halil Nihat) Trabzon· 
Işık (Hikmet) Sivas Day (Sırrı) Trabzon 
Kitapçr (KAmil) Silas Saka (Hasan) Trabzon 
Sadak (Necmettin) Sivas Sılan (Necmeddin Sahir) (Az) Trabzon 
Sirer (Reşat' Şemşettin) Sivas Berker ( Ktızıın) Urfa 
Yurdakul (.Abidin) Sivas Coşar (Hüseyin Sami) Urfa 

Öztrak (Fayık) Tekirdağ Soyer (Razi) Urfa 
Pekel (Ekrem) Tekirdağ 'l'ecer (Ahmed Kutsi) Urfa 
Uybadm (Cemi!) Tokad Tekeli (Esad) Urfa 
Çelikkol (Sabri) (.Az] Tokad Yetkin (Suut Kemal) Urfa 
Develi (Muarnmer) Tokad Arvas . (İbrahim) Van 
Keşm.ir (Halid Nazmi) Tok ad .Arat (CelAl) Yozgad 
Pek el (Galib) Tokad lçöz (Sırrr) Yozgad 
Poroy (NAzım) Tokad Sungur (.Ahmed) Yozgad 

Sevengil (Refik .Ahmet) Tokad Dr. Bar km (Re bi) Zonguldak 
Abanozoğlu (Salise) [Az] Trabzon Devrin (Şinasi) Zonguldak 
Anamur (M. Süreyya) Trabzon Kuiucak (Hnzım Atıf) Zonguldak' 
.Aydm (Miiat) Trabzon Vardar (Rifat) Zonguldak 
Barutçu (Faik .Ahmed) Trabzon 

tbranice (1) 

Bodrumlu (Avram Galanti) Niğde 

ltıgilizce ( 56) 

Baitacıoğlu (!.smail Hakkı) Afyon K. Akyürek (.Aziz) Erzurum 
Çetinkaya (Ali} .Afyon K. Gl. Demirhan (Pertev) Erzurum 
Gönenç (Mebrure) Afyon K. Aksoy (Ömer .Asım) Gazianteb 
Türker (Berç) Afyon K. Özdemir (Şefik) Gazianteb 
Pasin (Rıfkı Refik) Ağrı Sayar (Ayet) Giresun 

ras tEsad) Amasya elek (Cabir) Giinıüşane 

Eriş (Muanııner) Ankıı:ra OJ. Durukan (Eyup) Hatay 
İnönü (lamet) A.n.kara .A.kyüz (.Ali Kimi) (.Az] İstanbul 
Sumer (Nurullalı Esat) Antalya Baymdır (Atıf) !.stanbul 

Menderes (Adnan) .Aydın Denizmen (.Ahmed Haındi ) Istanbul 
Gülek (Kasım) Bilecik Esmer (.Ahmed Şükrü) lstanb~ 
.Ada! (~asıı.n Şükrü) Bolu Karaınursal (Ziya) (Az] İstıı.nb 
Çambel (Hasan Ccmil ) Bolu Tarhan (Ali Rana) İstanbul 

Engineri (Şekip) Burdur Yalçın (Hüseyin Cahit) İstanbul 
Renda .(Mustafa Abdiilhalik) Çankırı Birsel (Münir) (Az] İzmir 
Dr. Uz (Behçet) (.Az] D eniıli Taşkıran (Tezer) Kastamonu 
Dr. öngören (İbrahim Tali) Diyarbakır Urgüblü (Suat Hayri) Ka )'!!eri 
Aykaç (Fazı! Ahmed) ElAzığ Çobru1oğlu (Fuad) Kırşehir 

.ağlar (Behçet Kemal) Erzincan Torgut (Şevket). Kırşehir 



Dr. Bürge (Faııl Şerefeddin) 

Uzgören (Vedit) 
Pektaş, (Mihri) 

Bay_ur (Hikmet) 
Kurdoğlu (Faik) 
Sarhan (Haldun) 

Bodrmnlu (Avram Galanti) 
Uyazı (Şevket) 

Balta (Talısin (Bııkir) 

Türkr.: (Berç) 
ÇobanoğlU (Fuad) 

Türker (Berç 
Pnsin (Rıfkı Refik) 
Akgüg (Atıf) 

Duru (Aziz) [Az] 
Ergeneli (Hilmi) 
Yalçın (Hüseyin Cahit). 

Dr. Oktay; (Esad) 

Dqlıoflu (Hikmet Turhan) 
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Kocaeli Amiral Engin (Fahri) 
Kütahya Yegena (Ali Miinif) 
Malatya Dr. Kökdemir (Bahaddin) 

MaııiBo. Apak (Rahmi) 
Manisa Keşınir (Halid Nazmi) 
Manisa Tecer .(Ahmet Kutsi) [Az] 

Niğde Devrin (Şinasi) 

Oı'Cl.u Kuyucak (Hamn Atıf) 
Rize Özenci (Yusuf ZiY:a) 

1ıptJfıfl.olca ( 9) 

Afyon K. 
Kırşehir 

Bodrumlu (Avraın Galanti) 

1tıılıl,afiC(J (12) 

Afyon K. 
Ağrı 

Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
İstanbul 

Van 

Sarhan (Haldun) :[Az] 
Bodrumlu (Avrnm Galanti) 
Balta (Tahai.n Bekir) 
Sirınen (Fuad) 
Bleda (Mitat Şiikril) 
Cellil (Arat) 

K;Jrl~ (1) 

L4H~ce (~) 

Kars Balta ( Tahai.n Bekir) 

JltJCMca (~) 

An~ Epikmen (Sadettin) 

Srunsun 
Seyhan 
Sin o b 

Tekirdağ 

Tok ad 
U rf u 

Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Niğde 

Manisa 
Niğde 

Rize 
Rize 
Sivas 
Yozgad 

Rize 

lzmir 



Türker (Berç) 
Kayaoğlu (MThal) 
Dr. Levent (Rıza) 
Güvendiren (Fatin) 
Renda (Mustafa Abdülh~lik) 
Özdamar (lstamat) 
Dr. Ağakay (Memed Ali) 
Akkaya (Münir) 
Gl. Sölanen (llısan) 

Esendal (Memduh Şevket) 

İlter (Aziz Sam.ih) 
Altuğ (Salim) [Az] 

Koçak (Şükrü) 

Gl. Sökmen (:th.sa.n) 
Gl Durılkan (Eyup) [Az] 

Afyon K. 
Ankara 
Aydın 

Bursa 
Çruıkırr 

Eskişehir 

nazianteb 
Giresun 
Giresun 

Bilecik 
Erzincan 
Erzurıım 

Erzurum 
Giresun 
Hatay 

-~-
Rvmco (18) 

Güreli (Recai) 
Arıman (Benal) 
Karaosman (X:ô.ni) 
Orgl. Çalışlar (İzzettin) 

Bodnunlu (Avram Galanti) 
nurukan (Zühtü) 
Uran (Hiilmi) 
Esenbel (Atıf) 
Day (Sırrr) 

Rusca (12) 

Gl. Karabekir (KaZJm) 
Dr. Oktay (Esad) 
Torgut (Şevket) 

Korgl. Aı'lunkal (Ali Rıza) 

~ı ı. Ditzgören (Seyfi) [Az] 
Apak (Rahmi) 

···+------>•-<•----·-<"·· 

Gümüşane 

İzınir 
Manisa 
Muğla 

Niğde 

Samsun 
Seyhan 
Sivas 
Trabzon 

!stanbul 
Kars 
Kırşehir 

Manisa 
lviard in 
Tekirdağ 



7. Milletvekillerinin uzmanlıklarına göre bölünüşü 

Taşkapılı (Ali) 
Alaıoley (Mebnıre) 
Bekata (Hıfzı Oğuıı;) 

Kayaoğlu (Mihal) 
Ölanen (Mümtaz) 
Yörülı: (Ziya) 
Aksoy (Nur.ıan) 

Menderea (Adnan) 
Burcu (Oısman Niyazi) 
Onat (Hilanet) 
Örgev~n (SUreyya) 
Bııen (Aiunc1 ) 
Düşünsel (Feridun Fikri) 
Ertan (Muhtar) 
Osma (Bülent) 

Akgüç (Atıf) 
Pars (Muhittin Baba) 
Arsa! (Sadık Tahsin) 
Çıığıl (Münir) 
Kayaalp (Nuri) 
Biı.şkaya (Yusuf) 
Küçiika (Naili) 
Kaliagil (Feyzi) 

Dinç (Raif) 
Abadan (Yavuz) 
Özdamar (lstamat) 
Aksoy (Ömer .Asım) 
Bari as (Cemi! Sait) 
Kaleli (Bekir) 
Osten (Necmi) 

Kunt (Bekir Sıtkı) 
Selçuk (Hamdi) 
Koraltan (Refik) 
Tugay (Şefik) 

Tuan (Kemal) 
Tüzenıen (Cenıil) 

Hama.l (Ferit) 
Birsel (Münir) 
Menteşe (Halil) 
Oran (Ekrem) 
Saraco~lu (Şükrü) 

. lrlalel ve hııi.:ı1l; (82) 

Afyon Kaı·ahisıı.t 
Ankara 
Ankara (ve ekonomi ve basın) 
Ankara 
Atıkanı 
.A.nkıı.ra 
Antalya 

Aydın ( VO çiftçilik) 
Balıke.sir 

Balıkesir 

Balıkeair 

13il~c:ik 

Bingöl 
Bitlis 
Bitlis 

Bursa 
Bursa (ve edebiyat) 
Çnnaklı:o.le 

Çorum 
Çorum (ve idare ve maliye) 
Denizli (,·e tarım ) 

Denizli 
Erzincan ( vo çiftçilik) 

Erzurum 
Eskişehir (ve .ekonomi) 
E~ehir 
Gazianteb (ve edebiyat ve dil ve milli eA'itim) 
Gazianteb (ve ekonomi) 
Gazianteb (ve askerlik ve ekonomi) 
Giresun 
Hatay (ve edebiyat) 
Hatay 
İçel (ve idare) 
İçel 

!sparta (ve basın ve ticaret) 
!sparta 
!stanbul 
!zmir 
İımıir (ve ı;ıiftçilik) 
İzmir 
İzmir (ve ekonomi). 



Binkaya (.Abidin) 
Ö.zsoy (Reşit) 
!;atil' (Mustafa Kemal) 
Tüzel (Cafer) 
Ürgüblil. (Suat Hayri) 
Ödül (Şevket) 
.A'kça (Ragıb) 
Pek (Sedad) 
Yargı (Salô.h) 

Bilgin (Vehbi) 
Çumral:ı (Sedad) 
Ergun (Şevki) 
Karagülle \Hulki) 
Sılay (Tevfik Fikret) 
Türe! (.Ali Rıza) 
Tiridoğlu (.Alaettin) 
Barkan (Em.rnlla!ı) 
Uslu (Feyzullah) 
Kaplan (Rasih) 
Ergin (Edip) 
Menemencioğlu (Haııan) 

Şarlan (Hamdi) 
Balta (Tahsin Bekir) 
Sirın.en (Fuad) 
Zırh (.Ali) 
Bilsel (Cemil) 
Ezgü ( l1ıııan) 
Çelik (Kemal) 
Tuncay (Saffet) 
Türkay (Behçet) 
.Atay (Cemil) 

Erişken (Reııai) 

Poı'Oy (Nô.zmı) 

.Anaımur (M. Süreyya)" 
Barutçu (Faik Ahmed) 
Karadeniz (Raif) 
Sılan (NecmedClin Sahir) 

Berker (Kô.zmı) 
Berker (Nihad) 
Kıl.rıılıoğlu (Yusuf Duygn) 
Devrim (Şinui) 

Ç linkaya (.Ali) 
Bayrak (Halid) 
Tugaç (Hüsamottin) 
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Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri (ve mallye) 
Ka;y:ııeri . 

Kırklareli (ve çiftgillk) 
Kocaeli 
Ko,eaeli 
Kocaeli 
Konya (ve milli eğitlın) 

'Konya 
Konya (ve idare) 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya (ve dil) 
Manisa 
Mara.ş (ve içtimo.iyat) 
Mardin (ve idare) 
Mardin (ve idare) 

Ordu 
Rize (ve ekonomi ve siyaai ilimler) 
RUe 
Rize (ve ticaret) 
Samsun (Devletl~r hukuku) 
Samsun 
Seyhan 
Sürd 
Siird 
Sinob 

Tokad 
Tokad 
Trabzon (ve ekonomi) ·· 
Trabzon 
Trabzon 
Tunceli (ve idare ve baıım) 

Ur!a 
v~n 
Yozgad (ve tarım) 
Zonguldak 

A.skerUk (67) 

.Afyon Ka.rahiar 

Ain 
.!in (ve idare) 



Gl. Anılmış (Nilıııt) 
Baytın (Arif) 
lnönü (İsmet) 
Gl. Alpman .(Refet) 

Gl. Ozalp ( Kazım) 
Korgl. Alptoğan (Abdullah) 
Çambel (Hasan Cemi!) 
Gl. Atlı ( .A.şir) 
HI. Tınaz (Naci) 
Kamçıl (Atıf) 

Erkin (Behiç) 
Ertım (Ali Rıza.) 
(.A.kgöl (Eyüb Sabri) 
m. Sevüktekin (Kiazım) 

Ağao~ (Memet Edip ) 
Balkan (Fuad') 
Kişioğlu (HOBan) 
F'ırnt (Abdülhak) 
!Iter (Aziz Samih) 
Sökınensüer (Şükrü) 

.\lttJğ (Salim) 
Gl. Demirhan (Pertev) 
Durolu (Nafiz) 
Koçak (Şükrü) 
Gl. Soydemir (Zeki) 

Gürak (İhsan) 
Gl. Sökmen (İhsan) 
Yüzatlı (Fikret) 
Erdoğan (Şevket) 

Güreli (Recai) 
Tör (Edip Servet) 
Gl. Durokan (Eyup) 
Gl. Türsan (Şefik) 
Gl. Bele (Refet) 
Gl. Karabekir (Kazan) 
Öge! (Şükrü Ali) 

Gl. Durudoğan (Hasan ) 
Karacan (Şcrafettin) 
Or lı un ( Zihni) 
Toker (Nazmi) 
Knrgl. Doğan '(Kemal) 

Seler (Faik) 
Gl. Baku (M.ürsel) 
Tolon (İbrahim) 
Arıkan (Saffet) 
Gl. Cebcı:ıoy (Ali Fund) 
Peker (Receb) 
Uzgören (Vwt) 
Zabcı (Mahmud Nedim) 
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Ankara 
Ankara. (ve ba:ıı:mdırlık) 
Ankara 
Aydın (ve idare) 

Balıkesir • 
iBolu (ve idare) 
Bolu (.ve bllBIIl ve tarih) 
Bursa 
Bursa (ve idare) 
Çanakkale 

Çankırı (ve diplomasi) 
'orulı (ve şimendifercilik) 

Çorum 
1 ) i ~-n tibakır 

E·lime•(vo çifte}ilik) 
J•}dinıe (vo spor) 
Blfızrğ (vo ticaret ve Tarım) 
Erzincan (ve Hukuk) · 
Brzincan (ve şimendifercilik) 
Erzincan (ve idare) 

Erzurum 
Erzurum (ve diplomasi) 
Erzurum ( vo· çift.f}ilik) 
_grzurum (ve tayyarecilik) 
grzurum 

Giresun (ve hukuk) 
Giresun (vo idare ve diplomasi) 
G'İresun (ve çiftçilik) 
Gümüşana (va idare) 
G ümüşane (ve idare) 
Gümüşane 

Hatay (ve harp sanayii) 
!çel 
!stanbul 
lslıa.nbul (ve milli eğitim ve içtim.aiyat) 
İstanbul 

Kars 
T<ars (ve idare) 
K.8.1'1 
Kayseri (ve idare) 
Kır.klareli 

Kı~~ir (Jandanna mektebi) 
Kooaeli 
Koc~eli (Janda.rma.) 
Kouya (~o diplomasi) 
Kouya (vo diplomasi) 
Kütıdıytı ( e idaro) 
Kiitahya (ve diplomasi) 
fala tya (ve lııtrita ve kadastro) 



Xorgl. Artunkal (Ali Rıza) 
Erçin (Osman) 
Alpaya (İrfan Feridl) 

'.' GL Düzgören (Seyfi) 
Orgl. Ç~r (lzeddin) 
G~ey (Sadullah) 
K ılıcoğlu ( Hak:k:x) 
Fırat. (Naşid) 

m. Eldeniz (Naci) 
İncedayı (Cevdet Kerim) 
Esenbel (.Atıf) 
A pak (Rahmi) 
Uybadm (Cemil) 
Çelikkol (Sabri) 
.Arat (CelBJ) 

Türker (Berç) 
b"riş (Muammer) 
Sumer (Nurullah Esad) 
Erlıan (Ahmed Münir) 
İnan (.Atıf) 

Selek (Cabir) 
Bayar ( Cel8l) 
Pekcan (Hamid) 
ihtuzcu (Nail) 
Çılm (SaliUıa.ttin) 

Demirar (Ekrem)' 

Gönenç (Mebrure) 
Yurd.koru (Suad) 
Aktın (Nafiz) 

Şedele (Kemal) 
Uluğ (Şeref) 

Yalçın (İhsıı.n) 
Beİiker (Turhan Cemal) 
Go"ker (Galib Bahtiyar) 
Turan (İbrahim) 
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Manisa 
Manisa 
Mardin (ve hukuk) 
Mardin (ve gtiınrük işleri) 
Muğ!a 
Muğla (ve deniz işleri) 

·Muş (ve din ve içtim.aiyat) 
Samsun (ve çiftçilik) 
Seyhan (ve Almanya' da) 
Sinob . 
Sivas (ve zootekni) 
Tekirdağ 

Tekirdağ (ve idare) 
Tokad (ve sanayi) 
Yozgad (v.ıı diplomasi) 

Bankacı'lık (10) 

Myon Karahisar (ve ekonomi ve maliye) 
.Ankara 
.Antalya (ve ~onomi) 
Bursa 
Çankırı 

Gümüşane (vo maliye ve ekonomi) 
İzmir 
Kütahya (ve ekonomi, maliye) 
Sam.suıi 
Seyhan (ve maliye) 

Bayındırlık (1) 

Edirne (ve beden eğitimi) 

Beled4y6cilik (18) 

.Afyon Karalı.isar 

.Afyon Karahisar (ve idare) 

.A.masya • 

Diyarbakır 

Diyarbakır (ve milli eğitim) 
EUzı.ğ 

İçel (ve tie'aret) -
İstanbul (ve ekonomi ve milli eğitim) 
K.Jroe1ıir (ve çiftgilik) 



Dolutıay (Rifat) 
M engi (Halid) 
Yarımbıyık (Muanuner) 

Başak (İsmail Hakkı) 
Dizdar (.Eşref) 
Işık (Hikmet) 
Yavuz (Lı1tfi) 
Üçöz (Hasan) 
Arkant (Ziya) 

Göktepe (Nuri) 
Demir (Memed) 
Küçükler (Hulftsi) 

Özçağlar (Cemi!) · 
Dmu (Aziz) 
Batıı (SaÜl.hattin) 

Akdoğan (H888ll) 
Atalay (Naim) 
Ege (Abidin) 

Tokad (Emin Aslan) 
Sazak (Emin) 
Göksidan (.Ali Reşat) 
Devrim (Ali Şelhum) 
Türkmen (Abdülgani) 

ihdamar (Hüsnü) 
Coşkan (Tahsin) 
Akın (Zühtü) 
Diknıen (Aluned Ramdi) 
Erkmen (Muhlis) 

Evliyaoğlu (Kemal) 
Hatipoğlu (Şevket R~it) 

Karaosman (K8.ni) 
Özey (Yaşar) 
~·aııcıoğlu (Abdullah) 

Erten (Rıza) 
Ülkümen (Liltfi) 
Arıkoğlu (Dıunar) 

Ortıcoğlu (HulUsi) 
Uğur (İsmail Memed) 
'frak (Na.zmi) 
Arvruı (İbrahim) 
Allıoğlu (Mahmud) 

-~-
Niide 
Niğde (ve maliye, tarrm ve ticaret) 
Ordu (ve ticaret) 

Sivas (ve milli eğitim ve hesap işleri) 
Sivas · · · • 

Sivas (ve milli eği tinı) 

Trabıron 

Tunceli (ve milli eğitim) 
Yazgad 

Çiftyilik ve tanııı (32} 

Aydın (ve hayvancılık) 
Balıkesir (ve ticaret) 
Balıkesir (ve ticaret) 

Bolu (ve milli eğitim) 
Bursa (İpekböcekçiliği) 
Çanakkale (Zootekni) 

Çorum 
Çorum 
Denizli 

Denizlıi (ve hukuk ) 
Eskiişebir (ve ticaret) 
Rakkiiri (ve halk ruhiyatı) 
Hata)j 
HataYı 
İsparta (ve ticaret) 
Kastamonu 
Kırklareli (ve makine) 
Konya (Bağcılık ve ağaççrlı:.k) 

KütahY,a (Zootekni vo silt~iilük) 

MalatY,a 
Manisa (ve ekonomi) 
Manisa 
Maniııa (G-cnel tanm) 
Maraş 

Mardin (Nebat hruıtalıkları) 
Mardi1ı (Bağ ve bahçe nebatları ıslahı) 

Seyhan (v.e ticaret) 
Sinob (vo ticaret) 
Sivas 
Tekirdağ (ve ticaret) 
Van (ve ida1'e) 
Yoısad 

1 ' 



Denizmen (·Ahmed Ha.mdi) 
.Amira1 E~ (Fahri) 
Amiral ffiikdalay (Hulfuıi) 
Özençi (Yusuf Ziya) 

Banguoğlu (Ta.bsin) 
Dilm~n (lbra.bim Necmi) 
Onat (Naim H~) 
Atalay (Besim) 
Bodrumlu (Avra.m Galıı.nti) 

Pasin (Rı::fk.t Refik) 
. . Esendal (Memduh Şevket) 

Menemencioğlu (Numan) 
Bayur (Hikmet) 

Tarhan . (Zeki) 
Develi (?IIuam.mer) 

Akpmar (Mru:af:fer) 
Saltuğ (Rıza) 

Tıımııç (Nuri) 
Katman (&.lilliaddin) 
Pckcl (Ekrem) 

Atay (F&lih Rırkı); 
Karan (Hayrettin).. 

ı.- . ---
Derliteilik (li) 

İstanbul (ve ticaret) 
Sa.ınsun (ve dem işleri) 
Samsun· 
Zon:gu.ldak (ve malııine m~hendisMii) 

Dı'l (5) 

Bingöl (Türk lisaniyatı) 
Burdur (nı tariii ve hukuk ve basrn) 
Konya (ve edebiyat) 
Kütahya (n tııaıilı) 
Niğde (ve tuih)' 

DiplomıJSi (~) 

Ağrı 

Bilecik 
!stanbul 
Manisa (ve milli eğitim) 

Dişçıvik (2) 

.A.masya 
Tokad (ve ıniUi eiitim) 

E cııcıeıltk ( 5) 

Balıkesir 

Kastamonu (ve ticaret ve ekonomi) 

Kasta.ırıonu ('ve kimya) 
Kütıab.~a 
ToJdıodağ 

lldebiyat 116 ba.ııııı ( 25) 

Ankıwn 

Balıkesir 



Engineri (Ş ekip Y 
Güntekin (Reşat Nuri) 
Yalçın (Hüseyin Ca:hid) 
Us (Asım) 
Ocak (Osman) 
Aykaç (Fazı! Ahmed) 
Çağlar (Behçet Kemal) 
Güven (Ferid Celll) 

Cimcoz (SalA.h) 
Esmer (Ahmed Şükrti) 
Arıman (Benal) 
Köpriilü (Fuad) 

Baydar (Nasuhi) 
Tanpınar (Ahmed Hamdi) 
Menteşeo~lu (Feridnn OıJ.. 

İnan) 
Karnı\ (Kcmalettin) 
Oral (Ca.vid) 

Kılıççıo~lu (Emin) 
Sevük (İsmail Habib) 
Kitapcı (JUmil) 
Sada.k (Necmettin) 
Sevengil (Refik Ahmet) 
Bor.tepe (Halil Nihad) 

Gülek (Kaaım) 
Sabuncm (İsmail) 
Sayar (Ayet) 
Sandal (Vehbi) 

. Köken (Rahmi) 

Kurd~lu (Faik) 
~arlıan (Haldun) 
Kitabcı (Hüsnü) 
Coşar (Hüseyin Sumi) 
Kuyucak (Hazim Atıf) 

Bulayırlı (:Bıısııhi) 

'l'aıısan (Şeref). 

Bnrd\a' (Yeı diplomasi) 
Çanakkale (ve milll e~itim) 
İ5tanl:ıul (v~ diplomasi ve içtimaiyat) 
Çoruh (ve maıl~ytt ve ekonomi ve ınüıt eı}i1im.) 

Diyarbakır 

Ellizıt (ve milli eğitim) 
Erziııc;ın (ve m&den mühendif!i) 
İı;el 

İstanbul 
İstanbul v cliq)lomosi) 
fzııı.ir (.ve beiediyecilik.'" iotim~ıt) 
Ka:rs: (ve' tarih) 

MaJatya (ve ekonomi, bankacılık, U~t) · 
MarAş 

Muğla ( vo çiftçilik) 
Rize (ve içtimai~t ve ek~) 
Seyhan (ve taı'lm) • 

S4ird 
Sinob 
Sivas 
Sivas (n iç tiınaiyat) 

Tokııd (ve milli eğitim ve lıelediyecili.kl 
Trabzon 

Bilecik .(ve bankncılık vG maliye ·,'e' ~t) 
Gireımn (vce hukuk ve ticaret) 
Giresuıt (ve maliye) 
İstanbul (ve htabk) 
İ.mı.ir (V.e hukuk) 

Manisa · 
M.msa tMaliye ve banka<11lı\) 
Mufla (vo hukuk) 
Urla ('9e maliya) 
Zonguldak (ve hukuk) 

Çıuıakkale (vı> nıRliy, ) 

Zonıpıl<h'k 



.. 

Uras (Esad) 
Dal' dal , (Fevzi) 

Çarıklı (Hacim) 
Tiritoğlu (Fahrettin) 
Uzay (Yahya Sezai) 

Canıtez (Refet), 
Güvendiren .(~atin)1 

. Ergeneli (Hilmi), 
Renda (Mustafa Abdül.halik) 
Kansu (Mazhar Mtifid) 
Tiiziin. (Atıf) .! 

·Asal (Faik) 
Saiır.eğlu (Sabit) 
Alcyürek (Aziz) 

Göle (M:ünir Bfisrev). 
.AkkaYa (Milnir), 
Bayındır (Atıf) 

Kararnursal (Ziya), 

Onaran (Halid) 
Özoğu.z (Esad) 
Çoruk (IDJ~) 

Kalaç (Ahmet Hilmi) 
Artel (Subhi) • 
Y"ıiit .(lbre.ııfuı Süreyya). 

Okay .(K.bım). 
Uşaklı (Omer Bedrettin), 
Öker (Muttallb) 

Sağıroğlu (Bilet) 
Tankut (Basan Re4fd) 
Kotan (K&m.il.) 
Çamq (İsınail). 

Tepeyran (Bazim) 
Çalı:rr (Hüsnü) 
Durulı:an (Zühtü) 
Yötiiker (Memed Ali). 

Uran (Hilmi) 
Yeğena (4li Mtınif). 

Öztrak (Fayık) 
Pek el ( Gıı.lib) 
Boya (Milııib) 

t~ı (Sırn) 
Yardar .(Rifat) 

-W
tdtsre ( 4/J) 

Amasya 
Ankıı.ra (ve ekonomi ve maliye) 

Balıkesir 

Balıkesir (ve maliye) 
·Balıkesir 

ll ursa 
Bursa 

Çanakkale 
Çankırı (ve maliye) 
Çorulı (ve maliye) 
Çorub (ve milli eğitim) 

Deni~li (ve hukuk) 
Elazığ (ve bankacılık ve çiftçilik) 
Erzurqm (ve belediyecilik) 

Erz~m 

Giresun 

İstanbul (ve hukuk) 
İstanbul (ve maliye ve ekonomi ) 

Jzınir 
Kars 
Kastamonu (ve maliye) 

Kayseri (ve basın ) 

Kocaeli (ve hukıık ) 

Kocaeli 

Konya (ve milli eğitim ve maliye) 
Kütahya 
Malatya 

Malatya (ve çiftçilik) 
Maraş 

.Muş 
Ordu (ve tarım ) 

Niğde 

Saın~\tn (ve mallye) 
Samsuh 
Samsun (ve belediye) 

Seyhan 
Seyhan 

Tekirdağ 

Tokad · 
Van 

Yozgad 
Zon~ldak (v maliye \'e milli eiliiııı) 



Çobanoğlu (Fuad) 

Uius (.Ahmed) 

Siren ··(ceu.ı" Sait) 
Eker (İsmet) 
Gündüzalp (M. Nedim) 
Ağralı (Fuad) 
Ataç (Hasan Fehmi) 

Karaağa9 (Mükerrem) 
Üllı:ınen (İsmail Hakkı) 
Adalan (Şevket) 

Çelen (Hamdi) 
Orbay (Ziya) 
BaY,SBl (Faik) 

Soylu (Faik) 
Yurdakul (Abidin) 
Keşmir (Halid Nazmi) 
Day (Sırn) 
Saka (Hasan) 
Tekeli (Esat) 

Baltacıoğlu (İsmail Hakkı) 
Çe~ (Haydar) 
Baykan (Belkis) 
Dağlıoğlu (Hi.lonet Turhan) 
Levend (~Ah Sırn) 
Uzunçarşı.lı (1smail Hakkı) 
Öymen (H. Raşit) 
Onay (TalAt) 
Giinver (Haydar) 

Elgt;n (Nakiye) 
Aykurt (İzzet Ulvi) 
Şahin (Mehmet) 
I1ıaz (Hasene) 

- ~ -

Kır.şehir 

Makine (1) 

Gireeun (ve sanap) 

Maliye (17) 

Bolu 
Çorum 
Edirne (ve ekonomi ve gümrük işleri) 
Elazığ (ve ekonomi) 
Gfunü~ne (ve ekonomi) . 

İsparta 
İstanbul 
lzmir 
Kastamonu (ve hukuk, basm) 
Kastamonu 
Kayseri (ve hukuk) 

Niğde 

Sivas · 
Tokad (ve ekonomi) 
Trabzon (ve ekonomi) · 
Trabzon (ve ekonomi) 
Urfa 

Milli eğitim (49) 

.. , 7 . - ı . . • . !! 

Afyon Karahisar (ve sosyoloji ve pedagoji) 
.!!yon Karahisaı (ve ekonomi) 
Ankara 
Antalya (ve arkeoloji) 
Aydın (Pedııgoji ve edebiyat) 
Balıkesir (ve milU tarih) 

Bolu 
Çanlan (ve edebiyat ve tarih) 
Denizli 
Erzurmıı (ve belediye) 
Eskişehir (ve bum) 
Gazian te b 
Hata ı 



İnankur (Emin) 
Akyüz (Ali Kimi) 

A:r&even (Celôl Eııad 
Göwıa (llırahiın Alliettin) 
Öymen (Fakihe) 
Çmar (Eııad) 
Yunus (Şchime) 

Yücel (Hosa.n .!li) 
Dursuno~lu (Cevat) 
Taşkıran (Teur) 
Kanııu (Nafi .Atuf) 
Dikmen (Ali) 

Binal (Muhsin .Adil) 
Gökmen (Fatin) 
Pek~ (Mihri) 
Edgüer (Rıdv&D Na&) 
U1usoy (Hüseyin) 

Tarean (Selim Srrrı) 
Yalman (Hamdi 
Erbay (Sabiha) 
tşcen (Şemsa) 

Bleda (Mithal Şükrii) 
Günaltay (Şemsettin) 
Sirer (Reşatt Şemsettin) 

'.Ata9 (Emin) 
:A banozozl u ( Salise) 
Tecer (.Ahmet Kutııi) 
Yetkin (Suut Kemal) 

' Erişirgil (Emin) 
Gürel (.Ahmet) 

Börek~ ~) 
.Arukan (!zzet) 
Aydar (Klmn) 
Kortel (Hilmil) 
Epikmen (Sadettin) 
Taner (Muhittin) 

Torgut (Şe-.ket) 
Fenmen (Refik) 
.Akyazı (Şevket)' 

Aydın (Mitat) 
Soyer (Ram) 

--İçel . 
İRtanbul (pedagoji, içtimaiyat) 

İstanbul ('G'ibıel "88Ilatlar ve şeltireitiA) 
İstanbul (ve basm) 
lsto.nbul (Co~rafya) 
lz;mir (Edebiyat) 
İzmir 

İstanbul (ve dil ve edebiyat) 
:ıwe . 
Kastamonu (ve felsefe) 
Kırklareli 

Kocaeli 

Konya (Jeoloji) 
Konya matamatik ve aatronomi.) 
Malatya 
M&ni8a 
N\ide 
.(i)ı:du (.Beden tıerbiyesi) 

Ordu 
Samsun (u tedebiyat) 
Seyho.n (ve edebiy-at) 

Sivas 
Sivas (ve idAre) 
-Bivaa 
Tekirdağ 

Trabzon 
:U.rfa (ve 1elsefe, -edebiyat, ~oılık). 
Urfa (ve edebiyat~ 

&ııpldak ~ve 808yoloji ve telsete) 
Zonguldak (vuıkonomi) 

A.ıilı:ara 

E ki§ehir (''e 'b!l'yındn·Jık ve şimendifercilik) 

!sparta 
fmnôa1 (Erektrik ) 
•İznıi:r ( lıtkine mühendisi ve koııomi) 
~lıyse'fi (lEie'"ktrik miib-endi i) 

Kırşehir (Makin ) 
:Kocaeli (Ele'k-tı·ik) 

lrdu (Malr.i'n mtihendi!i ) 

Trabzon ( ifl'nflifıır) 

rfıı (Şiı\\-en{lif r) 



Yiğitoğlu (Ali Kemal) 
Karamuğla (Cemal) 
Sungur (.Ahmed) 

Tarhan (Ali .Rana) 

Demirel (Eşref) 

Karabacak (Has!I'D) 

-·-oNno.ncılık (9) 

Ama s yı, 

Mu'1la (ve idare) 
Yozgad (ve ekonomi) 

Posta, telgraf ve telefon (l) 

İstanbul 

8aM!Ji (3) 

Knrs (Makine) 
Zonguldak (madencilik) 

8iyasal bilgiler (1) 

Adal (Hasan Şükrtl) Bolu 

/JMi bilgileri (1) 

Gerçeker (Mustafa Fehmi) Bursa 

Dr. Selgil (.Ahmed) 
Dr. Kahraman (Galip) 
Dr. Kural (Hüsamettin) 
Dr. Tunca (Cemal) 

Dr. Alataş (Hulfuıi) 

Dr. Germen (Mazhar) 
Dr. Levent (Rıza) 

Dr. Suner (Muhlis) 
Dr. t!Igen (Zihni) 
Dr. Yeşilyurt (Ahmed Ruhi} 
Dr. Güran (Refik) 
Dr. Konuk (Sadi) 
Dr. Simer (M. Tal&t) 

Dr. Arkan (Aldf) 

'l'obiplik ( 47) 

Afyon Karahisar (Deri ve tenasül 
Antalya · (İç ve zührevi hastalıklar) 
An.Uılya 

Antalya (Operatör) 

Aydm (:4,: hastalıkları} 
Aydın 

.Aydın 

Bilecik 
Bolu (Akıl ve sin;r hasttalıkları\ 
Burdur 
Burııa (Bakteriyoloji ve geçiei h s a· ı 1 r 
Bursa (Operatör ve )taı)ııı hııstalı k' rı 'u" 
Bursa (Hayati kimyn ve mnlaryolujil 

Çan km 



Dr. Cantekin (Mustafa) 
Dr. Kazancıoğlu (Cemal) 
Dr. Berkman (Hamdi) 
Dr. Uz (Behçet) 

Dr. Öngören (İbrahim Tali) 
Dr. Memik (Fatma) 
Dr. Ağakay (Memed All) 
Dr. Canbolat (Muzaffer) 
Dr. Melek (Abdurrahman) 

Dr .. Berker (Muhtar) 
Dr. Ataç (Galip) 
Dr. Berksoy (Kemal Cenap) 
Dr. Diker (Hayrullah) 

Dr. Cura (Hüseyin Hullı:l) 
Dr. Örs (Kamran) 
Dr. Oktay (Esat) 
Dr. Ecevit (Fahri) 

Dr. Umay (Fuad) 
Dr. Bürge(Fazıl Şerefeddin) 
Dr. Irmak (Sadi) 
Dr. Uludağ (Osman Şevki) 

Dr. Delilbaşı (Ali Süha) 
Dr. Özeiçi (Cafer) 
Dr. Kaatçılar (Saada Emin) 
Dr. Bayizit (Kemali) 
Dr. Uras (Aziz) 

Dr. Talay (Rasi:u Ferid) 
Dr. Demir (Vehbi) 
Dr. Sezer (Zeki Me-.mt) 
Dr. Dilemre (Saim Ali) 
Dr. Satır (Kemal) 
Dr. Kökdemir (Bahaddin) 
Dr. Barkın (Rebi) 

Çubukçu (Arif) 
Mıhçıoğlu (Halil Naci) 
Sölmıen (Tayfur) 
Etçioğlu (Pertev) 

Özdemir (Şefik) 
Taşçıoğlu (Ömer) 
Benli (Halil) 
Özpazarbaşr (Memed Şevket) 
Taner (Osman) 
Temelli (Tevfik) 
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Çorum 
Çorum (ve idare) 
Denizli (Operatör) 
Denizli (Çocuk hastalıkları ve belediyecclik ) 

Diyarbakır (ve idare) 
Edirne (lç hastalıkları) 
Gazian te b (ve dil) 
Gazianteb (Kadın hastalıkları) 
Gazian te b 

İçel (Göz hastalıkları) 
İstanbul 
İstanbul (Fizyoloji - Ordinerus profesör) 
İstanbul (Adli tıp) 

!zmir (Kulak, boğaz, burun ) 
İzmir 
Kars · 
Kastamonu (Adli tıp ve marazi nıbiyat) 

Kırklareli 

Kocaeli 
Konya (Fizyolnji) 
Konya (Verem, rontgen ve tarih) 

Kütahya 
AJalatya 
Mıı nisa (Dahiliye) 
Maraş 

Marelin 

Niğde (Ortopodi) 

Ordu 
Orrln 
Rize (Marazi tetrih) 

Sı• yhan. 
Sinob ıle: h r atnlık ' arı) 
Zonguldak (İ<: hastalıklAn. Türk snnntı) 

Ticaret (16) 

Ankara (ve ekonomi) 
Ankara (ve hes"p işleri) 

Antalya (ve tarım) 
Balıkesir 

Gazianteb (ve bayındırlık ve tanm ) 
Kayı;eri 

Kütahya (ve belediyecilik) 

Malatya 
Malatya 
Malatya 



Ertem (İsmail) 
Belül (Hasan Cavid) 
Kovalı (Cemal) 
Eyiboğlu (Daniş) 

Göksel (Temel) 
Korkmaz (Salim) 

Bekit (Rüştü) 

:!<.:sen (Ali Rıza) · 
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Manisa (ve maliye) 
Rize 
Tok ad 
Trabzon 
Trabzon 
Yozgad (ve ekonomi ve tımııı) 

Vakıflar (1) 

Diyarbakır 

Veteriner (1) 

Sürd 

8. Milletvekillerinin esl: liklerine göre bölünüşü fl l 

Ri ı-inci Dihıenıdenberi milletvekili olaıılar ( 26) 

Çetinkaya (.Ali) 

İnönü (İsmet) 
Dr. Germen (Mazhar) 
Çarıklı (Hacim) 

Gl. Özalp (Kizun) 
Gerçeker (Mustafa Fehmi) 
Kansu (Mazltar Müfid) 
Dr. Cantekin (Mustafa) 
Eker (İsmet) 
Başkaya (Yusuf) 
Sazak (Emin) 
Şahln (Memed) 
Ataç (Hasan Fehmi) 
Ozdamar (Hüsnü) 
Bayar (Celal) 

Afyon Karahisar (I Karahisarı Sahip, II : VI 
Afyon Karahisar) . 
Ankara (I Edirne, II : V Malatya, VI Ankara). 
Aydın (I :VI Aydm). 
Balıkesir (I Karesi, II : III Giresun, IV : VI 
Balıkesir). 

Balıkesir (I : ll Karesi, III : VI Balıkesir). 
Bursa (I : VI Bursa) . 
Çoruh (I Hakkari, II : V Denizli, VI Çoruh). 
Çonım (I Kozan, Il :VI Çorum). 
Çorum (I : VI Çorum). 
Denizli (I : VI Denizli). 
Eskişehir (I : VI Eskişehir). 
Gazianteb (I : VI Gazianteb). 
Gümüşane (I : VI Gümüşane). 
İsparta (I : VI İsparta). 
İzmir ((I Sanıhan, II : VI İzmir). 

[1] Paraıılcz i~-iııdeki a~ıklamalaı·, e.~~·i Döııenılerdv ııcreleı·dcıı ıııiUetvekili ç-ıkıldığını göster;,·. 



Özoğuz (Esad) 
Kalaç (Ahmed Hilmi) 
Dr. Umay (Fuad) 
Yiğit (İbrahim Süreyya) 
Atalay (B1ısim) 

Kaplan (Rasih) 

Yalınan (Hamdi) 
Arıkoğlu (Damar) 
Öztrak (Fayık) 
Saka (Hasan) 
!çöz (Sırrı) 
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Kars (I Lazistan, II : IV Rize, V : VI Kars). 
Kayseri (I : VI Kayseri). 
Kırklareli (I Bolu, II : VI Kırklareli). 
Kocaeli (I Saruhnn, ll : VI Jtooaeli). 
Kütahya (I Kütahya, II : IV .Aksıinıy, V' : VI 
Kiftahya). 
Maraş (I : VI Antalya). 

Ordu (I Canik, II : VI Ordu). 
Seyhan (I : IV Adana, V : VI Seyhan). 
Teltirdağ (1 Cebeliberelret, II : VI Tekirdağ). 
Trabzon (I : VI Trabzon). 
Yozgad (I Yozgad, II Bozok, III : VI Yozgad). 

lkinci Dönemdımberi milletvekili olanlar ( 42) 

Aktm (Nafiz) 
Uras (Esad) 
Atay (Falih Rıfkı) 
Burcu (Osman Niyazi) 

Demir (Mehmed) 
Canıtez (Refet) 

Onay (TalAt) 
Renda (Mustafa Abdülhalik) 
Çağı] (Münir) 

Dr. Öngören (İbrahim Tali) 

Ağralı (Fuad) 
Fırat (Abdfilhak) 
Dumlu (Nafiz) 

AY'klirt (İzzet Ul-vi) 
Akkaya (Münir) 
Salıuncu fİsmail) 

Gl. 8ekmen (İllsan) 
Tör (Edip Sı;_rvet) 

İnankur (Emı'rr) 

Karaağaç (Mükerrem) 
Denizmen (Ahmet Hamdi) 
Karamtırsal (Ziya) 

Köken (Rahmi) 
Saraeoğlu (Şükrü) 

Ödül (Şevket) 
.Akça (Ragıp) 
Okay (KAzım) 

Amasya (ır: VI Anıasya). 
Amasya (II : VI Amasya). 
Ankara (II : IV Bolu, V : VI Ankara). 
Balıkesir (II Karesi, III Balıkesir, IV Çanak
kale, V :VI Balıkesir). 
Balıkesir (II Karesi, III : VI Balıkesir). 
Bursa (ll : VI Bursa). 

Ça.ıık.m (il :lV Çankırı, V : VI Giresun). 
Çankın (II :VI Çankırı). 
Çorum (II : VI Çorum). 

Diyarbakır (Tl, 1II Diyarbakır, IV İstanbul, V, 
VI Diyaııbaktt). 
El&zığ (II : III İstanbul, IV : VI EliLzığ). 
Erzinean (TI : VI Erzincan). 
Erzw"tiın (IISaruhan, lll : VI Erzurum). 

'"Estişehir (1I : V Afyon, VI HakkAri). 
Gircsıın (II : III İzmir, IV : VI' Gireswı). 
Giresun (U Şarki Karahisar, III : ıv Şebin Ka
rahisar, V' : VI Giresun). 
Giresun (It : III İstanbul, IV : VI Giresun). 
Gümüşane (II: III İsta:nbtı.l, lV : V1 GümiiŞ&-
ne-). · · 
lçel (:ri : VI İçel). 

tsparta (Il :VI İsparta). 
ıstanbul (Ir: VI İstanbul). 
İstanbul (Il :VI İstanbul). 

lzmir (.II :VI İzmir). 
İzmir (ll : VI İzmir). 
Kırklareli C.II : VI Kırklareli). 
Kocaeli (U : VI Kocaeli) . 
Konya (II : III, IV Gireswı, V : VI K-onya"[. 



Onat (Nıdm Hazinı) 
Sılıry (Tevfik Fikret) 
Peker (Reeep) 
Zabcr (lıialunnd Nedim) 
Özey (Yaşar) 

Jo.:rten (Rıza) 

M:engi (Halid) 
Soylu (Faik) 
Çamaş (İsmail) 
Bel!il (Hasan Cavid) 
Zrrh (.Ali) 

Günaltay (Şemsettin) 

Uybadın (Ccmil) 
Arvas (İbrahim) 
Boya (Münih) 
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Konya (II : IV Konya). 
Konya (II : IV Konya). 
Kütahya (Jt :VI Kütahya). 
Malatya (II : VI Malatya). 
M:ııııisa (II Sanıhan , III Manisa, IV Aksıımy, 
V :VI Manisa). 
l\Iardin (ll :VI Mardin). 
Niğde (II : VI Niğde). 
Niğde (II Kütahyaı III : VI Niğde). 
Ordu (II :VI Ordu). 
Rize (II : IV Rize, V Çoruh, VI Rize) . 
Rir.c (II : IY Rize, V Çoruh, VI Rize). 
Sivas (II :VI Sivas). 
Tekirdağ (JI : VI Tekirdağ). 
Van (II Van, III :IV Rakkati, V : vt Van). 
Van (ll : VI Van). 

1 

tJçiincii DiJneındenberi Mt"Uetvekiıi ol.anla.r (36) 

Ç<'r~el (Haydar) 
Bu.n ·ak (Halid) 
l>ı-. 1'uııca (Cemal) 
KHı-ıın (Hnyrettin) 

lzunçarşrlı (tsmııil Hakkı) 
('aınbcl (Hasun Ccınil) 
Ur. Oüran (Refik) 
l ' s ( Asım) 

'1\ıkad (Emin Aslan) 
Gl. Seviıktekin (Ki"ı"r.i'm'ıJ 

.Aykaç (Fazı! Ahmed) 
1lter (Aziz Samih) 
Akyürek (Aziz) 
Eı·doğıın (Şevket) 

Oüvt'n (Fcrid Celal) 
Tarhıı.ıı (.Ali Rana) 
Onaran (Halid) 
c<oşkan (Talısin) 

Özsoy (Reşid) 
Kansu (Nafi Atuf) 
Yargı (Salft.h) 
Dikmen (Ahmet Hıttncfi) 
Erkmen (MuJılliı) 

Öker (Muttalip) 
Erçin (Osman) 
Karaosman (Kilııi) 

Alpaya (İrfan Ferid) 
Krlı~oğlu (Hakkı) 

Afyon Kaı•alıisaı· (III : VI Afyon Kara!ıisar). 
Ağn (III : V Bayazrt, VI Ağrı). 
Antalya (III :VI Antalya). 
Balıkesir (Til Balıkesir, TV' Bilecik, V : VI 
Balıkt'sir). 

Balıkesü· (III : VI Balıkesir). 
Bolu (III : VI Bolu) . 
Burs.'l (III : VI Bursa). 
Çoruh (JII : I~ Artvin, V : VI Çol'Ulı). 
Denizli (III : IV Denizli). 
Diyarbakır (III : VI Diyarbnkrf'). 
Elazığ (III : VI Elazığ). 
Erzitı!'an (!İl : VI Erziucıı.tt} . 
Eı·zurum (III :VI Erzunım). 
Gümüş.we (III : VI Oüınii.şane). 
!~el (lll Urfa, IV Mersin, V : VI İçel). 
İstanbul (III Satnsutı, IV : VI İstanbul) . 
İzmir (III Kars, IV : V Burdill', VI Ma-rdin). 
Kastamonu (III Yozgad, IV :VI Ka.stıtttronu). 
Kayseri (TU : VI Kayseri). 
Kıtkla.l'eli (UI : V Erzurum, VI Cfu'estm). 
Kocaeli (III : VI Kocaeli) . 
Konya (m : VI Konya) . 
Kütahya (lll Bursa, IV : VI }falttya.). 
MAlatya (ID :VI Malatya). 
Manisa (ni : VI Manisa). 
Manisa (ffi: VI Manisa). 
:Mardin (ill :VI Mardin). 
Muş (III Kocaeli, IV :VI ~fuş). 



Dunıkan (Zühtü) 
GL Eldeniz (Naci) 
Uran (Hilmi) 
Yegena (Ali Münif) 
Sadak (Necmeddin) 
Boztepe (Halil Nihad) 
Eyiboğlu (Daniş) 

Vardar (Rifat) 
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Samsun (III Konya, IV :VI Samsun). 
Seyhan (III : IV Cebelibereket, V :VI Seyhan). 
Seyhan (III :IV Adana, V :VI Seyhan). 
Seyhan (III Mersin, IV Adana, V :VI Seyhan). 
Sivas (III : VI Sivas). 
Trabzon (III Gümüşane, IV : VI Trabzon). 
Tubzon (III :VI Trabzon). 
Zonguldak (III : VI) Zonguldak). 

, • · , l>öı·diincii Dönemdenberi MiUetvekili olanlar (21) 

Aksoy (Numan) 
Dr. Kahraman (Galip) 
Menderes (Adnan) 
Giivendiren (Fıı.tin) 

Turan (Kemal) 
Cimcoz (Salih) 
Epikmen (Sadettin) 
Menteşe (Halil) 
Demirel (Eşref) 
Dikmen (Ali) 
Bayur (Hikmet) 
Tankut (Hasan .Reşit) 
Kitabct (Hüsnü) 
Dr. Talay (Rasim Ferid) 
Omeoğlu (Hulftsi) 
Ugur (lsmail Memed) 
Erişken (Resai) 
Poroy (Nizım) 

Karadeniz (Raif) 
Sungur (Ahmed) 
Karabacak (Haaan) 

Antalya (IV : VI Antalya). 
Antalya (IV : VI Bursa). 
Aydın (IV : VI Aydın). 
Bur~ıı ·(rv TrabzO'll, V :VI Bursa). 
!sparta (IV : VI !sparta). 
Istanbul (lV : VI İstanbul). 
İzmir (IV :VI İzmir). 
İzmir (IV :VI İzmir). 
Kars (IV :VI Ankara). 
Kocaeli (IV : VI Kocaeli). 
Manisa (IV : VI Manisa). 
Maraş (IV Muş, V : VI Maraş). 
Muğla (IV İzmir, V :VI Muğla) . 
Niğde (IV Bursa, V : VI Niğde). 
Sinob (IV : VI Sinob). 
Sivas (IV : VI Sivas). 
Tokad (IV : VI Tokad). 
Tokad (IV : VI Tokad). 
Trabzon (IV : VI) '!'rabzon) . 
Yozgad (IV : VI Yozgad). 
Zonguldak IV : VI Zonguldak). 

Beşinci Dötterııdenbe ı•i MiUetvel•ı'li olanlar (65) 

Gönen9 (Mebrure) 
Türker (Berç) 
Baytın (Arif) 
Eriş (Muammer) 
Ökmen (Mümtaz) 
Dr. Kural (Hüsamettin) 
Sökınen (Ta.yfur) 
Dr. Alataş (Hulftsi) 
Göktepe (Nuri) 
Dr. Levent (Rıza) 
Dilmen (İbrahim Nectni) 

Afyon Karahisar (V : VI Afyon Karahisar). 
.Afyun Karahisar (V : VI Afyıı.n Karahjsar) . 
Ankara (V : VI .Ankara). 
Ankara (V : VI Ankara). 
Ankara (V :VI Ankara). 
Antalya (V Bayazıt, VI .Afrı). 
Antalya (Vi : VI Antalya). 
Aydın (V : .VI Aydın). 
Aydın (V : VI Aydın). 
Aydın (V : VI Mardin). 
Burdur (V : VI Burdur). 



.Akgüç (Atıf) 

Dr. Konuk (Sad i) 
Gl. Tmaz (Naci) 
Ergeneli (Hilmi) 
Dr. Berkman (Hamdi) 
Dr. Memik (Fatma) 
Gl. Demirhan (Pertev) 
Elgün (Nakiye) 
Koçak (Şükrü) 

Gl. SoyderrUr (Zeki) 

Özdamar (!stamat) 
Dr. Ağakay (Mcmcd Ali) 
Aksoy (Ömer Asım) 
Kaleli (Bekir) 
mus (Ahmed) 
Baymdıı.- (Atıf) 

Menemencioğlu (Numan) 
Öge! (Şükrü !li) 
Öymen (Fakihe) 
Yalçın (Hüseyin Cahlt) 
Arıman (Benal) 
Yücel (Hasan !li) 

Köpriilü (Fuad) 
Çorıık (Hilmi) 
Tamaç (Nuri) 
Bavsal (Faik) 
Akm (Zühtii) 
Türe! (Ali Rıza) 
Dr. ffiudağ (Osman Şevki) 
Tiridoğlu ( Aliiettinj 
Uzi!'Ören (Vcdit) 
Barkan (Emrollab) 
PPktaş (Mihri) 
Taner ((};man) 

Kordoğlu (Faik) 
El"l!'in (Edib) 
Güney (Sadullah) 
Tarcan (Selim Sırrı) 
Dr. Dilemre (Saim Ali) 
Sirmen (Fuad) 
Çakır (Hüsnü) 
Amiral Enırin (Fahri) 
Erhay (Sahiha) 
Yörüker (Memed Ali) 
Oral Cavid) 
Esen (Ali Rıza) 
İnceday-ı (Cevdet Kerim) 
Bleda CMitat Şükrü) 
Işık (Hikmet) 
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Bursa (V : VI Bursa). 
Bursa (V : VI BursaY, 
Bursa (V : VI Bursa) . 
Çanakkale (V : VI Çanakkale) . 
Denizli (V : VI Denizli). 
Edirne (V : VI Edirne). . 
Erzurum (V' : VI Erzurum). 
Erzurum (VI : VI Erzurum). 
Erzurum. (V' : VI ETZurum). 
Erznı1lm (VI : VI Erzurum). 

F.skişehir (V : VI Eskişehir). 

·oazianteb (V : VI Gazianteb). 
Gaziantab (V : VI Gıızianteb). 
Gazianteb (V : VI Oazianteb). 
Giresun (V : VI Ankara). 
İ stanbul (V' : VI İstanbul?. · 
! stanbul (V : Gazian1ch, VI !stanbul). 
tstanbul (V : VI İstanbul) . 
lstanbııl (V : VI !stanbul). 
!stanbul (V : VI Çankırı) . 
İzmir (V : VI İzmir) . 

İzmir (V :VI !zmir) . 

Kars (V : VI Kars). 
Kastamonu (V Mardin, VI Kastamonu). 
Kastamonu (V : VI Kastamonu). 
Kayseri (V : VI Kayseri). 
Kırklareli (V : VI Kırklareli). 
Konya (V :VI Konya) . 
Konya (V : VI Konya) . 

Kütahya (V Maraş. VI Kütahya). 
Kütahya (V : VI Kütahya). 
Malatya (V : VI Malatya) . 
Malatya (V : VI Malatya) . 
Malatya (V : VI Malatya) . 
Manisa (V : VI Manisa). 
Mardin (V : VI Mardin). 
Muğla (V : VI Muğla). 
Ordu (V : VI Ordu). 

Rize (V Erzurum, Vl Rize) . 
Rizo (V Erzurum, VI Rize). 
Samsım (V !zmir, VI Samsun) . 
Samsun (V : VI Samsun) . 
Samsım (V Balıkesir, VI • amsun). 
Samsun (V :VI Samsıın). 
Seyhan (V : VI Niğde). 
Siird ( Kırşehir, VI Siird) . 
Sinob (V :VI Sinob) . 
Sivas (V : VI ivas). 
Sivas (V Erzincan, VI Sivas}. 



Apak (Rahmi) 
Pekel (Ekrem) 
Pek el ( Galib) 
Day (Sırn) 
.Arat (CelAl) 
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Tekirqağ !V : VI Tekirdağ). 
Tekiı·4ağ (Y : VI Yozgad). 
Toko.d (V : VI Toko.d). 
Trabzon (V : VI Trabzon) . 
Yoz~ad (V :VI Yozgad). 

Altıncı Diiıwmdenberi miııetvekili olanla·r (87} 

Gl. Aııılıruş (Nilıat) 
Baykan (Belkis) 
Dnlda.l (Fevzi) 
Surner (Nurnllah Esat) 
Levend (Agah Sırn) 
Uzay (Yahya Sezai) 
Oülek (Kasnn) 
Dr. Suııer (J.fuhlis) 
Öz(;ağlar (Cemil) 
Siren (Celal Sait) 
Dr. Ülgen (Zihni) 
Dr. Yeşilyurt (Ahmed Ruhi) 
Gl. Atlı (.!şir) 
Dr. Simer (M. Talat) 
Bulayırlı (RiltStrlı.i) 

Güntekin (Reşat Nuri) 
Kam~ (Atıf) 

Dr. Arkan (Akif) 
Erem (Ali Rıza) 
Kayaa.lp (Nuri) 

Günver (Haydar) 
Dr. Uz (Behçet) 
Balkıı.n (Fuo.d) 
Sökmensüer (Şükrü~ 
hltuğ (Salim) 
Arukan (!zzet) 
Dr. Melek (Abdurra.hm,aıı) 
Özdemir (Şefik) 
Yüzatlı (Fikret) 
Kmıt (Bekir Srtkı) 
Selçuk (Hamdi) 
Türkmen (Abdülgani) 
Beriker (Turhan Cemal) 
Dr. Berker (Muht.ar) 
Akyiiz (Ali Kumi) 
Dr. Diker (Hayrullah) 
~smer (Ahmed Şükrü) 
Göker (Galip Ba.litiyar) 
Ülkmen (İsmail Hakkı) 
Dr. Oura (Hüseyin J:lulki) 

.A:Qka.ı·a (VI Ankara). 
Ankara (VI Ankara). 
4ııkara (VI Ankara). 
Antalya (VI Antalya). 
Aydın (VI Aydın). 
Balıkesir (VI Balıkesir) . 
Bi.ıecik (VI auccik). 
Bilecik (VI J3ilecik). 
Bolu (VI Bqlu) . 
Bolu (VI Bolu) . 
Bolu (VI Bolu). 
Burdur (VI .Burdur). 
Bursa (VI Kütahya). 
Bm'Sil (VI Bursa). 
· ana:kka.le (VI Çanaklmle). 
Çanakkale (VI Çanakkale). 
Çaruıkka.le (VI Çanakkale). 
Çan.lı.m (VI Çankırı). 

. Çoruh (VI Çoruh). 
Çorum (VI ÇoMl!ll). 

Denizli (VI Denizli). 
Denizli (VI Denizli). 
Ecl.ime (VI Edirne). 
Eı>zincan (VI Erzincan) . 
El'ZUrum (VI Erzuruııı). 
Eııkişehlı· (VJ Eskişehir). 
Gazianteb (VI Gazianteb). 
Gazianto}> (VI Sürd) . 
Giresll!l (VI Giresun). 
lfatay (VI Hatay). 
}!alay (VI Hatay). 
Hatay (VI Hatay) . 
İ~ (VI !çel). 
İçııl (VI İçel). 
lııWıbul (VI İstanbul). 
İstınıbul' (VI Kastamonu). 
lstımbul (VI !stanbul) . 
l tanbul (VI İstanbul). 
!stımbul (VI İstanbul). 
bmiı· (VI !zmir). 
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Yunus (Şehime) İzmir (VI İzmir) . -ı 
Dursunoğlu (Cevat) Kars <YI Kars). 
Karacan (Şerafettin) Ka ı-s (VI Kars). 
Binkaya (Abidin) Kastamonu (VI Kastamonu). 
Saltuğ (Rıza) Kastamonu (VI Kastamonu) . 
Taşçıoğlu (Ömer) Kayseri (VI Kayseri). 
Toker (Nazmi) Kayıstı ı-i (VI Kayseri). 
Ürgüblü (Suırt Hayri) Kaytıeri (VI Kayseri) . 

, Korgl. Doğan (Kema.l) Kırklareli (VI Ağrı ) . 

Artel (Subhi) Kocaeli (VI Kocaeli). 
Bilgin (Vehbi) Koıı~·u {VI Koiıya). 
Ergun (Şevki) Konyil · (VI Konya). 
Ur. Delilbaşı (Ali Süha) Küt.ııhya (VI Kütahya) . 
Haydar (Nasuhi) Malatya (VI Malatya). 
Özpaza.rbaşı: (Mehıned Şevket) Malatya (VI Malatya) . 
Temelli (Tevfik) Malatya (VI Bitlis). 
Korgl. Artuu.kal (Ali Rıza) Manisa (VI Manisa). 
Bdgüer (Rıdvan Nafiz) . Mani.~a (VI Manisa). 
Hatipoğlu (Şevket Raşit) lılııııiı;a (V I Afyon Kımıhisar). 
Dr. Bayizit (Kemali) J\Iu.ı·tı.~ (VI Maraş) . 

GL Düzgören (Seyfi) :Nfaıxlin (Vl Mariliıı) . 
.Menemencioğlu (Hasan) Maıilin (VI Ma:ı-din). 

Karamuğla (Cemal) :VI uğla (VI Muğla). 

Dr. D(mıir (Vehbi) Oı·dıı (VI Ordu) . 
Şarlan (Hamdi) Oı·ilıı (VI Ordu) . 
Kamu (Kemalettin) H. iz u (Vl Rize). 
Fırat (N1111it) Sanısun (VI Sıı.m~un). 

('am (Sala.Iıattin) ~eyhıın ( VI :Seyhan). 
lşcen (Şemsa) :'!c.rhan (VI S~ylıan ). 

Atay (Cenıil) Siııub (VT Sinob). 
~senbel (Atıf) Si va.~ (VI Sivas). 
Trak (Nazmi) Tekirdağ (VI Tekirdağ) . 

Oeveli (Muammer) 'l'okıı.d (VI Tokıı.d ). 

Keşm.ir (Halid Naznıi) Tok ad (VI Tokad) . 
Kovalı (Cemal) 1'okad (VI Tokad). 
Abanozoğlu (Salise) 'frab7.0l\ (VI Trabzon). 

Barutçu (Fa.ik Ahmed) Trabzon (VI Trabzon) . 

Göksel (Temel) Trabzon (VI Edirne). 

Sılan (Necmeddin Sahir) Tunceli (VI Bingöl). 

Çoşa.r (Hüseyin Sami) Urfa (VI Urfa). 

Soyer (Razi) Urfa (VI Urfa). 

Tecer (Ahmet Kut.i) Urfa (VI Seyhan). 

Aıbnat (Ziya) Yozgad (VI T'ozgad). 

Kork:ı:naz (Salim) Yoıgad (VI Yozgad) . 

Devrin (iŞnaai) Zon~"lıldak (VI Zonguldak). 

Erjşirgil (Emin) Zonguldak (VI Zonguldak). 

Kuyucak (Hizmı Atıf) Zonguldak (VI Zdnguldak). 
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)' eelinci Dönemlkııbeı·i iliilletvekili oloola·r (146) 

Baltacıoğlu (l~mayil Hakkı) Afyoıı . K. Barlas (Cemil Sait) Oazianteb 
Dr. Selgil (Ahmed HV.mid) A.fyon K. Dr. Canbolat) (Muzaffer) Oazianteb 
Taşkapılı (Ali) Afyon K. Gürak (İhsan) Giııesun 

Yurdkoru (Suad) Afyon K. Osten (Neemi) Oiresım 

Pasin (Rıfkı Refilk) Ağrı Sayar (Ayet) · Oil'esun 
Tugaç (Hüsaınettin) Ağrı Güreli (Recai) Gümiişane 
Tarhan (Zeki) Amasya Selek (Cabir) Uüıtıüşııne 

Yiğitoğlu (Alj Kemal) Amasya Göksidan (Ali Reşat) Hallil'i 
.Aksoley (Mebrııre) Ankara Devrim (Ali Şellıunı) Hatay 
Beksta (Hıfzı Oğuz) Ankara (+[. Durukan (Eyüp) Hatay 
Börekçi (Ra.şit) Ankara 1 lgaz (Hasene) Hatay 
Çubukçu (Arif) Ankai-a 'l'ugay (Şefik) İçel 
Kayaoğlu (Mihal) Aıılmra Ayclar (nimı) tsparta 
Mıhçoğlu (Halil Naei) Ahkara 'l'iizemen ( Ceınil) tsparta 
Yörük (Ziya) Ankara Arseven (Celal ı Esad) !stanbul 
Dağlıoğlu (Hikmet Turhan) Antalya Dr. Ataç (G'ıllip) !st.anlml 
Gl. Alpman (Refet) Ay dm Dı-. Bcr·k<;oy (K•'mal Cenap ) İstanbul 
Küçükler (Hullı.si) Balıkesir JTııınııl (Feı·it) Istanbul 
Onat (Hiknı.et) Balıkesir :-la rı dal (Vehbi) !stanbul 
Esen (Ahmet) Bilecik Adıılan (Şevket) lzmil' 
Banguoğlu (Talısin) Bingöl Birsel (Münir) lzmir 
Ertan (Mtıhtar) Bitlis !_'ınar (Esat) tzmir 
Osına (Bülent) Bitlis Orau (Ekrem) !zmir 
Adal (Hasan Şükrü) Bolu ıır. Ors (Kii.mran) İzmir 
Koı·gl. Alptoğan (Abdullalı) Bolu Ol. Durudoğan (Hasan) Kars 
Öymen (Hıfzırraliman Raşit) Bolu lk Oktay CF.sad) Kars 
Engineri (Şekip) Burdur ÇeJon (Hamdi) Kastamonu 
Du;ru (Aziz) Bursa !Jr. Ecevit (E'ahri) Kastamonu 
Arsal (Sadık) Talısin) Çanakkale Orbay (Ziya) Kastamonu 
Batu (Sa.lahattin) Çanakkale 'raşkıran (Tezer) Kastamonıı 

İnan (Atrf) 'ookırı ı:;aı rr (Mustafa Kemal) Kayseri 
.Akdoğan (Hasan) Çorunı Taner (Muhittin) K11oyseri 
Dr. Kazancıoğlu (Cemal ) Çorum '!'üzel (Cafer) Kayseri 
Atalay (Naim) Corum Çobanoğlu. ('[1)uad) Kırşehir 

Asal (Faik) Denizli Seler (Faik) Kırşehir 

Ege (Abidin) Denizli 'l'oı·gut (ŞeYket) Kırşehir 

Küçüka (Naili) D nizli !J'nrını ( İbrahim) Kırşehir 

Ocak (Osman) Biya:rbakır <H. Baku (Mürsel) Kocaeli 
' Şedele (Kemal) Di?a~bakır 11ı·. Bürge ( F'azıl Şarefeddin) Kocaeli 

Ağaoğulları (.Memed Edip) Edirne Fleııınen (Refik)' Kocaeli 

Demiray (Ekrem) Edirne Pı>k (Sedad) I~ adi 

Gündüzalp (Mahmud Nedim) Edirne Binal (Muhsin Adil) ~on ya 
Kişioğlu (Hasan) Elnzığ Çlımruh (Sedad) Konya 
Yalçın (!hsan) EıAzli (;öknı en (Fatinı) Konya 
Çağlar (Behçet Kemal) Erıinean lh-. Irmak (Sadi) Konya 
Kalfagil (Feyzi) Erzinean 1\aragülle (Hulki) Konya 
Abadan (Yınrıır.) Eskişehir Rrnli ( Halil) K ii tah ya. 



Kutınan ÇSal8.haddin) 
Pekcan (Hiimid) 
Fşaklr ( Ötııer Bedrettin) 

Ik Ö?.e)r;i (C&fer) 
Evliy:l(lğ]u ( Ktmıal ) 

Et'tt'nı ( İsmail) 
Tk Kilatr;ılar (Saada Emin) 
Sal'lııuı (Haldun) 
Usln (Feyr.ullab) 

Tanpınar (Ahmet Hamdi) 
Yıı.vcıoğlu ( Alıdullah) 

llı·. t ' ı ·as (Aziz) 
Ülkünıun (LiHfi) 

7\lente.~cuğlu (Ft' ridun Osman) 
Kotıın (Kil.mil ) 
Budnıınlıı ( Avraın Galanti) 
Dolunay (Rifat) 
Ulusoy (Hüseyin) 

Dı·. Sczm· (Zek i Mesut) 
. Y<tı·ımln.vık (Mnaınıner) 

Balta ( 'l'alısiLı Bekir) 
Bilsel (Ciıınil ) 

E ı-gü ( İlısan) 
()ztnzı·u (Nııi l ) 

Çelik (Kemal ) 
T>r. Sııtır (Kemal) 

Küta4ya 
Kütahya 
Kiitalıya 

Malatya 
'1\b.laliya 
1\iaııisıı 

Manisa 
Manisa 
Manisa 

fııraş 

farıı~ 

Mardin 
Mnrdiıı 

Muğla 

lif u ş 
Niğde 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Ord n 

Rize 
Samsun 
Sanısun 

Samsun 

Seyhan 
Seyhan 

Kıl.ı.çcıoğlu (Emin) 
Tuncay (Saffet) 
Türkay (Belı.çet) 

Dr, Kökdcıniı· (Bahattin) 
Sevük ( İsmail Ra.bip) 
Başak (İsmail Hakkı) 
Amirat Gökdalay (Hul&i) 
Dv.dar ( Eşref) 

Kitap~ı (Kiimil) 
Siı·er ( Reşnt. Ş msettin) 
Yurdakul (Abidin) 
.\tııç ( Emin) 
fjelikkol (Sabri) 
Sevengit (Refik tAJımet) 
Anamur (M. Süreyya) 
Yavuz (Li\tfi) 
Oı:öz (Hasan) 
Bcı,kcr (Kazım) 

'Pekeli (Esad) 
\"ı>tkin (Suut Kemal) 
Berker (Nihat.) 
.\Jiıoğlu (Mahmut) 
Karsbiloğlu (Y.usuf Duygu) 
Or. Barkın (Rebi) 
nürel (Ahmet) 
Tan~an (Şeref) 

Sürd -ı 
Siird 
Si)rd 
Sirrob 
S.inoh 
Sivas 
Rivas 
' ivas (ls. rv 
Trabzon) 

i vas 

Sivas 

• . ivas 
Tekirdağ 

To !md 
'l'okad 
'l'rahY.on 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Van 

Voz~ıtd 
Vozgad 
Zongulonk 
Zonguldak 

. Zonguldak 

Tiirlii Dönemlerde mı1letı•ekiU o/(Jn.lnr (32) 

.\kpıııar (Muzaffeı·) 

l~t ı:ioğlu (Pertev) 
Ü rg-cı>VT'l'll (Siireyyıı) 

'l'iritoğlu (Fahrettin) 
ı·:~cııdal (Memduh Şev.ket) 

Oii~iin~ı·l (Feridun Fikri) 
Erlıaıı (Ahmet lllünir) 
Pııı· · (Muhittin Baba) 
r.rkin (Bt'biç) 
Tüzün (Atıf) 
Akg-öl (~yüp Sabri) 
flı-kit (:{ıüşti\) 

l 'l uğ (Şeref) 

• nğıroğlu (Sabit.) 

Din~ (Raii) 
n iii c C:\fiinir Hüsrev) 
Kol'nıtan (Refik) 

Bıılıkl•siı· (lV, VI Balıkesir). 

Balılaışjr ( I:V Balıkesir). 

Balılwsiı· (ll Karesi, TV Aksaray, V Balıkesir, 

VI Bitlis) . 
Balıkesir (JJX; VI .Balıkesir) . 

Bilecik (IV r~liiziz, VI Bilecik). 
Bingöl (ll Dcı~im, VI Bingöl). 
Rursa (Il Bursa). 
Bnrı;a (I Bursa, V Oı·dtı, VI Bursa). 
Çııııkı ı·ı (II, Ili İstanbul). 
('uru h (J Kayseri , III, 1 Rize, V, VI Çoruh). 
Çorum (I Eskişehir, Y, VI Çot·um). 
Diytırbakır (UI , V, VT Diyarbakır). 

Diyarbakır (TT ,Diyarlıakıı·, VI Urfıı). 
~Jihığ (li Erzincan, VI Elazığ) . 
Erzurum (II Erzurum, Y Zonguldak, VI Rize), 
Erwnun (II, VI Erzurum). 
l çcl (I : lV Konya, VI İçel). 



"Gl. Türsan (Şefik) 
uı. Bele (Refet) 
Uövsa ( tbrahim Alitettin) 
GL Karabekir (Kazım) 
Kortel (Hüsnü) 
Orhon (Zihni) 
Tolon ( tbralıim) 
Arı kan (Saffet) 
Gl. Ccbesoy (Ali Fuad) 
Sıığı roğlu (Halet) 
Oı·gl. Çalışlar ( İizeddin ) 
'rcpeyran ·(Hazim) 
Ak,vazı ( Şevket) 

' A~·dın (Mitat) 
Özcnc:i (Yusuf Ziya) 
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l çel (V Denizli) . 
lııtanbul ( I İzmir, Il, V, VI İstanbul). 
btaııbııl ( lll Sivas, IV Sinob, VI İstanbul ). 
l ştanbul (r Edirne, n, V, VI lstanbul) . 
Istanbul (lll Zonguldak) . 

. Kurs (1 Erznı'Um, VI Kars). 
Kocıwli (li. Jll, VI Kocaeli ). 
Konya (Il Koc·aeli , III . VI Erzincan). 
Konya (I , II Ankara, IV : VI Konya) . 
~·lıılaLyu (II Erzunıın). 
~ l uğlıL ( fT Aydın. VJ Muğla). 

Niğde (ll, VI Niğde). -
Ordu (III, I V Ordu). 
Truhzoıı (II , ın Aydw, V, VI Trabzon) . 
Zonguldak (II, VI Zonguldak). 

9. ,Açılan Milletvekilli.kleri 

Yoedinci Dönemin tkinci Toplantısı içinde 
1 çekiliıı ve ll i ölüm suretiyle olmiak üzere 

12 Milletvekilliği açılmıştır. 

.Ll. Çelcilenle1' 

lstanbııl Nt'llllan Menemencioğlu ( l~aris Büyük Bl~iliğinc 
tayiııi dolayı~i~·le ) ~ 

4 . Xll . J!)+l 
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B. Olenler 

Antalya Dr. Hüsamettin Kural 13. XI . 194-l. 
Bilecik Ahmed Esen 13 . XI . 1944 
Burdur lbrahlm Necmi dilmen 21. III . 194!1 
( ,~Ol'UDl Nuri Kayaalp 6. VI .1945 
ll enizli Yusiıf Başkaya 1 . VİII . 1945 
lçd Emin İnankur 13. XI . 1944 
Istanbul .Ali Ka.mi .Akyüz :!3. III . 1945 
l(ocı:ıeli Ragıp Akça 12' . I . 1945 
. \fnğla Sadullah Güne~ 29. VI . 1945 
::\i vas 1 smail Başak 18 . II . 1945 
:%onguldak Hasan Karabacak ~14 . n . 1945 

22 . IX . 1945 taı-ihiııde ölen istanbul Milletvekili Hıı.lip Bııhtiya.r Gökeı· ve Kocaeli Milletvekili 
Ueneral Mürsel Baku ve ı . X . 1945 tarihinde ölen Kocaeli Milletvekili Salalı Yargı'nın ölümleri 
ve 26 . IX . 1945 de çekilen lzınir Milletvekili Celal Ba~ aı·'ın iiııcrgcsi tatil cbclıi~'lc lılt toplaııtı 

iı;ind ~ Ktuuııt aya uı'Llilileınemi~tır. 

(}. Yeni seçilenı/c,-

tkinci Toplantıda Açık bulunan Antalya, 
Bilecik, Burdur, Çonup., İstanbul, !stanbul, 
Kocaeli, Sivıı.s ve Zongııldıık Milletvekilierine 

yeniden seçimler ile bunla.rın Seçim tutanakİa.
nnın onanma tarihleri 8lfllğldadır : 

. \ııtalya 

Bilecik 
Rurdur 
Çorum 
lçel 
l ;: tıuıbul 

ı ~tanbul 

Kocaeli 
Sivas 
:l.ongulda.k 

Mesut Çankaya 
Kemal Sun 
Mehmet Sanlı 
Edip .Alpsar 
Hamdullah Suphi Tanrıöver 
Dr. Gl. Niyazi lsınet Gözcü 
Muhittin Üstün~ 
Nihat Erim 
Gl. Fikri Erbuğ 
Ali Rıza 1ncealeındaroğlu 

fi. ı . i945 
19 . XU . ı944 

6 . VIII . 194rJ 
25. YT . 1945 
8. I .1945 

29 . XII . 1944 
4. VlJ . 194!i 
2. VII . 1945 
2. Vll . 1945 

29. VI .1946 

DPnizli ve Mnğlıı M.ill etv .. killiklt-ı· i. lı11 tııplııııtı içimlı• seçim yııpılnııı<.lığrndan, açık kalnıışt.ıı·. 





Çankaya ("Ml•sut) 
ANTALYA 

1887 de Erzurum'da doğmuştur. 
Hukuk Fakültesi nden mezunclur. 
Hukukculukta uzmanlığı vard ır . 
Evli, 2 çocukludur . Erzurum Be
kdiye ve C. H. P. II Ida re Ku-

rulu Ba>;kaııı idi. 

Alpsar (Edip) 
ÇORUM 

1002 de IskiJip'de doğmuştur . Li
seden ve Alınanya 'da Stuttggat 
Ticaret okulundan nıezundur. Al
manca ve az Fransızca bilir. 
Çiftçiliktc ve bankacılıkla uz
nıanlığı vardır. Evli, 1 çocuk lu
dur. T. C. Merkez Bankası emis
yon ve vezne müdür muavini idi. 

Sun ( Krııınl) 
BILECIJ< 

187!1 da Istanbul'da doğmuştur. 
Öğretmen okulundan ve Hukuk 
Fakültesinden ııı ezundu; , Milli 
Eğitimde uzmanlığı vardır. Evli, 
2 çocuk ludur. Emekli Öğretmen 

idi. 

Tanrröver ( lfnnıılullnlı Sııphi ) 
İÇEL 

1885 de Istanbul 'da doğmuştur. 
Galatasaray Li serü nd en mezun
dur. Fran sızca bilir. Milli Eği
timde ve Diplomaside uzmanlığı 
vardır. Evli, 2 çocukludu r . Biik-

reş Büyük Elçi si idi. 

San!ı ( Melırııct ) 
BURDUR 

1897 de Teferıııi 'd e doğmuştur. 
Rüşti yeden mezundur. Çiftçilik 
ve tarımda uzmanlığı vardır. 
E vli, 5 çocukludur. Burdur ll 
Genel Mecli s ve Daimi Encümen 

azası idi. 

llı · . r:ı. Gözcü 1 :'\iyıı zi lsııı et) 
ISTANBUL 

188 ·~ de l stanl.ıul'd~ doğmuştur. 
Tıbl.ıi yeden mezundu r. Fransızca 
bilir. Göz hastalıklarında uzman
lığı vardır . Evli, 2 çocuğu var
dır. Gülhane As. Doktorluk Tat
bikat okulu M ü.diirü ve Başheki-

mi idi. 



Üstündağ Pl ııhiddiıı ) 
I STANBUL. 

1884 de Sakı zda doğmuştur. Hu
kuk Fakültesinden nıezundur. 
Fransızca ye Runıca bilir. Idare, 
hukuk ve ekonomide uzmaıılığı 
vardır. Evli, 2 çocukludur. Istan-

bul eski Vali si idi. 

Erim (Ni hat) 
KOCAEL i 

l n 12 de Kandıı·a'da doğmuştur. 
Hukuk FakülteE inden çıkmış ve 
Pari fi'tc hukuk doktoras ı ve dev
letler arası hukuku ihtısası yap
nıı~tır. Fran sızca bilir. Evli, 2 
çocukludur. Hukuk Fakültesinde 
,.~ Siyasal bilgilerde Profesör ve 
llış I ş leri Hakanlığında H ukuk 

Müşavi ri idi. 

İncealemdaroğlu (Ali Hıza ) 
ZONGULDAJ.; 

ıno .i de Istanbul'da doğmuştur. 
Orta derecede husus i tahsil gör
müştür. Riraz FranEızca bilir. 
A rıııatörlükte ve basında uzman
lı ğı vardır. Evli, 3 çocukludur. 
Zongu ldak C. H. P. l l Başkanı 

ve Belediye Meclisi üyesi idi. 

r:ı. Erbuğ (1-'il<ri) 
SIVAS 

J88:ı de Sivas'ta doğmuştur. 
Harp okulundan mczundur. As
kcrlikte uzmanlığı vardır. Evli, 
:ı çocukludur. Emekli General 

idi, 



10. İzinler 

lkinci Toplantı içinde aşağıda. gösterilen üyeler Kamutay karariyle izin a.lnw;la.rdn'. 

Afyon Karahisar· Milletvekili Çetinkaya (Ali) 2 ay hastalığına binaen ı5 . XI . 1944 
Afyon Kıırahisaı· lt Çetinkaya (Ali) 2 ay hastalığına binaen 12. III . ı945 
Afyon Karalıisa ı· , Çetinkaya (Ali) 2 ay hastalığına binaen ı8 . V . 1945 . 
A f~·on Karalıisa ı· » Türker (Berç) 1,5 ay hastalığına binaen 15 . I . 1945 
Ağrı » Pasiıı (Rı:fkı Refik) 1,.'5 ay hastalığın.a binacn ıo. VI . ı945 

Amasya » Aktm (Nafiz) ı,5 ay hııstalığına binaen ı8. V . 1945 
Ankara , Atay (Falih Rıflo) 2 ay mazeretine binaen 6 . IV .1945 
Aııkıım , Eriş (Muammer) 2 ay mazeretine binaen 12. III .1945 
Antalya » Sökmen (Tayfur) ] ay hastalığına binsen ı5 . I .1945 
Antalya , Sökınen (Tayfur) ı ay mazeretine binaen 6. VII . ı945 
Ba.lrkeijir , Demir (Memed) 2 ay hastalığına binsen ı5 . XI . ı944 
Balıkesiı· , Demir (Meıned) 2 ay hastalığına binaen 12 . III . 1945 

Ralıkesir , Demir (Memed) 2 ay lıastalığı.na binacn 1 V .1945 
Bilecik lt Sun (Kemal) ı ay mazeretine binaen ı8 . V . 1945 
Bursa '» Canıtez (Refet) 2 ay hastalığına binaen 6 . IV .1945 

Çankırı , Erkin (Behiç) 2 ay hastalığına binaen 12 .. III . ı945 
Çıı.nk.ıı·ı , Erkin (Behiç) 2 ay hastalığına binaen ıs . V .1945 

Çank ıı·c » Erkin (Behiç) 2 ay hastalığına binaen 8. vm . 19Mi 
Çankırı » İnan (Atıf) ı ay mazeretine binaen 12 . III . 1945 

Çorum , Akdoğan (Hasan) 20 gün mazeretine binaen . ıs . V . ı945 
Çorum » Eker (İsmet) 1 ay mazeretine binaen 6 . VII . ı945 
Denizli , Başkaya (Yusuf) 2 ay hastalığına binaen 15 . XI .1944 

Denizli > Başkaya (Yusuf) 2 ay hastalığına binaen 12 . III . ı945 
Denizli » Başkaya (Yusuf) 2 ay hastalığına binaen 1S . v · . 1945 
Denizli > Tokad (Emin .Aslan) 20 gün mazeretine binaen 6 . IV .1945 
Diyarbakır , Bekit (Rüştü) 15 gün mazeretine binaen 6. VII . ı945 

Diyarbakır » Dr. Öngören (İ. Tali ) 2 ay mazeretine binaen 6. IV . 1945 
Diyarbakır , Dr. Öngören (İ. Tali) 2 ay hastalığına bina.en 18 . V . 1945 
Edir no , Balkan (Fua.d) ay hastalığına. binaen 6. IV .1945 

Elii1.ığ , Ağra.lı (Fua.d) ı ay bsıitalığına binaen 15. XI . 1944 
Elazığ , Ağra.lı (Fua.d) 2 ay hastalığına binaen 12. m .1945 
Elazığ :. Ağra.lı (Fua.d) 2 ay hastalığına binaen 18 . V . ı945 

Bliızığ » Ayka.ç (Fa.zıl Ahmet) ı ay hastalığına binaen 18. V . 19<l5 
F.ı·1.incan , llter (Aziz Samih) ı ay hastalığına binaen 12 . III . 1945 
Eı·zincıın > Fırat (AbdiUha.k) l ay mazeretine binaen 6 . IV . 1945 

E l'Zill11 ın , Altuğ (Salim) 1 ay mazeretine binaen 6. VII .1945 
Erzuruıu > Dinç (Raif) 2 ay hastalığına binaen 15 . I .1945 

Erzurum > Dinç (Raif) ı ay mazeretine biıiaen Q, IV . ı945 
Erzurum , D ing (Raif) 2 ay hastalığına. binaen 6. VII . ı945 
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Eııkj.,<ıcril· ~'!illetvekili Özdamar ( htıııııa l ) ı,5 ay hastalığına binaen 6 . VII . ı945 

Gazianteb :» Dr. Melek (Abdurrahman) ı ay hastalığına binaen 6. VII .ı945 
Gaziantcb » Özdemir (Şefik) 2 ay hastalığına binaen ı5. XI . 1944 

Gazianteb » Özdemir (Şefik) ı5 gün hastalığına binaen 6 . VII . ı945 

Giresun » Akkaya (Münir) 2 ay hastalığına binaen 8 . VIII . HJ-!5 
Giresun :» Gl. Sökmen (İhsan) ı ay hastalığına binacİl ı2. lll . ı9-l5 

Giresun lt GL Sökmen (İhsan) 1,5 ay hastalığına bdnaen 18 . V . 1945 
Giresun :» Yüzatlı (Fikret) ı ay mazeretine binaen 10. IV . ı945 
Gümüşıı.n~ '» .A.taç (Hasan Fehıni) ı ay hastalığına binaen 6 . VII .ı945 
Hatay » Devrim (Ali Şelhum) 1,5 ay mazeretine binaeıı 6. IV . 1945 

Hatay '» Türkmen (Abdülgani) 1 ay hastalığına binaen 15 . I . 1945 
Hatay 't Türkmen (Abdülgani) 1,fı a,v hastalığına binaen 6 . IV . 1945 
Hatay » Türkmen (Abdülgani) 25 gün lınstalığına binaen 6. VII . 1!l4fı 

Hatay » Türkmen (Abdülgani) 2 u.y Jıastalığı:ııa binaen 8. \'lll . ı94:3 

İçel » Koraltan (Refik) 2 ay lıruıta.lığına binaeıı 15 . .XI .1944 
İçel » Koraltan (Refik) 20 gün hastalığına binaen 6 . VII.HI45 
İstanbul » Dr. Ataç (GaLip) 25 gün hastalığına binaon 6 . lY . 194!) 

İstanbul » .A.kyüz (Ali kiimi) ı ay hastalığıııa binaeıı Iii . Xl . 1!)4.4 
!stanbul » Gl. Bele (Refet) 2 ay lıastalığrna binacn 15 . I . 1!)45 
İstanbul » GL Belc (Refet) ı ay lıastalığrna binacn 12 . m .l!l4fi 
İstanbul » Gl. Belo (Refet) 2 ay hastalığma binaen 18. V . 1!14!) 
İstanbul » Dr. Berksoy (K. Cenap ) 2 ay hastalığma binaen 6 . IV . 1945 
!stıınbul » Cimcoz (Saliih) 2 ay ha.stalığma binacn 15 . XI . 1!)44 

İstanbul » Cimcoz (Saialı) 2 a.v hastalığma binaen 12. JIT . l!l-!5 
İstanbul » Cimcoıı (Salilh) 2 ay hastalığına binacn 18 . V . 194fi 
İstanbul » F.ısmer (Ahmet Şükrü) 2 ay mazeretine binaen 6 . IV . ı94fi 

!stanbul :» Dr. GL qözcü (N. İsmet) 10 gün hastalığına binaen R . VIII . 1945 
İstanbul » Gökcr (Galip Balıtiyar) ı ııy lıııı;talığtna binaen 15 . I . l!l+ii 
!stanbul » Göker (Galip Bahtiyar) ı ay Juısta!ığına binaen 6 . IY . 194.5 
İstanbul » Göker (Galip Balıtiyar) 2 u~ · hastalığına binaeıı 6 . VII . 194ii 
İStanbul » Yalçın (Hüseyin Cahit) 2 ay ll1.11Zoretino binaen 6. IV . ı945 
İzm.ıir » Onaraıı (Halit) ı ay lıastalığın.a binaen 6 . IV . 1945 

Kastanıonu » Çelen (Hamdi) 2 ay lıll<italığrnıı biııaim 1fi. XI . ı!J.-H 

Kastamonu » Ço:rnk (Hilmi) 2 ay ha.stalığrna binaen 6. VII . 1!!45 
Kastamonu » Orbay (Ziya) 15 gün h8S1al.ığın.a binaen 15 . I . 19-!l.'i 

Kastamonu » Orbay (Ziya) 2 ay hastalığı-na bina.en 12 . III . 1!l4fi 
Kastamonu » Orbay (Ziya) 2 ay hasta.lığıııa binaen ı8 . V . ı94fi 

Kastamonu » Saltuğ (Rıza) ı ay lıastnlığrna binaen 6 . VII . Hl45 

Kocaeli » Gl. BakU (Mürsel ) 1,5 ay hastalığına biııaen ı2. III . 1945 
Koe~li :0 Gl. Bakıl (Münıel) 2 ay hastalığına binaen 6 . VII . 194!1 
Konya » Dikmen (Aınet Hamdi·) 2 ay hastalığına binaen 6 . IV . ı945 

Konya . » Gökmen (Fatin) 2 ay luı.stalığına binaen 15. . 19+5 
Konya » Gökmen (Fatin) ı ııy mazeretine binaen 10 . IV . ı9+.5 
Konyıı » Dr. Uludai (0. Şevki ) 2 ay lıast.ıılığma binaeıı 15. XI . ı9H 

Kütahya » Kutmun ( Salô.Jıattin) ı ay ın.a.zeretine binaen 6 . VII . 194:) 
Kütahya » Uşa.kh (Ömer Bedrettin) 2 ay hıısta lığma binaen 18. V . 1945 
Malatya » Sayın (Kemal) ı ny ma1.eı-ctino binaen 10. IV . 1945 
Malatya » Temelli (Tevfik) 20 gün maıeı'Ctino binaeu 6 . \'II . 1945 
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Manisa Milletvekili Edgüer (Rıdvan Nafiz) ay hastalığına binaen 15. I . ı945 
Mımisa » Edgüer (Rıdvan Nafiz) 1 ay hastalığına binaen 18. V . ı945 

Manisa :t Karaosman (Kii.ni) 22 gün hn.~talığına bina.en 15. I . ı945 
Martisa :t Karaosman (Kani) ı5 gün hastalığına binaen ·6. IV . ı945 
Mımisıı :0 Karaosman (Kfııı.i) 20 gii n lıııııtalığına binaen 18 . V . ı945 

Maraş :t Ynycıoğlu (Abdullah) 20 gün hastalığına binaen 6. VII . 1945 
Muğla :t Güney (Sadullah ) 2 ıı:v hastalığına binııen ıo. IV . 194.5 
Muğla » Kitabcı (Hüsnü) ı ay mazeretine binacn ı5 . ı . 1945 

lVIuğla :0 Menteşcoğlu (Feridun 0.) 15 gün hastalığına binaen 12. III . 1945 
Muğla » Mcnteşeoğlu (Feridun 0.) 1,5 ay hostalığına binaeıı 6 . VII . 1945. 
Muş » Kılıcoğlu (Hakkı) 2 ay hn.qtalığınn binaen ı5 . XI . 1944 

Muş » Kılıcoğlu (Hakkı) 2 ay hastalığına binaen ı2 . III . ı945 
Muş » Kılıcoğlu (Hakkı) 2 ay hastalığına binaen 18 . V . 194!) 
Niğde » Bodruıulu (A. Galanti) ı ay hastalığına binaen 6. VII . 1945 

Niğde » Bodruı:nlu (A. Galaı1ti) 1,5 ay hastalığına binaen 8 . VIII . 1945 
Niğde :t Mengi (Hnlit) 2 ay hastalığına binaen ı2. III . 1945 
Niğde » Soylu (Faik) 2 ay hastalığına binaen 18 . V . ı945 

Niğde :t Dr. Talay (Rasiın Ferit) 2 ay hastalığına bina.en ı2 . lll . 1945 
Niğde » Tepeyran (Hazim) 2 ay hastalığına binaen ı5. XI . 1944 
Niğdo » Tepeyran (Hazim) 2 ay hastalığına binaen 12. III . 1945 

Niğde » Tepeyran (Hazim) 2 ay hastalığına binaen 18 . V . 1945 
Ordu » Akyazı (Şevket) 2 ay hastalığma binaen ı2. III .1945 
Oı·du , Çaııuış (İsmail) 25 gün mazeretine binaeıı. 6. VII . ı945 

O ı-du » Tarcan (Selim Sırrı) ı ay hastalığına binaen 15 . I . 1945 
Ordu » Tarcnn (Selim Sırrı) 2 ay hastalığına bina.en 10. IV .1945 
Rize » BelU.l (Hasan Cavit) 1,5 ay hastalığına binaen 6. VII .1945 

Sam s tm » Bilsel (Cem il) 2 ay mazeretine binaen 6 . IV . ı945 
Samsun ,. Amiral Engin (Fahri) 2ı gün hastalığına binaen 6. Vll .1945 
Seyhan » Çaın (Salahattin) 2 ay hastalığına bina.en ı2 . III .1945 

Seyhıın » Çam (Sa.Llhattin) 2 ay hastalığına bina.en 18 . V .1945 
Siird » Tunçay (Saffet) ı ay hastalığına binaen 15. XI .1944 
Sinob » Scvük (İsmail Habib) 1,5 ay hastalığına binaen 12 . III . 1945 

Sinob » Sevük (İsmail Habib) 1,5 ay mazeretine bina.en 6 . 'IV .ı945 

Sinob > Sevük (İsmail Habib) 1,5 ay hastalığına binacn 1 V . ı945 
Sivas » Bleda (Mitat Şükrii) ı ay mazeretine bina.en ô . IV . ı945 

Tekirdağ » Pekel (Ekrem) ı ay mazeretine bina.en 1 V . ı945 

Tokad , Keşmi r ( Hnlit N azııı.i) 15 gün mazeretine binaen ı2 . III .1945 

Tokad » Sevengil (Refik Ahmet) ı ay hastalığına binaen 15. I .1945 

Trabzon • Boztepe (Halil Nihat) 2 ay hastalığına bina.en ı2. ın .1945 

Trabzon • Boztepe (Halil Nihat) 2 ay hastalığına binaen G. VII . ı945 

'I' rabzon • Yavuz (Lı1tfi) 1,5 ay hastalığına binaen ı5 . I .1945 

Trabzon • Yavuz (Liltfi) ı,5 ay hastalığına binaen ı2. m .1945 

Tunceli » Üçöz (Hasan) 1,5 ay hııstalığına binaen 8 . VIII . ı945 

Urfa • Coşar (Hüseyin Saııı.i) ı ay hastalığına bina.en ıo . IV .1945 

Urfa , Tecer (Ahmet Kutsi) 1,5 ay hastalığına binaen ıo. IV .ı945 

Van , Berker (Nihat) 2 ay hastalığına bina.en 6 . VII . ı945 

Van » Boya (Münib) 1,5 ay lı88talığma binaen 15 . XI .1944 
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Van Milletvekili Boya. (Münih) ı ay mazeretine binaen 6. IV . 1945 
Vıı.n ... Boya (Münih) 2 ay hastalığrna binaen 6. VII . 1945 

Yozgad :. Korkmaz (Salim) 20 gün mazeretine binaen 6. VII . 1945 
Zonguldak :. Devrin (Şinasi) 2 ay mazeretine binaen 6. IV . 1945 

Zonguldak ... Karabacak (Hasan) 2 ay hastalı~ binaen 15. I . 194fi 
Zonguldn.k ... Kuyucak (Hazım Atıf) 2 ay mazeretine binaen 6. IV .194fi 

ll. Milletvekilliği dokunulma.zlığı 

tkinci Topl.a.n.tı i!tinde Milletvekilldği do
kunuhn.a.zlıkla.nm kaJd:Irılma.sı söz !konusu 

buttla.r haıkkuıda.kıi uygulanan işlemler aşağıda 
gösteriJmiııir : 

Malatya 

Mardin 

Tunceli 

Antalya 

Antalya 
Bursa 

il. Birinci Toplantıdan kalanlaı· 

Dr. Özeiçi (Cafer) 

Ülkümen (Lfttfi) 

Üı;öz (Hasan) 

Görevini kötüye kullan- Kovalama ve yargılanma
mak sının dönem sonuna bıra

·kılmasma 5 . I . 1945 tari
hinde karar verilmiştir. 

Görevini kötüye kullan- Kovalama ve yargılanması
mak ve savsamak nın Dönem sonuna bırakıl

ınasma 5 . I . 1945 <tarihin
de karar verilmiştir .. 

· Görevini kötüye kullan- Kovalama ve yargılauması-
mak ve savsamak nm. Dönem sonuna bırakıl

masına 5 . I . 1945 tarihin
de karar verilmiştir. 

B. Ikinci Toplantı içinde gelenler 

Çankaya (Mesut) 

Çankaya (Mesut) 
P~rs (il1ulıittiıı Bııha) 

Görevini kötüye kullan- Kovalama ve yargılanma
mak sınm Dön~m sonuna bırn-

Görevini savsamak 
Hakaret 

kılmasına 9 • vn . 1945 
tarihinde karar verilmiştir. 
Komisyondadır. 
Kovalama ve yargılanma

smm Dönem sonuna bıra-
kilmasma 5 • I • 1945 tari
hin karar verilmiştir. 



Denizli 

Mıılatya 

Malatya 

Sin o b 

Küçüka (Naili) 

Dı·. Özeiçi (Cafer) 

Sayın (Kemııl ) 
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Görevini kötüye kullan- Kovalama ve yargılanma

mak sının Dönem sonuna bırn
kılmasına 9 . vn . 1945 ta
rihinde karar verilmi ~tir . 

Görevini kötiiy11 kullan- Komisyondadn·. 
mak 
Hakaret 

Dı·. Kökdc:ııı iı · ( Bıılıaddiıı) Milli Korunma Kanununa 
aykırı hareket 

Kovalama ve yargıluııın a

sının Dönem sonuna bırn

kılmasına 5 . III . 1945 ta
rihinde karar verilmiştir. 

Kovalama ve yargıinnma
sının Dönem sonuna bıra

kılınasına 5 . III . 1945 ta
rihinde karar verilmiştir. 

--ıeıe>e<eeıı---

12. Milletvekilleri tarafından Meclis dışında yapılan görevler 

A. Sanfransisko Konferansı 

Sanfransisko 'da. toplanan Birleşmiş Mil
letler Konferansmda Hükümetimizi temsil et
mek üzere D~leri Ba.kıı.nı Hasan Saka. 'nın 
Başkanlığı altmda lı:urulan Heyete, !stanbul 
Ahmed Şükrü Esmer, Sa.IlljSun Oemil Bilsel, 

Zonguldak Şinaai Devrin ve Zonguldak Hi.
.mn Atıf Kuyucak M.vir ola.ra.k katıl

DliŞla.r ve 5 . IV . 1945 ta.ııihinde Amerika 'ya 
hareketle Konteranam sonunda geri dönm~
lerdir. 

B. .ilft'lletrarlMı Paı·lanıı»ı l olar BirUği Tiirk Grup-u 

1. - 13 Eylftl 1945 tarihinde Cenevre'de 
toplanan Parlamentolar Birliği Konseyine, 
Tolaı.d Milletvekili Nii.zım Poı-oy ile Elii.Zlğ 

Milletvokili Fazıl Ahmed ·Aykaç Parlamento-

lar Birliği Türk Grupu a.dma katı.l.mtşlardır. 

2. -Milletlerarası Parlamentolar Birliği 
Türk Grupu aşa.ğıda. adl.a.rı yıı.z;ılı Millet.ve
killerinden kurulm~ur. 



Ağrı 

:t 

Ankara 
.Antalya 

.Aydm. -

Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Denizli 

:t 

Edirne 

Erzurum 
:t 

:t 

Gazianteb 
Giresun 

:t 

Gümüşane 

İçel 
İsparta 

İstanbul 

> 
:t ,. 

İzmır 
:t 

> 
Kırklareli 

> 
Kon ye 
Konya ,. 

Bafikan 
» Vekili 
., :t 

Sayman 
Genel Kiitip 
Üye 

Bayrak (Halid) 

Seyhan 
Istanbul 
Tokad 
Çorulı 

Elazığ 

Bilecik 
!stanbul 
Malatya 
Niğde 

Pasiu (Rıfkı Refik) 
Atay (Falih Rıfkı) 
(Sumer (Nurullah Esat) 
Dl'. Tuuca (Cemal) 
Dr. Germen (Mazhar) 
Menderes (Adnan) 
Çambel (Hasan Cemil) 
Akgüç (Atıf) 
Us (.Asım) 

Dr. Berkman (Ramdi) 
Tokad (Emin .Aslan) 
Dr. Memik (Fatma) 

Akyürek (.Aziz) 
Gl. Demirhan (Pertcv) 
Elgün (Nakiye) 
Kaleli (Bekir) 
Sayar (Ayet) 
GL Sökınen (İhsan) 
Selek (Cabir) 
Tör (Edip Sr rvet) 
Güven (Ferid Celnl) 
Turan (Kemal) 

.:..rseven (Celiil Esııd) 

Bayındır (Atıf) 

Cimcoz (Salnh) 
Gövsa (İbrahim .Alliettin) 
Arıman (Bımal) 

Menteşe (Halil) 
Yücel (Hasan Ali) 
Kıınsu ( afi .Atui) 
Dr. llmn:v ( l•'ıınd ) 

Gl. Cebesoy (Ali Fund) 
Dikmeıı (Ahmed Hamdi) 
Türe! (Ali Rıza) 
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ldare Kurulu 

Gl. Eldeniz (Naci) 
Esmer (.Alımed Şükrü) 

Poroy (Niizım) 

Kansu ı ı• a ıı cı r :Müfiu) 
Aykaç (Fazı! .Alımed) 
Gülek (Kasım) 
Karamursal (Ziya) 
Pektaş (Mihri) 
Dr. Talay (Rasim Ferld) 

tJ'yeur 

Kütahya 

> 
;» 

Malatya 
Manisa 

.:t 

> 
Maraş 

:t 

:t 

Mardin 
;» 

> 
Ordu 
Rize ., 

:t 

Samsun 
Seyhan 

:t 

Sin o b 
Sivıı.q 

:t 

:t 

Tekirdağ 

Tokad ,. 
Trabzon 

lt 

;» 

Tunceli 
Urfa · 
Zonguldak ., 

Dr. Delilhıı.şr (Ali Süha) 
Tirid oğlıı (Alacttiu ) 
Uzgören (Vedit) 
Üker (l\iuttalip) 
Bayur (Hikmet) 
Edgüer (Rıdvan Nafiz) 
Sarhan (Haldun) 
Kaplan (Rasih) 
Tankut (Hasan Reşit) 

Tanpınar ( Ahın rcl Hamcli ) 
Alpaya (İrfan Ferid ) 
Erten ( Rıza) 

Menemencioğlu (Hasan) 

Tarcan (Selim Sırrı) 
Balta (Tahsin Bekir) 
Kamu (Kemalettin ) 
Sirmen (Fuad) 
Amiral Engin (Fahri ) 
Çaın (Salii.hattin) 
l şe:rıı (J;lenıııa ) 
Sevük (!smail Habib) 
Esenbel (Atıf) 
Sadak (Necmettin) 

Siı·er (Reşat Şemsettin) 

Apak (Rahmi) 
Keşmir (Halid N azmi) 
Sevengil (Refik .Alımet) 
Aydm (Mitat) 
Day (Sırrı) 
Saka (Hasan) 
Sılan (Necmeddin Sahir) 
' nsAr (HiisPvin Sami ) 

Devrin (Şinasi) 
Erişirgil (Emin) 
Kuyucak (Hil.zım .Atıf) 



1. Partiler 

Büyük Mecliste Parti olarak ötedenberi 
ya.lnız Cumlıumyet Halk Partisi vardır . Bu 
Partinin üye miktarı 416 dır . 

Aynca bu Pa.rt.iııin Müsta.kil Grupu 85 
üyeye maliktir [*) .. Gerd kalan 4 Milletvekili 

. müstakildir. 

A. Cumhuriyet Halk Partisi 

1. Ge1ıel I dare Kurıılıı [**ı 

Cumhuriyet liulk Parti.~inin Genel Jelare Kurulu aşağıdaki Milletvekillerinden mcy.duna ge
liı•. [•••ı [2ı. 

Esendal (l\Iemduh Şevket) [1] [2] Bilecik Milletvekili ( Genelsekreter) 
Gülek (Kasım) [2] Bilecik :. 
Akgüç (Atıf) Bursa .. 
Dr. Memik (Fatma) Edirne , 
Gölo (M. Hüsrev) E rzurum > 
Kaleli (Belcir) C::ızianteb :. 
Köken (Rahmi) lzmir , 
Dursunoğlu (Cevat) [3] Kars > 
Kansu (Nafi (A1ıf) (1] Kirklareli :. 
1'iridoğlu (Aiiit'ltin ) Kütahya. ;Ji 
Edgüer (R. Nafiz) [2] Manisa > 
Kitabcı (Hüsnü) Muğla :. 
Banıtrıı (Faik Ahmed ) Trabzon :. 
Tceer (A. Kutsi) [2] Urfa > 
Erişirgil (M. Emin ) Zonğu ldak li 

[•] l'ımılıuriye t Halk Partisi 'l'iiziiğiiııiin 96 cc 118 nci maddeleri geı·eğince K·urıdtay Geııel 

J(;urııluıı ca seçilen Hü.~lo.kit Gruptanı 3 . VIII . 1941 tawihiıule Konya ,ll illetvekili AU Mıı.zaffet· 
Oökcı· i~tifa etmiş ve yerine 1L . IX . 191t taı·i/llindc ~e~·ilen Saffet 1lnkmı Pa.rti Gnıpıma l.;atıZ,nış 

bı.ıluııriıığıwdmı VIT nci Döııeın 2 nci Topuınfı yılında Afiistakil Gnıpun iiye adedi 34 ve Parti 
Gruı>u iiye adedi de 417 ol-muştur. 

[ ••ı 8 . ırı . iV.J3 tariJıiıı1le toplanan (lltıncı ](1trııUcıyııı 16 . V 1 . J9.f3 tarihli beşinci taı>laı~t·ısında. 

8C!,' ilınişl e rdir. 
[•••ı 21 . VI . 19·11 tarihinde t.stlmbıd ili Idare 11ıırııht. IJıışkanı.lığma tayin adilmiş b·tılımaıı 

Konya .1/illefvekili Tevfik Fikret Sıla.y'dcm ~ıla,;ı Genel Idare Kuı·ulıı iiycliğiııe 1 . X I . 1944 tari
lıinde keniiz kimS,C seçilmemiş bulunuyordu. 

[ 1 ı Bilecik .1/il/c t vckı?i .ll eıııdııh Şe vket Esendal'ın 6 . V 1 . 1945 t01rihiııde Genclse.kreterıikten 
çekilmesi üzeı-ine yeı·iııe aynı tarihte vekil ve 31 . X . 1915 tarilıiııde de a.sıl olarak Kırklareli Mil
letvekili Nafi "ltııf Kansu tayin edilmiştir. 

[2] 21 . VI . 19·1 1 taı-ihiııdc lstanbııl iıi Idare J(umlu Ba.~kanlığııuı t{ıyiıı edilm~~ bıılunaıı 

Konya ,1/il/etL•ckilti Teı•fik Ji'ikrot Sılaı;'dmı açık bulınırııı yer ilc 6 . VI . 1945 tarihinde Bilecik 
Milletvekili ,llc md!llı l)erht Esemdal, Bilecik, ıllille tvekiili Kasım Giilck, Maııi.sa ılfiUetL•ekili Rıdt•an 
Nııfiı Edgiicr t·e T' rfa Jlilletl'ckiıi Ahınrt KutS'i 7'ecer'iıı (Ohilmclııriylc ~ıla.ıı yeı·leıro ll O'TIIIfa Mil-

letve!. .. ili Sed<ıt Çumrult, /,şpal't cı Jllillet vokili Kemal Turan, Maııisa Milletvekili Ji'eyzulla.Tt ltı, 

.1fyoıı Milletveki'lti Ali Ta~kt.ıpılı ve Bingöı MiUetveki/.i Tahsiıı Baııguoğlu seçilmişlerdir. 
[3] 9 . Vi . 1945 tarihinde, Kars Milletvekili Ceı:at Dıırsunpğlıı'nwn çekilm.eS'i iiıeriııi!J yerine 

Çoruh Millet vekili Ali Rıza Ereıı seçilmiştir. 



Bölge merkezi 

Ankara 
Antalya 
Ay dm 
Balıkesir 

Diyarbakır 

· Edirne 
J<~IUzığ 

l~ı-zurum 

Gazian te b 
lzmü· 
Kayseri 
Kocaeli 
Konya 
Muş 

Samsun 
Seyhan 
Sivas 
Trabzon 
Zonguldak 
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2. C. H. P. Teftiş bö1geleri vıı müfettişleri 

Bölgeye dahil olan iller 

Ankara, Çankırı, Eskişehir 
Antalya, İsparta, Burdur 
Aydın, Muğla, Denizli 
Balıkesir, Çanllikka.le, Kütahya 
Diyarbakır, Mardin, Siird, Urfa 
Edirne, 'Tekirdağ, Kırklareli 
Elii?.ığ, Tunceli, Bingöl 
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı 

( la.zianteb, Maraş, Malatya 
lzmiı·, Manisa 
Kay~eri, Kırşehir, Yozgad, Çorum 
Kocaeli, Bolu, Bilecik, Bursa 
Konya, Afyon, Niğde 
;\l!uş, Bitlis, Van, Hakkari 
Sııınsıın, Ordu, Giresun 
Sayhıııı, Hatay, İçel 
Si\•ııs, Tokad, Amasya 
'!'rabzon, Rize, Çoruh, Gümüşane 
Zonguldak, Kastamonu, Sinob 

'Müiettişin adı 

Selek (Cabir) 
Barlas (Cemil) 
Dr. Bürge {Fazıl Şerefeddin) 

Taşkapılı {Ali) 
Dr. Irmak (Sadi) 
Tüzemeu (Cemil) 
Ertan (Muhtar) 
Çnmralı (Sedad) 

Dr. Sutır (Kemal) 
Bekata (Hıfzı Oğuz) 

Dr. Selgil (Ahmed Hamid) 
Surıdal (Vehbi) 
Kalfagil (~yzi) 
Dı· . Konuk (Sadi) 
Binal (Muhsin Adil) 
Yiğitoğlu (Ali Kemal) 
Çelik. (Kemal) 
'rorgut (Şevket) 

Seçim çevresi 

Gümüşane 

Gazianteb 
Kocaeli 
Afyon K. [3) 
Konya [3) 
isparta 
Bitlis [4) 
Konya [3) 

[2) [4] 
Seyhan 
Ankara 
Afyon K. 
tstanbul 
Erzincan 
Bursa (1) f3) 
Konya 
Amasya 
Seyhan 
Kırşehir 

[1] B·ursa Mı"ZU!tvekili Dr. Sadi Konuk'un 18 . [. 1945 tarihinde Sağilik ue 'osyal Yardım Bakan
lığma layini iizerine açıla.n yerine Cumhurbaşkanlığı eski Yaveri Celal 1hıer seçilmiştir. 

[2] Bıüıcik Mı7utvekı"li Ahmed Ese1ı'in ö1ümiyle açılcm Gazianteb bölge mii.feHişliğine 1. Xl. 
1944 to.rihinde heniiz bir tniifettiş seçilmemiş bıı.lum,yordu. S01ıradan. 2 .ll . 1945 tariJıinde Yoı

gad Milletvekili Yusuf Duygu Karshoğlu seçı1miştir. 

[3] Cumhurbaşkatılığı eski Yaveri Celôl tiner'in 19. lll . 1945 tarihinde öliinıü, Afyon MilUt
ı>el.:ı'li tl li 7'aşkapıl·ı ve Konya Mı'lletvekili Sedal Çmııralı'nın 6. VI .1945 tarihinde Genel 1darn 
Kıırulıı iiyeliğine ıuıkı'lleri ve Konya M11letvekı1i Dr. Salli lrınak '1n 8. VI .1945 tarı1ıinde Çalış

ma Bakanlığına layini .iizerine lıyılan dQrl bölge miifetti~liğiııd n 19 . VI . 1945 tarikinde 1srxırla 
Milwluekili J{tizını Aydar Gazianteb'c, Çorum llliUetuekili Dr. C'emall{azancıoğlıı Samsım'a, Gii
miişanc Milletuel.:ili ReC4i Güreli Balıkes-ir'e ve Zonguldak Mı7lcl·uekı'li Alınıet G-iirel Diyarbakır'a 
seçilmişlerdir. 

[4] Haziran 1945 lan"hi11de Gazianteb bölge müfetti.~i Ywmf Dııygıı Karsllloğlu Eltizığ bölges-i
ııe uc Eltizığ bölge ıııüfettiıti Muhtar Ertan da aynı tarihte Eı-zurum bölgesine n.akUıdilmişur<Ür. 
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3. Parti Grııpu 

~) Cumhuriyet. Halk Part~-sinin Meclis Gnıpu İdare Kurulu aııağıda isimleri yazılı Milletvekil-
lerinden kurulmuştur : .~ . .,.·· .. - . • • ; ' r ·~:.._: .- .. ~ ı ·:· 

Gl. Özalp (Kazım) Balıkesir Millatvikili Başkanvekili 

Öztrak (Fayık) 'l'ekirdağ :. :. 
Menderes (Adnan) Aydın :. Ka<ip 
Düşünsel (Feridun Fikri) Bingöl :. :.. 
Dr. Kahraman (Galib) Antalya :. Veznedar 
Örgeevren (Süreyya) Balıkesir :. Üye 
Tüzün (Atıf) Çoruh ,. :. 
gker (İsmet) Çorum :. :. 
Abadan (Yaru) Eskişehir :. :. 
Kaplan (Rasih) Maraş :. :. 
nı·nl ( C'ııvid) Soyhan ,. » 

b) Part.i Grupunun !?a.!ışmala.rx haıkkmda a.şağıcta.ki 'bildirimler basında yaytı:ılallllll§t.Ir : 

1. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
lıtıgün (31 . X . 1944) saat 15 te Başvekil ve 
Genelbaşkan Vekili Şükrü ı=lnracoğlu 'nun Reis
liğind o toplandı. 

Cclsenin a~ılm ıısın ı mütaakıp Parti Gencl
bıışkanlık Divanıııın kararlarıııa ait olarak ~ar
ti Gımrlsckrcteri Bilecik Mebusu Me~uh Şev
ket Esendal tarafından verilım üç takrir okundu. 

Birinci takrirle Biiyfık Millet Meclisi Yedinri 
fntih ap Den('sinin lkinci !çtima senesi i~ine Bii
~'Ük Millet Meclisi Rei sliğin o Çankırı Mebuım 

Mustafa Ahdülhnlik Renda'nın, 
İkinri takrirle Reisvekilliklerinc Sivas Me

busu Şem~ttin fliinaltay, Bursa Mebusu Re
fet Canıtez ve Aydıtı M('busu Dr. Mıızhar Ger
men'in namzetlikleri ' Cl rup Umumi Heyetinin 
tBRviplerino aı·zoltınmtış ve i~-bu teklifler ittifak
la kabul edilmiştir. 

Üçüncü takrirle de C. H. P. Meclis Grupu 
Reisvekillikleri'llo namzet gösterilen Tekirdağ 
Mebu.~u Fayık Öztrak ile Balıkesir 'Mebusu Kil· 
zım Özalp ittifakla seçilmişlerdir. 

Bundan sonra celseye Balıkesir Mebusu 01. • 

Kazrnı Özalp 'm Reisıi~inde devam olunarak ya
pılan s cim sonunda Biiyük Millet Meclisi İdare 
Aınirliklcrine; Ağrı Mebusu Halid Bayrak, Ma
latya Mebusu Mutta.Iip Öker ve Mardin Mebusu 
trfıı n F crid Alpaya ve Riyaset Divanı katiplik
leı·ine de Kütahya Mebıısu Vedit Uzgören, 
t~porta Mcbusu Kemal Ttıra'll , Erzincan Me
bu~u Beheet Kemal Çağlar, Tunceli Mebusu Nec
mrddin Rahir Sılnn , Samsun Mebusu Na~itFırat 
ve Müstakil Grup Umumi Heyetince seçilen Ma
latya Mcbusu Nasulıi Bııydar'ın Parti namzetlik
lerinin 1ııkarrür ettiği, C. H . P . Meclis Grupu 
ldnro lleycti fızalrkları i in yapılan seeim sonun
da da Bi'Tigöl Mebusıı Feridun Fikri Düııiinsel, 

A.:vdm Mcbusu .Adnan Menderesı Çoruh Mebusu 
Atıf Tüziin, Antalya :Mebusu Dr. Galip Kahra
man , Maraı; Mcbnsu Rasih Kap1an, Çomm Me
bmm l smPt Eker, Seyhan M-ebusu Cıı.vid 
Oral. Eskişehir Mebusu Yııı.vıız Abadan ve 
"Balı k esir Mebusu Süreyya Örgeevren 'in 
intihap edildikleri Riyaset tarafından Umumi 
'FT~ye1e arzedilmiş ve ruınamede başka nı.addı> ol
madığından toplantıya son verılm.iştir. 
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2.- C. B. P: Meclis Grupu Umumi Heyeti 

bugün (14 . XI . 1944) Reisvekili Tekirdağ Me
buau F'ııyık Öztrak'm Reisliğinde toplandı. 

Celse a~ıldıktau ve f!: <:en <toplantı zabrt hn
li'ısa · ı okunduktan som·a kiiı·siye gelen Başvt>kil 
Şükl'ü Sarneoğin -~naynsaınrzın Türkç<'l~~tiril
ıncsi ''C mall yıl bnşınrıı değiştirilmesi mcvzuln, 
rını tctkik etmek iizeı• nıııp !daı·e Hey~t im·P 
otuzar i\zaclaıı mürekkep iki komisyon teşkil 

odiltııesiııi vt> Müstakil Gı'l.l)ltan da dörder aza
nın bu koınisyonlarıı i~tirııldni teklif etti ve her 

3. - C. H. P. Meclis Orupu umumi Heyeti 
bugün (2 l . Xl . f944) Rcisvekili Bıılıkesir Me
bnsu Ol. Kazım Öznlp'ın Reisliğincle toplandı. 

Celse açıldıktım ve geçen toplantı zabrt Im
' ıasası okunduktan soııı-a, Paıti Nizamnaınesi ge
reğince her içtiına yılı başında yeniden intihabı 
icabeden Haysiyet Divanı seçimi Müstakil 
Grupun da iştiraldyle yapıidr ve neticede n§nğı
da ndlıı.ı·r yazılı zevatıo ekseriyet kazandıklan 
görilierek heyete orzolundu. 

4. - C. H. P. Meclis Grupu Uınuıni Heyeti 
bugün (ll . XII . 1944) 'Türkiye Büyük Millet 
Meelisi iQtima-ını mütııakırı Balıkesiı· Mebusu CH. 
Kilzıııı Öuılp'tıı ReiııÜğjnde toplan(lı. 

Celse ~ıldıktan sonra buıriinkü ı·uznameyi 

teŞkil eden ve Marıış 1\Jebusu Rasıh Kaplan tara
findan verilnıi§ buhıoaıı takı-ir olrnudn Bu tak
rirde Hariciye Vekile.ti m-eusuplımnda.n bazıla· 
rının ı·ivıı.yet oltu:ıau föl ve lrın·eketl~ri hnkkm
dıı Hıı.rieiye Vekilinin izııhat v r.ıneııi istcnırrektc 

idi. Talı:1'iı· ahibinin takririnde bahis mevzutt et
tiği !ın usa dair b-eyanatrndan sonra kürsüye ge: 
len Hsıriciye V kili Hasan Saka, takrir ısahibi
niıı ileri sikdiiğü işlcı·in hepsi hakkıııda izah· 
1nrda btılunaı·ak bu baptaki rivayetlerden mühhıı 
bir kı81lllllm hiçbir esa$8. dayanmadığınr ve üze
rinde dımılıntık iktiza eden kısunları etı·afiyl~ 

iki teklif ittifakla ka bui edildi. 
Bunu mü·taakrp söz alan Haneiye Vekili Ha

san Saka 3 . X . 1944 tarihinden bugüne kadar 
geçen müddet içinde meınleketiınizi ilgilendi
ı-en harici olayla r hakkmda geniş ve etı:aflı.lza
hatthn bulundu ve birçok hııtipler tıırafıııdıın so
ruhın suallere ve ileri sürülen mütalfınlıırıı ver
diği ccvıı.plnr alkışi arin karşılandı. R11zrraınenin 
ildruıi maddesini tıı~kil eden Haysiyet Divanı se
~imi, Yaktin ırecil<mesi sebebiyle, gelecek celse
~e bırakı arıık riyasetçe toplantıyıı son verildi. 

Buııdnn sonra ruznaınede · müzakere edilecek 
ba.~ka madde olmadığnıdan celseye nihayet ve
rildi-
Gl. Nııci Eldeniz 
M:ünir Çağrl 
Ali Rana 'l'arhım 
Ziya Kararnursal 
Dr. Mustafa antekin 
Dr. Saim Ali Dilcnıı·c 
Dı·. lbnıhiın Tali Oııgör ıı 

Seyhan 
Çorum 
!stanbul 
!stanbul 
Çot'llm 
RizEf 
Diyarbakır 

a~ıkladr. Bu ara.dn bilbııssa Sofyiı Sefaretinin 
Hültüınetiıı talimatı haricinele yapılml.'l olun bazı 
nıuahezeyi ıınıc i p hareketleFiıı vekiılettçe. gere

ken suı·eite ınuameleye tiibi tutulmakta 4>l.du
ğnnu ve veklHet menıurlanııı ilgilendirebilecek 

bütün eibetloriıı ıkı bit· dikkaL ve itiııa dairesin 
de tak1bine devam olunııı·ıı.k icabedeıı tedbirlerin 

alrnmaktn olduğunu Ye bu konnya dair söz alan 
ha.tipletin üh' ind lııı. slrkla d11ı-duklnrr nok

· ıalartıı ifnima gözönünde tutulacağını bildirerek 
ııötlerine son v(>rdi ve müzakere ka.fi körüldii. 

Vaktin geeikıııcsiııe mebııi Hariciyc Vekilin
uc harici politika hakkında nıütad izahat veril 
mek iiz re Oı·upun önümüzdeki Çıırşaiııba güııli 
Mecliıı içtioıamdaıı sonra toplanmasına kaı·aı· 

Yerl!Hek ·aat 1' ,45 de eels('ye son verildi . 



5. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
bugün (13 . XII . 1944) Büyük Millet Meclisi 
içtimamr ımütaıııkıp Roisvekili Tekirdağ Mebmm 
Faik Öztrak'ın reisli~inde toplandr 

Cdse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt 

huliisası okunduktan sonm kürsüye gelen Harici
~·o Vekili Hasıın Saka meınlcketimizi ilgilendiren 

6. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti 
bugün (19 . xn . 1944) Rcis vekili Ballkesir 
M ebusn o ı: Kazım Özalp 'ın reisliğinde toplandı. 

Cclse açıldıktan ve geçen toplantı zabıt 

hulilsası okunduktan sonra bugünkü ruznameyi 
teşkil eden Antalya Mebusu Tayfur Sökmen 'in 
Kimsesiz ve meleesiz çocukların acıldı durumla
rından kurtarılması ve bu hususta alman t~rlbir
lerin izahı hakkında Sıhh:ıt ve 1çtimai Muıwe
net VI!Jkaletino yöneltilmiş takriri okundu. Sö1. 
alan takrir sahibi ve diğer birçok hatipler yoks]ll 
çocukların iztıraplı durumlarını anlatarak htm
lar hakkmda esaslı şekilde tedbir alınması ge
rektirdiğini tcbarüz rttirdilcr. Bunu nıüta

akı.p kij.rsüye gelen Sılıhat ve içtimai Muaveuet 
Vekili Dr. Hulilsi Alatnş, ~Iulıtelif Hükümet da
irelerince bu yolda ııJmmış ve ııJınmakta bulunan 
tedbirJerd.en kendi Vekiiletlerini ilgilendiren hu
susları aÇJklndı. SJıhat ve İ~tiınai Muavenet 
Vekilinden sonm kiiı-süye gelen Başvekil Şii:krü 

'1. - C. H. P. leells Orupu Umumi Reyeti, 
Partinin Müstakil Grupunun ve müstakil ınebtıs
Jarın da i~tirakiyle 26 . XII . 1944 salt günil 
saat (16) te Reisvekili Telcirdağ Mebusu Fıı:pk 
Öztrak'ın reisliğinde toplandı. 

Celse açıldıktan ve geçen toplantı zabıi hu
lnsası okunduktan sonra Teşkilatı Esasiye Ka
nununun türk~eleştirilmesi konusunu incelemek 

harici meseleler hakkında etraflı izahatt1ı bu
lundu. Sö.z alan birçok hatiplerin mütırl.iialarr 

üzerine tekrar kürsüye gelen Hariciye Vekilinin 
ta.ınaınlayı:cı izahlan alkışlarla kabul olunarak 
müzakere :kiifi göı'iildü ve celseye saat 18 de ni
ha~'Ct verildi. 

Saracoğlu, Yoksul çoculdann duııım.unun biran 
evvel ıs1Bh etmek ve kendilerini ilerde içtiınai 
muhitlcre uygun ve faydalı bir hale getirmek 
Için Hü'kü.metçe yapılmakta . olan çalışmıılaı·m, 

Parti Grupunea teşkil edilecek bir Komisyon 
etiyle daha geniş öl~ıüde tatkikinin çok verimli 
olacağını belirtmiştir. Antalya Mebusu Tayfur 
Sökınen ve Kastnınonu mebusu Dr. Fahri Ecevid 
ile İçel Mcbıışu Dr. Muhtar Borker tarafından 

verilen takrirJ.erde de yoksul çocuklar me'VZUu~u 
incelemek iizel'e Grupça bil· komisyon teşkili is
tenmiş olduğundan reislikçe yoksul çocuklar 
işini incelemek üzere bir ko:ro.isyon teşk:iri reye 
konularak kabul edilmiş ve ruznamede başka 
madde buluniTIIooığından saat (l7,15) de top
lantrya son verilmiştir. 

Not : Celseyi ıniitaalop toplanan Grup "İdare 
Heyetince bu iş için yirmi iki Azadan mürekkep 
bir komisyon teşkil edilmiştir. 

Üzere Parti Meclis Gruplarının iştirakiyle teşlı:il 

l'<l!len komisyonun lıazırladrğı projenin müzake· 
rıısiı;ıe başlandı ve on iki maddesi kabul olunarak 
vaktin gecikmesine binaen projenin müzakeresi
ne 27 . XII . 1944 Çarşamba günü saat 15 te de
vam edilmek üzere celseye saat "19,40 ta son ve
rildi. 
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8. - C. H. P. Meclis Grupu Umumi Heyeti, 

Partinin .Müstakil Grupunun ve müstakil me·
buslıırın da iştirakiyle 27 . XII . 1944 Çarşamba

günü saat (15) te Reisvekili Balıkesir Mebusu 
Gl. Kazım Özalp 'm reisliğinde toplanarak Teş
kilatı Esasiye Kanununun türkçeleŞ,tirilmesi ko
nusunu inceleyen komisyon tasarısının 12 nci 

9. - C. H. P. Meclis Grüpu Umumi Heyeti, 
Partinin Müstakil Grupunun ve müstakil mebus
ların da. iştirakiyle 28 . XII . 1944 Perşembe gü

. nü saat {15) te Reisvekili Tekirdağ Mebusu Ra
·. yık Öztrak 'ın reisliğinde toplandı. 

Celse açıldıktan ve geçen toplantıların zabıt 

hulasa.Sı okunduktan sonra bütçe yılının İkinci 
kanun ayının başına alınması hususunu tetkik 
eden Parti Grupları Komisyonunun raporunu 
lJ;lÜza.kere ederek bütçe yılının İkincikanun ba
şına alınmasını kabul eyledi. Bunu mütaakıp 

10. - C. 'ff. P. Meclis Prupu Umumi Heyeti, 
bugün (9. I. 1945) saat 15 te Reisvekili Balıke
sir Mebusn GL Kaznn . Özalp 11U reisliğinde top

. !andı. 
Celse açıldıktan ve geçen toplantılara ait za- . 

bıt lıullisasr okunduktan sonra bugünkü ruzna- . 
meyi teşkil eden Manisa Mebusu Hikmet Ba
yur'un, müstahsılı korumak maksadiyle tütün 
piyasasın!la alınması gereken tedbirler !ıakkm
dalri takririnin müzakeresine geçildi. 

. İlk olarak söz alan takrir Sahibinin iza.hları-

U. - C. H. P. Meclis Grnpu Genel Kurulu 
16 . I. 1945 salı günü saat (15) de Başkanvekili 
Tekirdağ Milletvekili Fayık ,Pztrak'ııı başkanlı-
ğında toplandı. · 

·otunim a(}ıldıktan ve geçen toplantı zabıt 
bulasası okunduktan soura k ür üye gelen Harici. 
ye Bakanı Ha an Sakn 'nrıı; memleketintizi ilgi
lendiren harici meselelere dair etraflı izahları 
ile sorulara · verdiği cevaplar dinlendi. · Bundan 

maddesinden itibaren müzakeresine devam et
miş ve neticede bütün maddeler kabul olunarak 
28. XII. 1944 Perşembe günii saat (15) te mali 
yıl başlangıcr hakkindaki Gruplar Kouiisyonu 
raporunun müzakeresine .baş!anınak üzere oturu
ma saat (18,55) te son verilmiştir. 

kiiı•süyo gelen Başvekil Şükrü Saracoğlu, Birin· 
citeştin ayına Ekim, İkin<iiteşrine Kasım, Bi
rincikanına Aralık ve İkincikarinn a.,yına . da Ocak 
adlaı·nun verilmesini · isteyen takririni izah ey
ledi. Bu konuda söz alan hatiplerin mütalaa. 
ları dinlendikten . sonra takrir reye konularak 
kabul olundu. Bundan sonra ~aşvekil tarafm
clan dışişlerimiz üzerinde verilen iza.hat ve bu 
konuda söz alan hatiplerin mütalil.ları . dinlendi 
ve rclseye saat (18) de son verildi. 

ın ınütaakrp kürsüye gelen Ticaret Vekili Celal 
Said Siren, bu husustaki mütalil.alara cevap ve
rcı·ek . beyanatta bulundu. 

Tekrar kürsüye gelen takrir sahibinden son
ra Gümrük ve !nhisarlar Vekili Suat Hayri 
Orgüblü, bu konu üzerinde Vekaletini ilgilen
diren noktalara temas ederek tamamlayıcı izah
larda bulunduktan sonra söz alan hatiplerin mü
talaalan 'dinlendi ve )>aşka söz alan bulunma
dığından müzakere kafi görülerek saat 17 de otu
ruma son verildi. 

sonra gündemin ikinci maddesinde bulunan' Ela· 
zığ Milletvekili Sabit Sağıroğlu 'nun sı tma hak
kındaki takririnin. konuşulmasına geçildi. İlk 
olarak kürsftye gelen Sıhhat ve lçtimai Muave
net Baknm Dr. Hulilsi .Alataş verdiği cevapta, 

sair muhitlerde oldnğu gibi Eliizığ'da da sıtma
nm yaptığı zararları gidermek için Bakalıkça 
gereken dikkatin yapılmakta olduğunu ve ih
mali görülenler haklnnda i~beden kararların 



---alındığını ve milletin hayatruı ilgilendiren bu 
ön~nıli konuda bakaniı kça her çareye başvurul
makta olduğunu belırtti. Bunun üze ı·in e sö.z alan 
takı·iı· sahibi Elazıt Milletvekili Sabit Sağıroğlıi 
Elazığ çevresinde sıtmanın yaptığı tahripleri 
açıklıyarak bakanlığın bu i.şte ve genel olarak 
başka Sağlık konularında daha sıkı bir tutum 
kovalaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerinr 
birçok hatipler söz alarak bakanlığın, sıtmanrn 

geniş ölçüde yapmakta olduğu zararları kesin ve 
temelli surette önleyici tedbilrler alması lüzunııı 
üzerinde kuvvete durdıılar ve sıtmanııı memleket 
için teşkil ettiği büyük derdi tebarüz ettirirken 
bu hususta vazifeiiierin görevlerini yapmaların
da en küçük ihııınlr dnhi nıeydıın verilmemesi 

12. - U. H. P. Meclis lrupu C:eııel Kurultı 
23 . H . 1945 cuma günü saat 14 de Başkanvekili 
'l'ckirdağ Millelveldli F'ayık Öztrnk'ııı Başkan
lığmda toplandı. 

Oturum açıldıktan ve geçen toplantı zabıt 

huliisası okunduktan sorıra kürsüye gelen Hari
ciyc Bakanı Basan Saka'nın, Almanya ve Ja
ponya'ya harb iliınıM ve 1 Oeak 1942 taıibli 

13. - C. H. 1'. Meclis C:rupu Üenrl Kımıln 
6 . m . 1945 sal1 günü sant 15 de 13aşkanvl'kili 
Halıleesir Milletvekili Ol. Kfi.zrm Üzalp 'iıı Rıış
kanlığında toplandı. 

· Oturum ııçıldıktan ve geçen toplantı zahıt 
bulasası okunduktıın sonra kiirsüye gelen Hori
ciye Bakanı Hııson Saka'nm, Büyük Millet Me<'
lisinin tatilinde geçen siya i olaylardan nıemlt>
ketiınizi ilgilendirenleri hakkında verdiği iznhnt 

14. - . lL r. Me<>lis Orupu Ueııel Kumlu 
13 . III . 1945 salı günü saat J5 do Başkanvekili 

1 1'ckirdıı.ğ Milletvekili f'ayık lhtı·ıık 'ın ha.'lkunlı
ğnıda toplandı: 

Oturum açıldıktan ve g~en toplantı zahıt 
hulfise.sı okunduktan sonra gündemin birinci 

1.aruretini açıkladılar. Hatiplerin demeçleri üze. 
rine tekrar kürsüye gelen Sı.lıhat ve lçti~ai Mu. 
nvcnet Bakıını Dr. Hulfuıi Alataş, Bakanlığın, ha. 
tipJel'in yürüttükleri' mütalaaları en büyük dik
katle gerçeklernek yolundaki çalışınalarmı bir 
kat daha artıracarm ve sıtmanm zararlaruıı Ön· 
lernelf için yapılan ve yapılacak olan uğraş~a
lar sırasında savsaklaması görjilebilecek her iJ. 
gilinin gereken cezaya çarptrrılacağmı ve sıtma 
ile mücııdelenin daha esaslı ve verimli bir suret. 
te yapıiabilmesi için hazırlannuş olan kanun ta· 
sarısrnuı Meclis encümenlerinde görüşülmektc 

olduğunu söyle(.}i ve gündeminde başka madde 
olmadığından snat 20,10 da afuruma son verildi. 

Uiı·lc~ik Milletler Beyannamesine meınleketlml
ı.iıı i.ltihakıııa dair verdiği izabat dinlendi. 

Bıınu mütaakıp söz alan hatiplerin ·.soru ve 
dü§fu1celerini etraflı surette cevaplıyan Hariciye 
Bakanının geniş açı!Hıımalarmdan sonra Hükü
ını• t in tekiili alkışlarla ve ittifakla tasvip oluna· 
rak sıtat 17 de oturnma son verildi. · 

ilc bu ırteyıındıı birçok hatipler tara!ıııdaıı ileri 
sürlileıı düşünce ve sorulara verdjği ttamamJa. 
yırı rıwaplar dinlendi. K8.fi görülen bu izahat
tan sonra ru2ııamcniu ikinci maddesini t.e.şkil 
eden ti'ftik hakkındaki _Yozgad Milletvekili Sü
leyman ırrı !çöz'ün takriri kendilerinin otu
l'lltndıı bulımmamasrndan konnşıılması g('le ek 
toplantıya bırakılılı ve saat 17,30 da oturuma 
lion verildi. 

• nıadılesini t<•.;ıkil cd n V<' g$n lOt)lllrltıda gÖril· 
şülmcsi gcı·i lıırakıJıın Yozgad Milletvekili Ü· 

loyınan Sı !'rı İ<;öz 'ütı ti ftik konusu hAkltındaki 
lakririnin görüşülme ine ~eçildi. Takririh okUh
mnsını tnüteakıb söz alan Bursa }!illetvekili Mu. 
lıiddin Balın Pars 'm, bu konunun a~rk oturum· 



--- · fla gÖril§{ilmesind :(ayda olacağmıı. dair ileı;i 
sürdüğii dilşiince ve verdiği takrir üzerine cere
yıı.ıi ed n müzakereden sonra Y ozgıı.d :hiilletve
klli fileymruı Sırrı içöz tarafından Büyük J\llil

:ıot Meel~sine unutaeağı beyaniyle tnkı·iı· geri 
alındı. 

'Gündemin iıkinci maddesinde bulunan GL 
KUınn Kara'bekir11n şehir kuliibleri hoidondaki 

15. - C. H. _ P. Grupları Genelkumlu 30 . 
Itl . 1945 salı gfuıü saat 15 tç Başkımvekili Ba
lıkesir .Milletvekili GL Kii.zım Özalp'm başkan
larına ve bu günkü durumlaTma da!r izahatta 

Oturum açrldFktan . ve geçen toplantı · zabıt 

özü okunduktan sonrıı gündcrnde bulunan Jstan
bul Milletvekili · aı. Kil.znn Kaı-abekir 'in, şehlı· 

kulüpled huKkındııki takririnin göl'üşülmcsino 
geçildi: . 
. Takririn okunmasını ınüteakib Dahiliye Ba

kaJl}: Hilmi Uran, küı-süye_ gelerek memleketimiz
deki şehir ku'Tüplerinin ku.ruluşlanna, m.iktar
Jarına ve bu gün"kii durumlarına dair iahattıı. 

bulundu ve takı·ir sahibi tarafından açıkla.nmıısı 
gerekli görülen hususlara da ayrıca cevap vere
ceğini söyledi. Bunun üzeı·ine söz ıılan Gl. Ka-

1'6. - d. FL 1\ eeli.s Grııpları Geııelkıırıılu 
21 . III . 1945 Çıı.J1lllllba günü Kamutaydan 
sonra nnşkaı;ı.ve.kili Te.ki:ı:dağ Milletvekili FIIJ'lk 
Öztaralr"m 'Başkanlığında tQpla.nfu. 

Oturum açıldıktan V\1 geçen toplantı zıı.bıt 

özü o~clukta.n sonra Büyük 1.-fiUeı Meeliııi Da
hilt 'Nizamnaınesinin türkçeleştirilmesiııe memur 

11. - C. lt. P. :Meells Grupian Genelk:urtıltı 
.22 • ID • 1945 Pe~e günü saat 15 te BO§ka.n
veldli Balıkeair Mll.letvek:ili Gl. KAzını Özalp'ın 
l:ı8f)ta.n4iıu.da ~· 

0tv.J.wn ~Wkt.IA Ye g~n to_plaııtt zabıt hu-

takriri kendilcıinin rahatsızlığı d.olayıslyle ve 
üçüncü maddedeki Büyük Millet Meclisi Dahili 
Nizımıııamesinin Tüı·kçel eştirilıucsine dair haıır
lanaın Gruplar Komisyonu raporunun da yeni 
dağrlmı.ş olmasuıdan gör·ü.i;ülıncleri gelecek top
lantıya bırakıldı vo saat 15,30 da oturuma son 
verildi. 

zım Karabekir, takri ri<ndeki konu hakkmda ot
ı·af lı açrklamalarda bulundu ve düşüncelerini 

bildirdi. İkinci defa kürsüye gelen Dahiliye Ha
kanının t.amnmJayı cı beyanlarından sonra başka 
söz alan olmm;lığmdaıı gündemi n ikinci madde
sindeki Bü:yük Millet Meclisi Dahili Nizmııııamc
siniu Türk~eleştirilmesi işini inceleyen Gruplar 
Komisyontuıu.o b.azrrludığı maddclcıin görüşül

mesine başlandı .. Bir çok luıtiplerin muhtelif mnd
delcr . hakkındaki mutalua l arı dinlendi ve bazı dc
ği§ikliklci' ylipılarak tasan 23 hcü maddeye ka
dar kabul olundu. 21 . III . 1945 Çar§amba r,rü
ı.ıü Kamutay'dan sonı·n tasarınm göt'Ü§ülnıesinc 

d vam edilmek iizcro saut 19 da otnrunıa HOn 

vcı·il.di . 

edilen G).'llpkr o.ınisyonunun hamladığı mad
delörin görüşülmesine devıı.ın edildi ve bazı mad
delerde değt,iklikler yapılarak 192 nci maddııye 
kadar kabul olundu. Tasarının görüşülmesine 

22 . nı . 1945 .Perşembe giinü saat 15 te devam 
edilmek üzere saat 18,(i0 de oturuma son verildi. 

lfuııı.sı okunduktan sonra 13iiyük~ :Millet Meclisi 
!çtüz~ğünün 192 nci maddesinden itibaren ,gö
rüşülmesine devam edildi ve neticede bütün mad
deler kabul altınarak saat 15,50 ae ou.turuma son 
v,erildi. 
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18. - C. H. P . Meclis Grupu Genelku.rulu 

27 . ın . 1945 Salı günü Başkanvekili Tekirdağ 

Milletvekili FayYk Öztrak'ın başkanlı~ınd!!- top
landı. 

Oturum açıldıktan ve geçen toplantı zabıt 

hutn.sasr okunduktan sonra kürsüye gelen Hari· 
ci ye Bakanı H asan Saka 'nnı memleketimizi ilgi
Irndiren siyasi olaylar hakkında verdi~i izahat 

19. - C. H. P. 'M:eclis Gru'pu Genelkurulu 
3 . IV . 1945 Salı güııii Başkanvekili Tekirdağ 

Milletvekili Fa~ Öztrak 'ın başkanlığmda top
landı. 

Oturıını açıldıktan ve geçen toplantı zabn 
bulasası okunduktan sonra Bursa Milletvekili 
Muhittin Baba Pars'm Meclis görüşmelerinin ve 
Grup müzalrerelerinden ncşrinde mahzur olmr
yanlarmm yaymlnıımasr hakkındaki takririnin 
~örii.şülmesinc bıışl andı. Takrir sahibinin izahla
rını nıütııakıp bu konuda öz alan bia:çok lıııtip

lcr düşi.inrcl erini söylediler; Meclis zabıtlax.ınm 
daha Ç.abnk neş l'i ve basma daha geniş ölçüde 
intikuli ve nrupta göri.işülmckte olun işlerden 

20. - .C. H. P. MecliM Clrupu Gencl Kuruiu 
10 . IV . 194.3 salı günü Başkanvekili B&lıkesir 
Milletvekili GL Kiiznıı ilialp'in Raşkan lığındıı 
toplandı. 

Ot.uruın n~;ıldıktıııı Ye 1-(rc;eıı toplaııt ı znlı ıt 

bulasası okunduktan sonra M. B. Pars'ın ( Buı·

sa), gcçeıı otuı·unıda nrııp İdare Heyetine hava le 
olunan takı·iri hnkkrnd a td nre H;yetinc<' hazır- . 
nnn rapor okı.ıııdn . 

Bll raporda biJh-a.ssn şu iki nokta üzerhıde du
rulmuııtur: 

« 1 - Oıızeteleriıı 1\fedis görüşmelerini daha 
ilgi . ile takip ve ne~rctnıelPri vı> ıııil l etvckille ı·i. 
nin siizleriııi objektif şekilde umumi efkfira. in
tikal ettiı·meleri faideli olacağı ınütaliia edil-
mektedir. • 

2 - Grup görüşmele ı·inin gizli tutulmasında 
zanu·et olmıyanların n<;rk yapılınası veya gizli 
görüşme ziıbıtlnrmın neşrinde nıahzur olmıyan

ların yaymlanması Parti Tiizii~nün no ncu 

ile bu. meyanda birçok hatipler t&r&fındau ileri 
rurii'!Aın dU.,ünce. ve soru[ara verd.ilj ~
cı cevapları dinlendi ve alkışlarla ka~ Bu 
i?.a.hattan sonra gündemin ikinci maddesini teli
kil eden Bursa Millotvekili Muhittin Ba.h.a Para'
ın takr.irinln götllşiilmesi vaktlıi ııed.kı:wııııi dol&
yısiyle gelecek toplantıya bırakıldı ve saat lS de 
otur-uma soıı verildi. 

halkm ıttrlama. arzı lüzumlu ve faydalı göriilen
lerinin yayınlanması . üzerinde ittifak ettiler. 
Bu arada Grup açık müzakerelerinin müı:ııkün 

olduğu kadar' sık yaprlma&l' arzrum u ilm ırii

rüldiL Bundan sonra B~akan Şükrü Sa.racoğ
lu söz alarak bu hususta Hükümet kanaat ve &1'

zusunun diı. tamaıniyle bu me.rkezde olduğunu 
tebarüz ettirdi ve Parti İçtüzüğü hükümleri göz
önünde tutularak adı geçen tııkririn ve biuıun 
etrafındaki görüşmelerin tatkikiyle gelecek top
lantıya mütalilaSlDJ arzetmek üzere Q.rup İQa.ı·e 
Heyetine keyfiyetin havalesi kabul oluruırak sa
nt 1 ,30 da otu ruma. son verildi. 

ııuıdd.e i son fıkrası hükü.ınlerine göre Gru.p üye. 
leriııdeıı her biri tarafından istenebilir. Bıunı. 
Grup İdare H eyeti üyesi dahi §ahı&ları uamrruı 
yapabilirler ve flı11p Genelku.r.ulu karar · verdiği 

takdirde bu i ·tekler yel'ine getirilil'.» 

Raporun okunnıasını nıütaakıp söz alan Re
cep Peker ( Kütııhya ); raporu tasvip etmiş ve' 
Meclis encümcn görüşmel erinin de kabil ·oldukça 
umumi efkara bildiJ;ilmesinin faydalı olaeağını 
tebaı·üz ettiı·ıııiştir. Taık.cir salıibi Muhittin Ba
na :Par , beyanatmda makıwrdınm Me lis ve GrtrJ' 
~ışmlarnım ha~ça dnha yakındau bilinip .t - 'p 
edilin Ule inıkJ'ın V 1'11\ek oiduğvnu asil etti. 
Hikmet Bayur (M:anisa); ı:ı:eelis görüşmeleri hu
lasıı ed ilerek matbuata verilecekse bu bııln. nla
rın söz söylemi olanlara da gösterilmesi gerek
tiğini söyledi. Bunlardan sonra söz alan Başba
kan Şükrü Snracoğlu , Meclis görüşın lel'iniıı 

gazeteler tarafından takip ve neşriııin Hükümet
çe de faydalı t lAkki ~dildiıini bildirdi. 
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13a.,kanİtkça, , Meclis görüşmeleri hakkındaki 
zabıtlarm }\ieclls Matbaasınca zamanında yetişti
rilmektc oJduğu ve arzu edenle~in bunu alabile
cekleri ve ~eci.is zabıtları basılmak için matha
aya verilirken bir suretirıin ' de Basın ve Yayın 
Umum Müdürlüğjine göııderlmek suretyle ga
zetelerin daha çabuk ve tam olarak malı1mat 
almaları imkanının temin -edilmiş bulunduğu bil
dirildi ve Grup İdare Heyetinin raporuna Genel 
Kurulca bilgi h8~ıl edilmiş olduğu beyan edildi. 

21. - C .H. P. ~eclis Grupu qenel Kurulu 
17 . TV . 1945 s-alı günü Başkanvekili Tekirdağ 
Milletv~kili Fa yık Öztrak 'ın Başkanlığında 
Grup Tüziiğj1nür. l01 nci maddesi gereğince ıııO-

22. - C. H. P. Meclis Grupu Genelıkurulu 

bugün (8 . V . 1945) saat (15) te Başkanvekili 
Balıkrsir ?ıHlletvekili ·m Kô.zım Ö1-ıılp'ın Baş
kanlığında toplandı. 

Oturum açıldıktan sorıra kürsüye gelen Dış

işleri Bakan Vekili Nurullah Esat Sumer, DıŞiş

leri Bakant Hasan Saka 'nın, Murahlıas H eyeti
mizin Başkanlığı v~if.esiylo San Fransisko'ya 
lıııreketindCnberi dış politika sahııBmda yurdumu
zu ilgilendirrn malıiy ttelci mevzular etrafında 
izahlarda bulunacağını söylemiş ve « rnaruzatrm, 
altı yıldır, bir şeıi.met kasu·kası gibi cihnnı lov
randırııuş olau büyük harbim Avrupa'da ona 

23. - C. H . P . Meclis Grupu Genelkurulu 
· 15 . V . 1945 Salı günü Başkanvekili, Tekirdağ 

?ıtilletvekili Faik Öztrak'm Başkanlığında, C. 
H. P . 'Nizüğiiniin 101 nci maddesi "'Creğinc , mu-

Bundan sonra İç.lşleri Bakanı Hilmi Uran, söz 
i tiyer k kerıdisinin hazır btıJunmadığı geçen otu-
1'\lmdaki görüşmeler arasmda bazı şehir kulüple
rinin durumuna temas etmiş bulunan Gl. Kazım 
Karabekir 'in ( İstanbul); beyaniarına karşı mü
talaasinr bildi l'erek bu arada yolsnz vaziyetleri 
görülen birtakım kulüple rin kapatıldığını, ad
larını sayarak ifade etti ve gündemde başka 

madde olmadığından saat 15,50 de oturuma son 
verildi. 

tad toplantsuıı yapmış ve geçen tutanak özeti 
okunduktan sonra gündeminde görü~ülecek mad
de buluıımaclığınd ıın Bıı.şkanlıkçn oturuma son 
verilmi§tir. 

erdiğinin ilan oltuıduğıı gitrıo rastlııına.ktadır. 

Yurtta olduğu kadar cihanda da sulhu insanlık 
ülküsü oarak taruyan ve bu şianru durmadan mü
dııfaa etmiş olan Türkiye, silii.hın sustuğıı bugü
nü, ins4nlık aleminin artık huzur ve sükfuıa ka
vuşniasmm bir beşaroti olmasını temenni ,.. etti
ilini ifade ederek doğrudan doğruya yurdumuzu 
ilgilendiren işlerle milletlerarası politika mevzu. 
lııi·ı ve San Fraıısisko Konferansı hakkında izalı · 

larda bulunmuş ve gündemde başka madde ol
mııdığnıdan saat (16,40) d.a oturuma son veril
miştir. 

tat toplantısını yopouş ve geçen tutanak Öz1•ti 
okundtı.ktan sonra gündemde görüşülecek madde 
olınadığmdaıı oturuma son verilmiştir. 
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24. - O. H. p: Meclis Gnıpu (12. VI. 1945 

Salı günü Başkanvekili Ballkesir Milletvekili 
GL :ıca.zıın Ozalp'ın Başkanlığında toplandı. 

Oturum açıldıktan sonra İzmir :Milletvekili 
Celii.l Bayar, İçel Milletvekili Refik Koraltan, 
Kars Milletvekili Fuad Köprülü ve Aydın Mil
letvekili Adnan Menderes taraflarından verilen 
önerge okundu. Önerge sahipleri tarafından ve
rilen izahlardan tekliflerinin Parti Tüzüğü i]e 
bazı kanunlarda değişiklikler yapılınasnu he
def tuttuğu anlaşılmı.ştir. 

Birçok Milletvekili ve en son B1111bakan Şük
rii Saroooğlu, gerek önergeyi ve gerek bunun 

25. - C. H. P. Meclis Grupu Genelku.nılu 
(19. VI. 1945) Salı günü Başkanvekm Tekir
dağ Milletvekili Fayık Öz trak 'ın B!liikanlığmda, 
C. H. P. 'l'üzüğünün 101 nci maddesi gereğince, 

26. - C. H. P. Meclis Grupu Genelkurulu 
(26. VI .1945) Salı günü Başkanvekili Tekir
dağ Milletvekili Fayık Oztrak'm Başkanlığında 
toplandı. 

Gündemde k.imsesiz ve baknnsız çocuklar 
konusunu inceleyen kom.isY.on raporu vardı. Sağ-

27. - C. H. P. Meclis Grupu Genelkurulu 
3. Vll . 1945 Salı günü Başkanvekili Balıkesir 
Milletvekili Gl. Kazım Ozalp'rn Başkaıılığında, 
C. H. P. Tüzüğünün 101 nci maddesi gereğince, 

28. ·-C. H. P. Meclis Grupu Genel kurulu 
10 . VII . 1945 Salt günü B!liikanvelcili Tekirdağ 
Milletvekili Fayık Oztrak'ın Biliikanlığında 

toplandı . 

Oturumun açılmasını mütaakıp B1111bakan 
Şükrü Saraıcoğlu söz Illarak kürsiye geldi. Mem
le~~~~i ilgilendiren harici meseleler hakkında 

ctııafında sahiplerinin verdiği izahatı tahlil ede
rek maksadın bir kısım kanunlarla Parti Tüzü
ğünde değişiklikler yapılmasından ibaret oldu- . 
ğunu açıklamışlardır. · 

Kanunlarda değişiklik yaprlma.snu isteyen
lel'in usulü dairesinde tadil teklifine başvurma
ları mümkün olduğu gibi Parti Tüzüğünde deği- · 

şiklik yapılması da Ku.rultaya ait işlerden bu
lunduğu cihetle bunların Grupça görüşülmesine 
ve bir koll'risyona havalesine lüzum olmadığın
dan önergenin, imza sahiplerinden maada, mev
cudun oy biı-liğiyle reddine karar verilm.iş ve 
saat 22 de oturuma son verilmiştir. 

toplantısım yapmış ve geçen tutanak özeti okun
duktan sonra gündeminde görüşülecek madde 
olmadığından oturuma son verilm.işti.r. 

lık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Sadi Konuk 
ııöz alarak Hükümetçe bu ı-apor üzerinde incele
meler yapılarak hazırlaninağa imkan bırakıl
ması için görüşmenin tehiriııi teklif etti ve bu 
teklif kabul oluiıdu. Gündemde görüşülecek bilii
ka madde olmadığından oturuma son verildi. 

toplantısını yapmış ve geçen tutanak özeti 
okunduktan sonra gündemde görüşülecek mad
de olmadığından oturuma son verilm.iştir. 

etraflı ve açık izahlarda bulundu. Stk sık tas
vip sesleri ve alkışlarla karşılana n bu iza)ılardan 
sonra birçok milletvekilleri söz alarak Bıu,ba
nru beyanlannı ta.svib ve Hükümetin milll hak 
ve meniaatlerimi.,;e tamamiyle uygun olan siya
setini takdir ettiler ve bu isa.betli siyasette de; 
vamını istediler. Hatiblerin sözleri bittikten 

, 



-·-sonra> Ankara. illetve:Mli :Mümtaz Öknıen ta
rafmdım verilen v dliikümetin takib ettiği si• 
ya.setiıı; mleketin meniaatleırine tıı.nıamile 

uygun, isabetli ve yerinde gö'riildiiğ\inden bu 
siyıısetıte dıe,vaıB,IJlı <i!Tupea. ·teilSib edi:ldiğiıı:in 

karar- altına a.lıOJ:Dallln;ı;. dair olıı.n. takriri oku
narak oya, suıı:uldu.. Grup ii(yeleıri buı takJıiı:i it
tifttkla kabul ettiler. Buıı.unı iiıierine telaıır söz 

29. - C. H. P . Meclis Grupu Genelkurulu 
7 . VIII . 1945 Salı gün Başkanvekili Balılrosir 

Milletvekili Gl. Kazını Özalp 'm başkanlığında 
toplandı. 

Oturumun açılmasını mütaakıp kürsüye ge
len, Dışişleri Bakan Vekili Nurullah Esat Sumer 

30. - C. H . P. Meclis Grupu Genelkurulu 
10 . VIII . 1945 Cuma günü Başkımvekili Te
kı'rdağ 1\Hiletvekili Fnyınk Öztrak 'm bnşkanlı· 
ğmdn- toplandı·. 

Otu.rumun aı:ılnlllS.ınr mütıuılup a).kJŞlar ıı.ı:a

sı:ı:ıdn küJ;Sii;ve gelen Dışişleri Bakanı Hasan 
Saka 'nın, SQ.D.!ransiskp Kon!e:ı:ml$ hakkında ver
miş olduğu izııhatı ile hatipler tarafından soru
lan snoilere verdiği cevaplar dinleııdi . Bundan 
sonra gündemin ikinci maddesini teşkil eden 

Kütahya Milletvekili Recep Poker'in bu seneki 
ku11a)dık dolııı ısiyle lııı,,.,mn yemlerinde görülen 
daa.iık. lfÜZÜ_nden. kışın 'lffiku mu!)_t,emel telefatın 
önüne geçilınesi i~W.. lJi,iküm tı;e alınınııst tabii 
olan tedbirlerin Orup Genelkurulunda anlatıl

masına dair verdiği önerge okıındu. Bundan 
sonra söz alan önerge sahibi kürsüye gelerek bu
konu üzerindeki düşüncelerini ve bu arada bay
van yemi olarak saplaı-mdan istifade edilmek 
ü.ıre yeşilnusı.r ekilinesini tavsiye etti. Bunu 
miliıaalıap. Jtiil'S~ golcl'l Tarım Balrnn"L Şev~et 

Raşit Hatipoğlu daha Mayı ayında kuraklık 

tezıiliürlerini göZ'önünde Ltıtarak bu yüi:d n vu
.ıruu muhtemel gü~lükleri önlemek için lilztm· 
gelen tedbirlerin düşünüldüğü11ii ve bo cümle
den olarak ilgili memurların göıı tiın:r altmda 

alan .B.aı:;bakan Saracoğhı Şükrü · takib- edi·len 
siyaset ha.kkmd~ gösterilen takelir ve itinıattım 
dolayı teşekkürlerini i:tlade ve H&küınetin hak 
ve menfaatlerine uygun göriilen yolda. çalışına
larma devam edeceğini beyan etıniıı ve şiddetle 
ı.ılkışLanmı.ştır. 

Gündemde gi:iriişüleeek başka iş olmadığın

dau saat 18 de Oturuma son verildi. 

son Gnıp toplantısındanberi cereyan eden dış 

politika olaylarını ve bunlar içinde Türkiye'yi 
ilgilendiren konular üzerinde etraflı izahlarda 
bulunarak alkışlarla karşılandı ve Gündemde 
başka madde bulunıııadrğ.ından oturuma son ve
rildi. 

ormanıçı çayırlanndan ot biçimine ve kesilmiş 
ağaçların yem olabilecek dallannın halka veril
mesimı, Devlet ekimleri saplarının mahalli halk 
ihtiyaçlarına tahsisine, sulak ve müsait yerlerde 
yeşilmısır yetişt irilmesinin teminine ve isteklile
re tohum verilm ine, ~·aylaklardan kışlaklara. 

gc~i ı·il eeek hayvanlnrın sevkıyatmda kolaylık 

göııterilmesine , yem maddelerinin naklinin ça
buklaştırılmasına ve kolaylaştınlmasma, muhte
lif yem nebatlım yetiştirilmesi için tohumluk 
dağrtılmasına ve şeker panean küspelerinin ve 
ınclasm ihtiyacı olanlara. verilmesi ic;in tertip
lenmesine, yağ nebatları küspelerinin hayvan ye
mi olarak kııJianılması ~a relerine başvurulması

na ve bütün !ın işleı-de halkımtı>:a ı"ehbel'lik edil
m sine karar veriHp tatbikala geçildiğini ve bu
günkü sıkıntının kuraklık ile beraber yem ne
batı yetiştirilmesi işinin memleketimizde kafi 
derecede inkişaf edememesinden ileri geldiğini 
Ye iitide buna önem verileceğini önümüzdeki ytl
larda hayvan yemi nebat-larrna ait tohu.mluk tev
ziatına devam edilee ğini söyledikten sonrn saz 
alım hatiplerin uallerine ile cevap vel'di ve- bu 
mülıim işin yürütüim sindo hatiplerin miit&laa
laı-mdan da ayrrca istifade edilece~n-i beyan 
etti . Gündemin üçüncü madd inde bulmıan 

İstanbul [illetvekili Ziya Karam nıal 'm orınan 
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yangınları hakkında verdiği önergenin Büyük 
Millet MP.clisinde görüşülmesi için önergeyi g&-

31. - C. H. P . Meclis Grupu Geneıkurulu 
14 . VIII . 1945 Salı günü Başkanvekili Balıke

sir Milletvekili Gl. Kazım Özalp'm başkanlığın
da ·C. H. P . Tüzüğünün 101 nci maddesi gere-

32. - C. H. P. Meclis Grupu Genelkumlu 
1'5 . VIII . 1945 Çarşamba günü Büyük Millet 
Meclisi Kamutayından son ra Ba.şkanvekili Te
kir.dağ Milletvekili Fayık Öztrak'ın başkanlığın
da toplandı. 

İlk defa söz alan DL\Iişleri Bakanı Hasan 
Saka Meclisin tatili münasebetiyle harici siya-

ri almasr üzerine gündemde ba.şka madde olm.a,. 
dığından oturuma saat 18 de son verildi. 

ğir.ce, mutad toplantısını yapiD!.\1 ve geçen tuta
nak özeti okunduktan sonra gündemde görüşü
lecek madde olmadığından oturuma son veril
miştir. 

setimiz hakkmda Parti Grupuna bilgi verdi ve 
siyasi çalışmalara dair bundan evvelki izahlan 
tamamlayıcı beyanlarda bulundu. Bazı millet
vekilleri tarafından v8Jcr sualleri Ba.şbakan c&
vapladı. Bundan sonra Grup Genelkurulu Hü
kümetin harici siyaset alanındaki çalışmalannı 

ittifakla tasvip etti ve oturuma son verildi. 

--------->a.<•ea,.----



B. Cumhuriyet Halk Partisi Müstakil Grupu 

1. - Cumhuriyet Halk Partisi Müsta.kil Grupu · İdare Kurulu ile üyelerini.n adları aşağıya yazıl-
-~- . 

Tarhan (.A.li Rana) !stanbul · Milletvekili B~ vekili 
Öymen (Hıfzırrahman Raşit) Bolu :» İdare K. Üyesi 
Birsel (Münir) 1zrnir :. :. 
Taşkıran (Tezer) Kastamonu :. ,. 
Sarhan (Holldun) Manisa. :» , 
Pasin (Rıflu Refik) Ağ n :. . Üye 
Beketa (Hıizı Oğuz) Ankara :» ,. 
Yörük (Ziya) Ankara > > 
Bnnguoğlu (Tahsin) Bingöl , , 
Ertan (Muhtar) Bitlis :. ,. 
Osma. (Bülent) Bitlis , > 
Engineri (Şekip) Burdur :» > 
Batu (Saliihattin) Çanakkale ,. > 
Sölunensüet (Şükrü) Eı·zincan ,. ,. 
Soydemir (Zeki) Erzurum > > 
Ostcn (.Necnıi) Giresun , > 
AY.dar (Kazım) 1sparta ,. > 
Diker (Dr. Hayrullah) İstanbul > :. 
Sarıdal (Vehbi) İstanbul ,. > 
Taner (Muhittin) Kayseri > > 
Çobanoğl u (Fuad) Kırşehir > > 
'l'orgut (Şevket) Kırşehir , > 
Fenmen (Refik) Kocaeli , , 
Pekcan (Hiiınid) Kütahya , > 
Baydar (Nasuhi) Malatya > ,. 
Uslu (FeyzulJah) Manisa , > 
Bayizit (Dr. Kemali) Mnrıış ,. > 
Ülkümen (Lıltfi) Mardin , > 
Erbay (Sabiha) 'aıruıwı , > 
Anamur (1\I. Süreyya) Trabzon :. > 
Tekeli (Esad) Urfa , > 

. Yetkin (Suud Kemal) Urfa ,. > 
Karshoğlu (Yusuf Duygu) Yozgad , > 
Devrin (Şinasi) Zonguldu , , 
[•] 

[•] 9 . VIII . 19U tarihintk 'l'okyo 1liivük Elçiliği11e tıiyin edtlen 1Ionya Milletvekili AU Muzaf
f er Göker'in verine kimse s~'lmemişfir. 

" 
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2. - Grupun ça.lı.,nıaıla.n hıııklaııd.a basnıda· ııu tebJikler ·ya.ymlanınıF : 

I. - C. H. Partisi Müsta.k.il Gıııpu, 31 . X . 
1944 tarihinde Reisvekili !stanbul Mebusu Ali 
Ranıı Tarhan'ın reisliğinde toplnmnı.ş ve 

Bolu 
İzmir 

Mebusu Hıfzırrahınan Ra.~it Öyıııe·~-
» l\liinir Biı"SCl 

II.- C. H . P . Miistak.il Grupu, 15 . XI . 1944 
Çarşamba günü, Reisvekil i lstonbul l\-lcbusu 
Ali Rana Tarhan 'ın Başkanlığında toplanmış 

ve gündeminde bulunan Topmk 1\<Ialuıulleri Ver
gisi Kanununun tatbikatı mevzuunu mli7.akere 

III.- C. H. P . Müstakil Grupu, 22. XI . 1944 
Çarşamba günü, Rcisveklli !stanbul Mebusu 
Ali Rana Tıı rhan 'ın başka.ulığmda toplanmış ve 
müzakere sırası gelmiş olan Ticaret VekAI.eti iş-

ı IV.- C. H. P . Müstakil Grupu, 13 . XII . 
1944 Çarşamba günü, Reisvekili !stanbul Me
busu Ali Rana Tarhan 'ın başkanlığında •topl:ıı.n- ·

mıştır. 

Gündemi gereğiııce, 1) bazı dahili işler hak
lunda sayın Dahiliye Vekili Hilmi Ul'lllll'ı din-

V. - C. H. P. Müstakil Grupu Umumi IR
yeti, 20 . XII . 1944 Çarşamba günü, Reisve
k:ili İstanbul Mebusu Ali Rana Tarhan'ın " bıuı
kaİılığmda topJanniış ve ·gündeminde yazılı işler 
sırasına uyarak ı 

a) Geçen toplantıdan kalan Sıhhat ve İç· 

Kastamonu Mebuııu Tezer T~ra.n 
Manisa » Haldun Sarhan 'ı 
Müstalel Grup İdare Heyeti azalığıiıa seçmiştir. 

Malatya Mebusu Nasuhi Baydar'ı da, T. B. 
l\I. Meclisi .Ri_yaset Divanı katipliği içiıı namzet 
göstel'IIleğe karar vermiştir. 

ederek, söz alan azanın mii.şahede ve mutalaa
ları etrafında, bu kanunla ilgili meseleleri tesbit 
etmek ve gereken iııcelenıelerde bulunmak üzere 
bir komite seçmiştir. 

lerini müzaıkere ederek, söz alan 8.zamm ınürpı,

hede ve fikirleri etrafında bu konu raportörii 
tıtrafından gerekli tetk:iklerin yapılmasına karar 

I vermiştir. 

l<'miş; 2) Sıb.lıat ve İçtimo.i Muavenet · VokB.le
tini ilgilendiren işler üzerine göriişmelere baş

lanuş ve vaktin geçikiDesinden bu konuya dair 
müzıxkereye devaını gelecek toplantısına bırak

ın.ı.,tır. 

; 

tim.ai Muavenet Vek1i.leti işleri üzerinde görüş
rneğe devam etmiş; 

b) Hariciye Vekili Hasan Saka'nın buzu
riyle bıı vııkfllet işlerini müznkere etmi§ ve Sa
yın Veki!io azayı ıı.ydınlatıcı izahlarını dinlellliş. 
tir. 



---VI. - C. H. P . Mü:ııtdı:il Gntpıı, rJ . 'XII . 
1944 ç~rşaı;nba günü, Reisvekili İstanbul Mebusu 
Ali Rnna Tarhan'ın Başkanlığında toplıınmış, 

ve Maarif V~Ulc:ti işleri la,kı:ııda .hıwrl:aaıııı.ı~ 
olan raporu, g.üırd.eıııi ge~nce, :Sayın M_a.a.rif 

VIT. - C. H. P. Müstakil Grupu, 3 . J . 1944 
çar.şamba günü, Reisvekili İstanbul Mebusu A~i 
Rana Taı::han 'ın Başkanlığında toplanmış, ve 
Maarif V ekiileti işleri hakkında hazırlanmış olan 
raporu. cin~ ~~;Say.m ılfu.rif V4!lııili-

VIll.- C. H. P. Müstakil Grupu, 10. J . 1945 
çarşamba ~ünü, Reisvekili İstanbul Mebusu Ali 
:ı:Tana Tarhan 'ın Başkanlığında toplanmış ve 
Maarif V ekiileti işleri hakkında hazırlanmış olan 
ı-,çorıı, -&Yın !Haanf V<eküiniıı h=riyl.e nıü- . 

IX. - C. H. P. Müstakil Grupu, 12.1.194.5 
c·~a günü, Başkanvekili İstanbul Millettvekili 
.Ali Rana Tarhan'ın Reisliğinde toplanarak Maa
"l'if &kanlıiı i~Uri hakkil~ki H1;or ~inde 

X.- C. H. P. Müstnkil Orupn, 17 . 1 . 1945 
çarşamba günü, Başkanvekili İstanbul Milletve
kili Ali Rnna Tarhan'ın Reisliğinde toplnwu:alı: 

İçişleri Bakanlığı işleri hakkında hazırlanııuş 

Xl. -C. H. P. ıtüsteldl Grupu, 19 . l . 1~5 
eumı aünü, Bır§kam-ekili t tanbul Milletvekili 
Ali Rana Tarhan'ın R isliğiııde toplanarak İç
ivlerl Bakanlığı i§lerl hakkındaki rapor üzerinde 

·w; k.ilinm. ~le 111ütabt>e etmifıir. 
Vaktin gecikmesi yüzünden bu konu ·üzerin

deki görüşmelerine başka bir toplantıda devamı 
muv'nfık görulınüf.tür. 

nin lınzuriyle müzakereye devam etmiştir. 
Vaktin gecikmesi yüzünden bu konu üzerin

deki görüşrı)elerine başka bir toplantıda devamı 
muvafık görülmüştür. 

zakereye devanı etmiştir. 

Vaktin gecikmesi yüzünden bu konu üzerin
deki görüşmelerine A"Clecek cuma snbahı devanır 
karnrlaştırmıştıı· . 

~örüşmelerine, Maarif Bakanı hazır bulunduğu 

halde devam etmiş ve Sayın Bakanın aydınlatıcr 
demeçlerini dinlemiştir . 

olıln raporu ayın ~işleri Bakaru hazıı· oi.duğu 
halde görüşmüş ve vaktin gecikmesi yüzüuden bu 
lı:~nu üzerindeki görüşmelerine gelecek cuma sa.
bnlıı devamı kararlaştırılmıştır. 

görüşmelerhı(l, lçi }~ri Bakanı hAZir bulnnduğu 
halde devam etmiş ve Sayın Bakanm aydınlafler 

emeçl rini ~Mıni.ştir. 



-----IDJ. - e: H. P. Mıtistaki! Oru:pu,, 7.l.U.l9'-l'5. 
çarşantma · güuü, lS'aşk&ıı:lfeiU!i ltsian bu~ MiUetve- · 

_ kiJ3 Alil .Rııınıı.. Tıırhaııı'ı;ıı Reisliğind:e to.p!aını;h. 

Taı:u:aık ürünleri veırgisiııhı uygıula ıı maısmda 

XIlJ. - C. J-1. P. Müstnkil Grupu, 14.IJI.1945 
ça:ıışamba günü-, Bıış~ııınveki•li tstan·bul 
Mi-l'l'etvekili. Ali Ran& '1?"ı~rlt.an 'ın Reislii-
ğindtı toplaı:ım·ı~ v~ gür.Mieme· uyı.ı·l41.11&k . ev
velki toplantılarda Dnhili,ve Thıl!ıa-nı· da hıtı!rr !)u. 

XI<V. - C'. H. 1 . Müsrakil Gl'upu, 2'UH:l 945-
~arşam-ba gü~ıii·, ~~1\>ıı·ıwektl;i; tstanbu·l• 1\lil'le-t.ve
kil:i Ali Dan•a 'Jlarharı.'in· Reisl~ğin.de ~opl:aıUD.ış.tltl'. 

Gündemi g~reğiil'l<ıe 'llo~rak ürinl'eri vmıgisi

nln ııygulunm nsnıda göı·ülen aksaklıklar hakkın
daki rapor·, Rayııı Maliye Ba.kıııır dn haz ır olrlu-

XV. - '. H. P. MıiitıtaWil Gruptı, 23·.IN.1945 
cuma güııiiı Bnşkaıı.velüliİ· lstaı~bu·l· Milltetvekili 
Ali. Raı:ııı 'Jlıwhıuı 'ın Rıeisliğ-iondı> top i 'A·nmış ve 

XVI. - C. H . P. Müstakil Grupu, 28 . ili . 
19~ Ça.rşnro'9ıı. g,iiJıü,. Bıışk~nvekili.. lstarı,bul Mil
letvekili Ali Rana Ta.ı;han 'm reişli~nde topJ.ıı.n-

mı,ştrı;.. . 
Sa,yın Bariciye Bakanı da h~ olı:luğu, hal-

XVII. - C. H. P . Müstakil Grupu, 29 . III . 
1~ PlıFŞemb ~ünü, Başkaııvekili tsı&ubul Mil
letNeltili Ali- R'ana Tavhan 'ın reisli#ind& topl'an
nuş. v& ~ii<ııderıı-lne uyaralıı , tıt isatı B'akanltğ,ı iş-

görillen a.JQsaklıkJ!a.ıı !Uı.kkıll.dllo hııııırlaıı~ o-lan 
rapor ineelıend'i<. G<Riüşme-l'er s~nQ, bııo ı:ape

ruu, Mal~ye. Bakıam ltazı11 olduğu halde- k(}B~Ill

ınasına de~an1 edil.imesi ka.wrlaş.tıııııldl. 

lunduğu halde incelenmiş ola n - l çişleri raporu 
üıeri4ıdıeki kon'!l~mal'aP bitirj.Jdj.Jt.ten· sonr11, İkti
sat Dakıı.ııJ:ı.ğr ~~~ri görU.,ı~~rin-& g~çflıniş, ra
poı·töl')eı·i· Se<}iı~ıni~, söz alan üyeleT di'floPenmifJ11i1'. 
Bıı· ki<mu-y~ artı g~ıril:')'m-elere de·~am ed~eoktir. 

ğn Jı.ıı.ld~ görieyüldül~ten S(}nra, MaJj.ye Bab,~

ğr ittllıri hakk.ında.ki r&pO!.'t'l'n gö'llüşülmesiııe, bair 
la·ı\~l·~ ve Voflktm· gecrfı.>nıeıJ>iııwen c]{l)&yl, bu kenu
ya gelecek oturumda devam edilmesi niuva~ 
gÖl'i>!rn~r. 

Sayın Maliye Bak-am 00. ba?.ı~ ol~uğu h!!ldeı giiıı
demiııde-lnıinna.n MaJ..i,ye BakqnJ:ı.ğ işleri hak'Wıro-. 
daki raporu göriişnıüştür . 

de dışişleri üzerinde göıiişüldükten sonra gün
dem. g_e);eğ)nce ~ktis.a~ Bıı.kıııı.J.ıtı işlerinA, ill,Çİl
miş ve. vaktin ilcril.eınesi dolayısiyle konUŞ!D.ala,

ra 2~ . II~ . 1945 ferş,ıımbı: ~,iipü :y.ap.Uııcıı.k a:rrı 
bii· toplantıdıı devam edilnı.esi ' kıı.~;~~crlaştı,nlmıştır. 

leri iirerindeki görüşmelerini bitinniştir. Bu 
konuyu incelemek ic:.i.n. seçilıniş olan i11elarin 
Gropa. sunacakları rap,or, tkii~t :BakşDı hazır 
oldıı$1 hald ayrı a gör~tir. 



XVIII. - C. H. P. Müstakil Gnıpu, 4. IV, 
19<!5 Çarşamba günü saat 9,30 da, B~kanvekili 
Lıtanbul Milletvekili Ali Ranc Tarhan 'ın reis
liğinde toplanarak Nafıa Bakanlığı işleri hak
kında hwrlanmış olan raporu, Naiıa Bakanr 

XIX. - C. H. P. Miistakil Gnıpu, 6. IV. 
1945 Cı,uııa günü saat. 10 da, Başkanvekili !s
tanbul Milletvekili Ali Rana Tarhan'ın reisii
ğinde toplanarak Nafıa Bakanlığı işleri hak-

XX. - C. ll. P. Müstakil Krupu, ll. IV. 
1945 Çarşamba günii, Başkanvekili !stanbul Mil
letvekili Ali Rana Tarhan'ın reisliğinde toplan-
mışttr. • 

Gündemi gereğince, Devlet işleri ana pr<>-

XXI. - C. H. P. Müstakil Gnıpu, 18. IV . 
194() Çarşamba günü, Baııkanvekili Istanbul Mil
letvekili Ali Ra na Taı·han 'ın Reisliğinde top
landı. 

Gündemde geçen yıl bütçesi münasebetiyle 
.Müstakil .Grup adına KamutaY.da yapı.I.ı:ıuş olan 

XXII. - H. P . ~füstakil Gnıpu, 23 . V . 
1945 Çarşamba günü, Başkanvekili !stanbul ?ıJil
letvekili Ali Rana Tarhan'ın Reisliğinde toplaı\
mııı ve gündemi gereğince orman işleri üzerin
de görüıımelerde bulunın'!Wtur. 

XXIII. - C. II. P .. Müstakil Gnıpu, 6. VI. 
1945 Çarşamba günü, Baş~anvekili, İstanbul 
1ı!illetvekili Ali Ra na Tarhan 'm Reisliğinde top
Ianmııı ve gündemi gereğince orman işleri ko
nusu ~erinde göriişmele.rine devam 'etmiştir. 

Sırrı Day hwr oldu~ halde, incelemeye başla
mıştır. Konu üzerinde saYJn Naba Bakanı ve 
söz alan üyeler dinlenmiş ve görüşmeler bitme
diğinden, 6 . IV . 1945 Cuma günü devam edil
mek üzere oturuma saat 12,40 da son verilmiştir. 

krndaki rapor üzerinde görüşmelerine devam et
miştir. Üyelerin sorulan üzerine sayın Baka
um açıktamalan dinlendiktcn sonra 12,45 te otu
nıma aon verilmiştir. 

gramlan ve bunlann uygulanması için gerekli 
planlar, bunlan sağlayıcı kunıluşlar konusu üze
rinde görüşmelerde bulunmuş ve konuyu incele
mek üzere bir komisyon seçilmiştir. 

demcçteki işler vardı. Bunlar üzerinde goruşu

lı>rek bu yıl y.apılaeak olan demeçe girmesi ge
rekli olacak konular için, ilgili sözcü üyelerin 
Grup Genelkuruluna teklifler getirmeleri ka
rıırlaştrrıldı . 

Söz alan üyeler bu konu etrafında gördük
lerini ve düşündüklerini ifade etmişlerdir. 

Daha söz alanlar bulunduğu ve vakit gecik
miş olduğu için, görüşmelere başka bir toplan
tıda devam muvabk göriilmüştür. 

söz ıılan üyelerin hepsi görüşlerini ifade etmiş
ler ve bu konu için seçilen sözciller incelemele
ı· ini yapıp raporla.nnı hazırladıktan aonra işin 

tekrar Grup gündemine alınmaama karar veril
miştir. 



-ıso&-

XXIV. - C. IL P. M.üstakil Grupu 13 . VI . 
1945 Çarşamba g-ünü, Başkanvekili !stanbul Mil
letvekili Ali Rana Taı·han'm Heisliğindc top
laııııııştır. 

Gündcııı i gereğince, Türk parasııım d Mj mü
ııasebetloı·deki kiynıeti konusunu incelemekle 

XX\'. - C. H. P. Müstakil Grupu, 27 . VI . 
J 945 Çaı·şanı ba günü, Batşkaııvekili !stanbul Mil
letvekil i Ali Hana Tarhıan'ın Reisliğinde toplan
ıııı.~ Yt' gündcıııi ~l'rcğin.ce, Oiiıııı-iik ve Tekel Ba
kanlığı işlcı·iııe dair hazırlaıunış olan raporu, Ba-

XX\"1. - ( '.H. P. MüstaJtil Grupu, 4. Vll. 
1 !145 Çıır~ıınılıa günü, Başkanvekili !stanbul Mil
lt·t ,·ekili Ali ııana Tarhan'rn Rcisliğiııde top
lanmı.~tıı· . 

Gündemi gereğiııce (Yeni lıiı· memul'laı· ijta
t üsü ) hakkında lıazırlaıuııı.~ olıııı tlllpor oku n-

X..\:VIT. - C. H. P. Miisbakil Grupu, 8 . VIII. 
1945 ÇUJ'şaınba günü, Başkanvekili İstanbul Mil
lt>! vekili Ali Raıuı Ta~· han 'ın Reisliğhıde top
laııanaı·ak günd~ıııiııde bulunan ve Grup üyele
ı·indeıı scı:ilıniş lıiı· komite tarafından lıazn·laıı-

f.!Öı·evlendirilotiş olan sözcülor tarafından lıazır
laıııın ı·apoı· üzerinde görüşmelerde bulundu. Ra
porda ileri sürülen tedbirleı· ve düşünceler, Hü
kümel~e inıceleme konusu olacak mahiyette gö. 
riilerek raponm Sayın Hiikümete verilmesi ka
rada.ştmldt. 

'kanm huzuriyle incelenıi.ştir. Sayın Bakan ra
poı·dııki koınılar hakkında göriişleı·ini ifade 
etmi~ ve ·öz ıalaıı üyeleı·iıı ileri sürelükleri gö
ı·ü.<jlrı· üzerine aydınlabcı demc<;te bulunnı.u.5ttır. 

ın uş ; ve yapılan görüşmeler sonucunda, bu konu 
ilc ilgili olarak Türkiye Büyük Millet MecUsi 
Gc<;ici Komisyonunda bulunan kanun telilifi 
iııceleınele ı·ine rapor sözcüsü arkadaşııı da katıl
ınası ınuvafrk gö ı·iilnıii.ştür. 

nıış olan (Harp sonmsı meseleleri) rapormıu iıı-
ccl~tir. ' 

Bu 1'!1JlOl' üzerinde görüşmelere devam olu
nacaktır. 

3. - Müstakil Grup adm.a., Ka.mutay 'da. Ba.şkanvelıili Iııta.nbul Milletvekili Ali Ran& Ta.rlıa.n '. 

m demeçler: 

A) Japonya ile ııi.ya.si ve iktisa.di münasebetleri.n kesilmesi 1~ dair ~leri BaJaı.ııı 
Haaa.n Saka 'nm beyanatı miinasebetiyle (S . I . 1945) 

Bu deme~, Sayfa 361 : 362 ye aynen konulmuştur. 

B) Dı:ııişleri B:lk&nı Hasan Sa.kıı. 'nın, Almany:ı. iıle Japonya'ya hM\b ilanma ve 1 Ocak 1942 ta
rihli Birleşmiş Milletler Beya.n.na.mesine Türkiye'nin de katılmasına dair demeci ınün.aaebetiyle 

(23 . n . 1945) 

Bu d ıncç, sa;vfı\ 365 e aynen konulmuştur. 



-ısoo:._ 

C) Çiftçiyi topra.kla.ndirma. Kanunu münaseketiyle (14 . ıs . 1945) 

A. RANATARHAN (İstanbul)- Her Türk 
çiftçisini yeter toprak sahibi yapmak gayemize 
bizi ulaştıracak olan bu kanunun görüşmelerine 

katılabilmekten Grup arkada.5lanmın duymak
tu oldukları se.vinci belirtmek için lıuzurunuza 

çıktnn. 

Arkadaşlardan istiyenleı· , tasarı üzerindeki 
görüşlerini ayrıca arzederler. 

Sayın arkadaşlarını; bir milletin nasıl bir 
rejime tabi oh:hığuntm aldatmaz rniyarı, ~

rii ı·lükte olan kııııunla'l"I ve bu kanunların tat
bikında lıfikinı olan z i hııiyettir . Cumhuriyeti
ınizin temelini attığı, bağımsız, sınıfs ız i leri 
Türkiye abidesinin cııas sütunlarmdan birini 
teşkil edecek olan bir kanunun yapıcılan ara-
sında bulunmak, hepimiz i~in bahtiyarlıktır. 

Sayın arkııdaşlar ; bu kanwıu Meclise getir
ıneği, Partimizin bütün Hükümetleri emel edin
diler. Çözülecek bh·çok düğümlerin bulunnuısı 

yıllarca çalışınağı gerektirdi. Nihayet bu şeref, 
Sayın Saracoğlu Hiikünıetiııe, kı.ynH'tli Tarım 

Bakaıu Şevket Raşit Hııtipoğlu 'na ıni.iyesser 

oluyor. Kendilerini tebrik ederim. Bundan dalıa 
büyük şereri, kimunu isabetli ve verimli olarak 
tatbik etmekle kazanacakla:ı,(l'ır. (Bravo sesleri). 
Bunun için bütün dikkat ve gayı·etlerini sarfede
ceklerine eınin.im . 

Saym arkadaşlar, bu kanun tasarısı gelir gel
mez Biiyük Meclis, konunun önemine uygun ola
ğanüstü harekete geçti . Tasarıyı incelemek için 
h(lıneıı bir komisyon kuı-du. Büyük Millet Mec
lisinin ~alışıııalarma ara verme zamanma rastla
mış bulunmasına bakınıyıırak Komisyonmı çalış

maya devam etmesine karar verdi . Değerli Mil
letvekillerimizden se~t.iğinıiz Komisyon, ara lık
sız çalıştı. Bu çalışıııalara Komisyon üyeleri 
kadar başka milletvekilleri de katıldılar. Çift;;i
l c ı·iııı iz, Jınkukcularınıı z iktisatcılarını ı z idareci
lerimiz arasmda ateşli tartışınalar oldu. Aylarca 
,~ün>n incelcıncle ı· sonucunda bugiin tasarı yük
sek lınzurunuza gclıııiş bulunmaktadır. İlk gün
denberi vennckte oldıığuınuz önemden !{iç ek
siltıneksizin görii~ıııelerimizi yapacağız. 

Sııyrn arkadaşlarım; Kamutay bugüıı gün lük 
ol ayiarnı üstünde Tüı·ki~·c Cumhuriyetini kuru
en inkilfıp hava.·r i~indedir . Tenıci yasalarnıuz

dan bi rini teşkil edecek olan bu tasarıyı görü
şü rken, gözlerimizin önünde: kendi tarlasını 

kendi emeğiyle ve ileri araçlarla işliyerek çeşit

li ziraat ~·:ıpan, tarhısından kalan vaktini ev 
sanatlcl· iııd c ha.50ri .Y ie kullanan, hali vakti 
~-erindc, aydın, neşeli ynrLdaşlaTm kesif kütlc
lc ı·i wnlanaeak ve hep berabeı· ülkü yolunda yü
rümek lıeyccanııu duyacağız. (Bravo sesleri, 
alkışlaı·) . 

9> 1945 yılı Yedi aylık Bütçe Kanunu münasebet iyle. (21 . V .1945) . 

A. R. TARHAN (İstanbul)- Sayın arkadaş
lar, Sayın Maliye Bak.alliDllZUl mali işlerinlizi ik
tisatçı zihniyetiyle kavrayan demecini yıakm alii
ka ile dinledik. Kendilerine teşekkür ederim. 
Bu zihniyeti Büyük 1ıfeclise sunulacak kantın ta
sarılarmm ve bunlar arasında 1946 bütçesi•nin 
ha.zırlamnasmda, ve kanunların tatbikında, hillkim 
kılınağa muvaffak olmalarını dilerim. 

Sayın arkadaşlar; 

Grupmuzını da yıllamanberi istediği, mali 
yılı tJakvim yılı ile birleştirme işini Büyük Mec
lisin halletmiş olması sonucu olarak 1945 in ka-

lan yedi ayı için hazırlanmış olan bir bütçeyi gö
rüşıneğe başladık. 

Devletin olağanüstü gelir giderini ayrı kanun
Iurda brrakılmıyarıııkgenel bütçe içine alınması 
dileğimiz, bu ~ne mütckamil bir ımı·ette yerine 

getiı·ilmiş, Devlet Demiryolları istikrazı ile bü
yük su işleri kredisi de Bütçe içine alm'Illltşır. 

Bu suretle - mahalli bütçeler katma bütçeli 
daireler, zirai, sınai Devlet kurulları kendi özel

liklerinde kalmak üzere - Devletin bütün gelir gi
deri toplu bir halde gözlerimizin önündedir. 
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Sayın arkadaşlar, 

Yurduınuzu da ezici tesirleri altında tutan 
Dünya bulıranının mülıim bir d evresi, Miliver 
Devletlerine karşı Avrupa'da harbin sona crme<ıi 
ile kapannuş oluyor. Bu ınünıı.sebetle, geçen alLı 
yılda bütçemiz <lıu-umlarııu gö1Alen geçirmeyi 
faydalı bulduk. 

1944 yılından evvelki bütçelcrin olağanüştii 
kısımları toplu görüşe imkan verıniyecek surettr 
dağınık olmakla beraber, yapabildiğimiz incele
melerden çıkıın sonuç şudur : 

1939 genel bütçesi giderinin yalnız % 64 dü· 
vergi ile karşılannuştır. 1940 yılında ise vergi ilc 
karşılanabilen kısım % 40 a düşmüştür. Biliyo
ruz ki, bu yıllarda vergi ile karşılanamayan kısım
lar, yalnız istikrazla da karşılana.ııı.ıyordu. 1941 de 
vergi ile sağlanabilen kısım % 63 e çıkarılabilmiş
tir. 1942 de alınan olağanüstü tedbir ilc bütçenin 
manzarıı.sında çok esaslı bir değişiklik göze çarpı
yor : O yıl, giderin % 93 ü vergilerle sağlanmıştır. 
1943 bütçesinin vergilerle karşılanan kısmı % 84 
dür. Geçen yıl bütçesinin açığı % 5 olduğunu ha
t.ırlarsınız : Genel butçe dışında kalın~ olan iki 
kalem de hesaba alınırsa, bu açık % 7 küsur ola
rak ifade edilebilir. 

Elimizdeki 7 aylrk bütçenin açığı ise % ll dir 
ve istikrazla, kredilerle karşılanacaktır. 

Geçen altı ·bulu-anh yılın bu tablosu gösteri
yor ki Devlet, büyük tehlike !karşısında ordusunu 
vazife başında tntmayı ilk iş bilmiş ve bunu bü
yük fedakô.rlıklarla temin etmiştir. Dünyanm en 
büyük buhranlorından biri içinde geçmiş olan bu 
devreyi böyle bitirebilmek, Hükümetimiz i~iıı, 

Meeli<>imiz i~in ve her türlü fedakarlıklara kat
lanarak buna inıkfm veren Milletimiz için, mem
nunluk vericidir. 

Elimizdeki 7 aylık bütçeye gelince, % ll den 
ibaret olan açığııı istikraz ve kredi ile kapatıl
ması, devam eden bulıran şartları içinde elbet 
bir başarıdır. Fakat, bilhassa bulıran şartlan de
vam etmektc olduğu i~in, her sene i stediğimiz ve 
heklediğimiz tasan-ni zihniyetini bu yıl da M
kim görememekle üzülüyoruz. Tasarruf zilıniyeti 
hakim olabilseydi, geçen yıl % 7 olan a~k, bu 
yıl % ll e çıkm.azd ı ; ve Bütçe Komisyonunda 
7 610 000 lira ödenekiere iluvc edilmczdi. 

Büt<:ede tasarrtıfıın lüzum ve zaruretini ifadf 
ederken, ı·e. mi ve hususi işlerimizde, bütün ikti
sadi hayatımızcla bü~·ük hiı· derdimiı olan israf 
üzerinde durmama yüksek müsaadenizi dilerim. 

Milli kalkınmanıızrn en şiddetli, en yaygm 
düşmanlarından birini israfta görüyoruz. Bu 
düşmanı, ferdi ve içtimai hayatımızm her sa~ 
hasında buluruz. İsı-af hıı sıılıalarda birçok şe
killerde görülüı· : Zaman, vasıta imkan israfı 

şeklinde : Idare, teşldlfit lıatla kontrol israfı 

şeklinde; Bilgi, iktidaı-, siıy israfı şeklinde; vü
cut, sılıbat, zihin, idare israfı şeklinde. Her
lıııngi salıadıı, lıerhııngi şekilde olur;;a olsun. bu 
düşmanla savaşta, Devlet ve milletin elele verme
si, selametiınİzin t.emel şartıdır. 

7 Rylık hüt~c tasarısınnı genel durumu üze
rinde görüşümüzii böylece arzettikten sonra., 
geçen yıllar bütçe deme<:lerimizdc üzerinde dur
duğumuz biızı önemli konuları gözden geçirece
ğiz ve yurduıı !'n önemli işlerinden bazılarına 

temas edeceğiz. 
Vergi sistemimizi ve metodlarmuzı milli ge

lirden en iyi verim alacak surette iyileştirmeyi 
hedef tutarak, ona göre, şimdiden bazı vergi ka
nunlarında düzeltmeler yapmak dileğinde, Büt
çe Komisyonu ile beraberiz. 

Vergilerin daha iyi tahsilinde en tesirli rolü 
oynayacak olan Hesap Uzmanları Kanunu çık
mıştır. Maliye Bakanlığımızın, vatandaşın ve 
Hazinenin haklarını aynı derecede koruyucu, se
ciyeli uzmanlar saYJsını ihtiyacı karşılayacak 

derece.ve yükseltmek için bütün hizmetini sarfe
deceğine eminiz. 

Bütün Devlet kadrolarmı, sayısı az verimi 
tam esası üzerine ve iş zihniyeti ile gözden ge
çirmek işi henüz ele alınmış değildir. Bu işten, 
yıllardanberi o kadar balısedilmiştir ki lüzumu 
üzerinde yeniden durmağa yer yoktur. 

Kadrolann küçülnıesi yüzünden açıkta kala
cak vatandaşlnrımrza, yurt içinde verimli olabi
lecekleri sahalarda, iş bulmak kolaylığını göste
rcbilnıenin, bn konuda başlıca byg;larnnızdan 
biri olması tabiidir. 

Şunu belirtmek isterim ki mesele, bir bütçe 
tasarrufu meselesi olduğu kadar hatta ondan zi
yade, Devlet mekaııizmMmı iyi ve tam verimli 
çalıştırmak meselesidir. 

Bugünü ve yarını emniyet altı.na alınmış seç
kin iki kişinin yapabileceği işi, kifayetsiz, gözü 
dışarda daha çok kişinin eline bırakmanın mah
zurları meydandadrr. 

Birkere kiı.drolarımızı ihtiyacın gerçek o1çii
sünc göre kurup işi sağlam ve verimli ellere tes
lim etmeğe muvaifak olursak, açıkta kalacaklar 



-··-lçin ilıtiyın edceeğimiz külfet, hüyük de olsa ge
çicidir. 

M:ıliy Bakıııılığındıı bir kısım müııhalleriıı, 

kadroyn kü<; ült.ın cyr bir hazırlık olmak üzere açık 
tııtuldıığn nn öğı·endik. uyun haşıııda bulunan 
Maliye Bakıımnrıı hu örneğinden ümitlenmek is
tiyoruz. 

Devlet kııdrolıırı bahsinde, bu kadrolaı·dd 

~.alışıınları ilgilendircıı kanunları da gözönünde 
tutmaınız ıahiidir . 

lktisııdi Dc\"let 'L'oşekküllerinden herbirinin 
hıısıısi büny-esine u ygun Barcm Kanıımı tasıı

rıları hazırlanmakta olduğunu, mcmnıınlııkla işi

tiyoruz. Diğer Baı·em Ka.nıınlaı·ında da, tcşeb

büs salıiplerini teşvik edici, daha iyiyc, daha 
ileriye götürebilecek istidat.Jarın inkişafına yol 
açıcı dcğişikliklrrin hazırlanıp Büyük Meclise 
sunulmasım bekleriz. 

Y-eni bir 1\femııl'lur Kannnıı ıçın , Erziııc.an 

Milletvekili Şükrii Sökmcnsüer ve Mardin Mil
letvekili Edip Ergin tarafından yapılan teklif, 
Geçici Komisyonda incelenmektediı·. İki kıy
metli nrkadıışunızın başbaşa verip bilgi ve lee
riibeleri mahsulünü uzun çnlışmalarla bir araya 
getirerek bu kadar önemli bir konu üzerinde 
kanun teklifine ınuvaff:ak olmnlarr her türlü 
takdiı·in iistündedir. Öyle sanıyorıız ki, bu ma
hiyette bir kanunun tasarısı, Devlet daireieıin

den herbirindeki nznııınlarııı tecrübeleri ve te
tebbulıırı mahsulleri bir araya getirilip incelen
mek suretiyle, Hiikümet tarafından huzırlımmış 
olmalı idi . Hükümet temsilcileri kJlllisyon gö
rüşmelerine, ellerinde hn yolda haınrlanmış tam 
bir tasan bnlııııınadan kat.ılmaktadırlar. Bu boş

luğa rağmen komisyontın - Devlet işlerinin iy i 
ve zamanında görilimesini ve hergün daha ileri 
görülme~ini ga~·c tutarak bu gayeye gerçek
ten hizmet eden memurlara tam teminat ve
recek - bir tasarıyı Kamııtaya sunmağa muvaf
fak olmaı~ını tem.enni ederiz. 

Geçen ;ı-,1 bütçe dcmecimizde, yurdumuzda 
sosyal yardım konusuna da temas etmiştik . 

1ş kazaları , meslek hastalrk!aı·ı ve analık 

sigortaları hakkında bir kanun tasarısı Büyük 
Meclise sunulnmş ve konıisyonca incelenmiştir i 

Kıımutaya gelmek üzeredir. Hastalık, ihtiyar
lık gibi diğer sos~·ııl sigortalar da yapılınea lş 

anununun osyal yardıma ait liiikümleri yerine 
geti rilmiş ve işçinin işine bağlanmasım sağlıya

eıık iimiller hnzll'lıınmış olacaktır. 

Milli yardımlaşma işinin bütün şümuliyle 

ele alınabilmesi i~in, herşeyden önce, ihtiyaç
ların ve bu ihtiyaçları karşılayacak kaynakla
rın, bu işte halka ve Devlete düşecek vazifele
rin, nelerden ibaret olacağım tesbite yaraya
cak esaslı inceleıııclcrc, uznııınlıırı taı'l!fıııdnn 

biı·an önce başlanınıısı ricamızı tckral'larız. 
Büyük kültür sefcı·berliğimiz, bilhassa ilk 

ve teknik öğretimele etkisini kuvve tl e dııyur

mııktadır . Her iki öğı·ctim kolıma verilen önem 
ve şimdiye kadar (']de edilen b•l'IIar, yarın 

için büyük liıııitler })('s]cten ~\ğlaın temell erd ir. 
Ayııı öl çüdtı gelişme imkanlannın oı'tıı öğrotimc 

de verilmesinin gecikmiyeccğiııd('n ('ıniniz. 

Yüksek öğretimin gerçek aınııcı bulunan 
ilim ve ihtisas ııdambrıııııı yetiştirilmE'Sine hiz
met edecek olan (.Akademik kaı·iycr ) kanun tıt

snrısmııı lıirıııı önce Büyük Meclise sunulmasını 
bekhıınekteyiz. 

Yiiks('k öğretim öğrcncilcriııiıı okul dı~ı 

lıarallnrnııı dalın yakın ve daha verimli alA.ka 
gösterilmesini \ 'C yarınm tcmellcl'i olıııı ~O<'uk

laı·ııııızın eğitim nlaıımdıı daha kuvvetli yetiş

meleri için Bııkanlık~a ele ulmmış lıulıın:ı.n hrı· 

çeşi t ı:ooıık ve gençlik yayını işinin ı lııhıı s i st enı 

li \' C devamlı olmasını i randan dileriz. 
Bu yıl içinde Biiyük Meclis, Aııa.,rasauın ve 

1 ı: tüzüğü n Türkçeleşmiş metinlerini kalıni etti. 
Bu eserleri ilc Büyük Meclisr, Tii ı·k dil drvri· 
mini yasalaştırdı. .Aı·t.ık D<>vkt dilimiz g'r ı·ı:;ı·k 

tcn Tlirkçe olmuştur. 

R<>3rıı.i dil, kanım dili, Büyiik i\I<'clisirı koy
duğu anlayış ve ölçüler <:c ı·<:cvl'si i<:inde, onıııı 

veı·<liği örneklere göre, gl'lişnı c ynlı ıııd adıı·. IJI'v
let dairelerinin ve mcıııurlııklarının ııdlaı·ını 

'l'ürkçcleştirın ck için Il ükiimct~c yapı inn lıu 

zırlıkların da kısa zamanda verimli olacağını 

um1ıyoruz. Bütçe Koınisyonnmnzıııı yaptığı 

'l'ürko,:elcştirıııclcrde görülen bnzı kelime karı ş
tırmıı, k::ıbııl edilmiş karşılıkların y r inc ha.şka 
kelimo k1ıllanma, indi karşılık bulma mi:;al 
lrrinin de gösterdiği gibi kanıınlarınıızın ya
zdışmda bııgiin rııslnuıııı bazı gii<;lüklcri t ıılıii 

görmrklc lıeı·ııbcı·, yeni dili kelime w kullanı~ 
baknıımdan kanunlara uygulaınnk , ifndPicri 
birleştirmek ve normııllcşt irııı ek işinde yetkili 
bir heyet <:alışmasmııı faydıılı olııcıığıııı ~:ını

yonız. Blitün kaııun tasarılurının Donı:;tnydıın 

gc<:mesi imkiını s:ığlanabil.!ıo lıu iş de ornı>a l'n 
tıı bii ol n rak halledilir. 
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Güzel ve durulmuş biı· Tiiı ·k kanun ıliline 

kavuşmanııı yolundayız. 

Sıtma fifet.iıw kar~ı açı l an olağanüstü savaş

tan en iyi nctiN•lerin alınmasını tcnıcnni edi
yvruz. Bütün yurtta esaslı ve devaıııJı sıtma 

uıiiea<l olc;;ini xağlıyacuk ol;ın kıınuıı tıı sa rı.;ınııı 

biran önce Büyük Meclise sunulmasını dileriz. 
Çeltik Knnunuııun deği~tirilnıesi liizım olduğu 

ve lıatlit yenisi için projeler hazırlıııınıış lıuluıı 

duğn, yetkili Bakanlur tarnfıııdan yıllaı·daıı lıeri 

beyan ve tekrar cdiııtiştiı·. Bııııa ı·ağıııcıı ta
sarı hfılfi Meclis~ bir türlü gC'lnıi.\'01'. Mev('\lc 
diyeti kabul edilen ve uınumun sıhhntiıw do
kunan ınalıznrlar i.;c dı·nıın etıııl'ktcdir. 

Dnr gclirlilpı·iıı gC'~im zorluğu ıstrr:ılır ıkvnın 

etmektedir. 
Bu ıstırahı hafifletmek gayesiyle alınmış 

olan tedbirlerin niçin daha iyi neticeler verııw
diği hakkında; ve buııdun sonrası için daha tc
sil'li ne gihi tedbirler düşünüldüğüne dair; sa
ynı Ticaret Bakaıınnrzın Kanıutııyı ayclrnlatma
lnrını rica ediyoruz. 

GLda yağluı·ı sıkıntısmın seb plcrini \ ' C Inı 

konuda ıılınan \ 'C alınacak olan l dbirleri de ay
rıca izah bururıııalarını diliyonız. 

llıt.ikürı tari 1' ede ı·ek takdir ın cvzıı ıı olımık 
taıı ~ıkarınak , bazı ınaddelrriıı kar hadlerini v 

satış nınliyetlcriııe giren unsurları tesbit etmek 
sureliyle salı~ fiyatının mnlr ve mutavassıtı 
mıımkabr ctnwk, bnzı maddele r i~iıı dağıtma ted
birleri ulnıak, ordıı ihtiyacının bir kısmını Dev
let miiesscsel<'ri eli~·l e temin ederek s rbcst pi
yasayıı hırukıııaınak gibi tedbirler, faydalı ol
muştur. Fakat lııırh halinin yarattığı ikiiRadi bir 
olay olan haynt palııılılığıııa, gene iktisadi malıi
~·cttc olması gereken tedbirler manzumesinin 
!dil halinde mütalaa ve kül halinde tatbik edil 
mcınckte olması, rstırııbın devamma sebep ol
maktadır kanaatindeyiz. 

Pahalılığın en çok sarstığı Devlet kadrolan 
ıncnsııplarıııa yapılmaktıı olan yardımın, en ha
yati maddelerden olmak üzere her ay :ı~-ııı olına 

ımu dileriz. 
Hayat palıalılığındıın halısederken istihsal 

mesel cm iz üzerinde biraz durmak isteriz: Bil
hassa Devlet işletmcleı·inde istihsalin, isillı.<ıal 
merkezlerinin nırvcut kııpositclcriııe yiikselme
siyle. milli istib al ~·ekfınunun gcli~mesiııi bekli
ycbili ı· iz. Dc\'let işletmeleri, diğer iııt ilı~al Hıı
Jınln rında sarfolunan esas mıılzenıeleriıı istilısali 

ilC' de i§til!(nl cttiğiııdcıı, bmılıırdaki i tilısal aı·

tışı diğcı· sahalunhı feyizli tc.<iı·iııi güstuı·eccktir. 

'l'npmk ııwlısulleri I'C rgi~i lıukkıııdııki ,\'\'Ili 
kanun cskisini' nispctlc dalıa vcı·iıııli clıııııştuı·. 

Vazil'elm·inde titiz olıııı idııretileı ·, k~ııdi nıınta 

kıılıırındıı lıu kıınııııun ııygulaıınıasıııd:ı xızıııt ı 

ya meydan vcı·ıncnıeğe ıııııvaffıık olmu~lıırdıı·. 

Kanunun tııtbikında vitkı olduğunu dııydıığuııııız 
şikfwetlcri !:iayııı .:\t<ıliyc Bııkıııı ıı ıııw lıildinJik. 

Bıı verginin u_vgnlaıınıasıtıllıı ~tiı·iilcıı ak.~>ık lılda . 

ı·ııı diiz!'ltilıııesiııi ve ıııiikcllefleı· in, vergi tııhuk

kukuııuıı hlitün .<aflıalıırındıın nıktiııdı• vo doğ

nı nl:ımk lınheı· alınrılımııı snğlı~'I1C>ık !Nlhiı·Jpı ·i n 

lınııııısıııı riPa ettik . 1\ıııııııı lılikliml(•r·iııiıı ylıı·

dnıı lıcr kö~csinc iyice _vıiyrıılanınıımı~ ve nıükel
lcflrı·rc iyi(·<' unlaşılıınııımı~ o l mnsı , lıilı · rl'k Ü•ıı:ı 

tııthik etmek istiycnlel'in cüı·etleı-iııi nı'tırmıştıı·. 

K:ııııın lıükümiCl'i üzerinde lıalkuı a_vdııılatılına

sı iı;in 1 üt~~~·ı• bıı ~· ıl dııhn ı;ok ödPııek koııınıı~ ol
ıııa~ııul;ı isııhct vaı·dır. 

li!'r Türk ~iflçisiııi yctcı· toprak ~ .. lıilıi ~· ııp

ııı ıtk gıı_l'(ınıizc bizi ııl:ı~tırncak olan kırnun ta
saı·ısı Biiyük )fcclisçc giiı•üşiilıncktcdir. Bu ka
nun kabul edilip yürürlüğe girince, hükümleri
nin isabetli ve verimli olarak uygulanması, Ta
ı·ım Bakanlığınıızın başlıca dikııkt ve hinımet 
konularından birini teşkH edecektir. 

Köylerimizin ekonomik r.önden te-oıkilfttlan

dırılnıası için t'ırım kooperatifleri ve birlikleri
nin kurulması işine hrz verilmesi; 

tstihsal, kı·edi, satış için ayrı ayrı koopeı-a
t ifler yerine tck ti.p kooperatif esasrna gitmek 
konusunun incelenmesi ; 

Kooperatifierin muvaffakiyetlerinde, idare
yi ele aiJııı~ olıııılıınn L'lıliyctleriniJı hüylik lıi' 

sesi bulunduğuna göre, ana bankıa.larca meslek 
adamları yetiştirilmesi ve bunların hal ve istik
bnllerini temin cdiıci şartlarm sağlanması; 

Yurdumuzdaki büyük ziraat kredisi ihtiya
cımn yeter derecede karşılanıabilmesi için, Tür
kiye Cumhuriyet Ziraat Bankası öz kaynakları
mn bir pilli.n dahllinde kuvvetlendirilnıesi, teşki
lutmın da, ekonoınik gelişmeleri çeşitli krediye, 
banka hizıınet ve tavassut işlerine iMiyaç göste
ren yerlere yayılması; 

Ziraat sigorialar. kıanun tasarıamın biı·an ön
ee Yüksek Meclise sunulması; 
köyHimüzün kalkınınası konusunda, dilekleı-i

nıizdir. 

M mleketin yakm geleceğine ait iktisadi nıe-
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selelerini inceleyip hal çarelerini aramak ve bul
mak için, Hüküınetçe çalışınalara başlandığı an
laşılıyor . 

Du gibi çalışmalarda, Devlet kadroları dışın

daki bilgi ve tecrübe sahipler-inin mütalaaların
dan da faydalıımılması çok yerinde olur. 

'l'iirkiye'nin diinya ciimiasmda, tarihine, var
lığına ve yüksek kabiliyetine yaraşır bir du
rumda yeı· nlmasrnı ve yaşamasını . sağlıyaook 
olan ana esasini'In - Kemalist rejim esasları dai
resinde ve Parti programı ile çizilen çerçeve 
içinde- pliinlaştırılmasuır ve bu esıısların tatbik
lerinin de pli\nJaı·a bağlanmasmı zaruri bulu
yoruı .. 

Devlet ana diıvalarnun, nı.nddi kudretimizin 
imkan hudutları içinde, en önemli ve en acele 
işlerden başlıyarak, bilgiye ve deı·in bir incele
meye dayanan ve ha.,arılm.asr belirli zamanlara 
bağlanıan bir tcı·tibe ve sıraya korunasının; 

Milletin maddi V<' manevi bütün kudretini 
baş meselelerele teksif <'derek bwıların biı·an ön
ce başarı lmasını; 

Jş ve kudı·etiın iz aı·asında devamlı lı ir 
ahenk viicude getirilmesini ; 

Milletin mıı.ddi ve mfmevi kuvvetinin, esaslı 
incelemelere dayanmayan ve nhenkli olmayan 
bir şekilde kııllamlınmn yüzünden nıiiruz kalma
hilecek israfların önlenmesini; 

Işlerin planlara göre tesbit edilmiş zaman
larda başıırılınasmm , miUetçe ve Meclisçe mu
rakabe edilmesini \ 'E' dııha bir çok faydaların 

elde edilmesini ; 
sağlıyacağını şüphesiz görüyoruz. 

Bu planların, iktisadi h:ıyıı.tınuzın nazari ve 
tatbiki sahıı.larında kudret ve liyakatleri teslim 

edilmiş kiruselerden kurul.aook bir komite tara
fından meydana getirilmesini zarw·i görüyoruz. 
Bu plunJarm aheııgi bozulmadan tam tatbikleri 
~inin (Ip yı>tkili bir kurıılıuı yükjlek murakabe
sinc tevdii, ııyıu derecede öııeın lidir. 

Eııasl ı su ret tP ele alınmasrom geciktirilmesi 
caiz olmayan meselelerimizden biri, iktisadi ve 
tieıııı·i alandıı mahsullerimiz ve maıuulleı·imizin 

maliyetlerini, hayat pahalılığııu azaltacak, yurt 
i~inde ve rlışındıı ticııı·et gelişmelerine imkan ve
recek seviyeye indiı·mek ıneselesidir. 

Bu konuda: alınacıı.k çeşitli tedbirlerin biran
önce, Devlet ve • ıniist.'l.lısı llarmuı~ tarafından tat
hik ıı.Janına ·konnuısı hayati bir zarurettir. 

Bu alandıı., tarrm uzmanlarıımza düşen ödE'v 
l.ıiiyüktür . 

Bugünkü demecimizle bazılarına temas etti
ğimiz yurt işlerinin büyüklüğü ve içinde ya
şadığnnız bulıran şartlaı·ınm türlü gelişme ihti
mall!'ri halinde alınacak tedbirlerin hayati ebern
ıniyeti kaı-şısında , Bakanlar Kurulu teııkiJatınr 

- geçen yıl ileri siirdüğümüz surette veya Hükü
met, Şefi 'nin hıılacağı daha isabetli bi ı· şekilde -
kuvvet.lendirmek zarureti hakkındaki kanaınti

miz değişmemiştir. 
Dünyanın türlü tehlikeleı- ve ıstıraplarin do

lu bir devresinde yurdun mmımi siyasetjni mu
vaffakiyetle idare etmiş ve gelecek ııııı!i dene
ıle Devlet pı·ogramınm esası olacak bütçeyi Mğ
laın hınıarlamış olan Sayın Sarneoğin Hükümeti
ne giiveniınizi ifade eder, güzel başarılar dileriz. 

Sözlerimi, kiymetler hazinesi, faizlet.ler tim
sali Türk milletinin selılınet ve saadeti dileğini 
candan tekraı· etmekle bitiriyoruz. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

C. Müstakiller 

Büyiik i\lillet 'M<'clisinde 4 müstokil 1\IilletvekiJi vardıı·: 

Türkeı· (Beı·ç) Afyon Kal'llhisar 
Kayaoğlu (Mihal) Ankara 
Özdamar (İstamat) Eskişehir 
Bodruınlu (Avram Oalanli) Niğde 

Bu zatlardan yalnız Berç Türker, 1945 yılı 

Bütçe Kanununun tümü ilc Basın ve Yayın Ge
nel Müdürliiğii, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ve Devlet Demiryolları vo Limanlan ve 
Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
liikieri bütçelerinin görüşülmesinde söz alıırak 

bazİ düşüncelerini söylemiştir. --• .. •>-·~·----



J. Bütçe 

Büyük Millet Meclisi ı945 yılı yedi aylık bütçesi ve uÇıı.d.ığı deği4iklilderi a.şağrda. gö&teril-
mi.ııtir : 

B. M. Ödene~in ç~idi Lira B. M'. Ödeneğin çeşidi Lira 

2 Açık aylığı ı 

Birinci k·ısım - Aylık, üc- Bölüm toplamı ı6S 641 
ret, ödenek tJ6 be1ız6ri öz- ==------= 

liik haklar 
ıı Uaretler 

ı Hizıuetliler ücreti 152 491 
I - Başkan ve üye ödenek- 2 P. T. T. Meınurlarına. veri-

leri ve yolluklar lecek fazla çalışma haklat'I (4) 441 

ı Ödenekler 
Bölüm toplamı ısz 932 

ı Başkan ödeueği 5 409 
2 Üye öden~ [ı] ı 827 350 
3 Başkanlık Divauı üyeleri 

ın - Başka haklar 
tazminatı 14 007 

6 <kgicl ta.mıinat. ı7 990 
Bölüm toplamı ı 846 766 

7 4178, ~98 ve 41599 aa.yılı 

kanunlar gereğince yapıla-
2 Geçici ta.zıninat ve denetçi ca.k zamlar ve ya.rdnnla.r 

ücreti 1 Çoccuk zammı (5) 4 305 
ı Geçici tazminat (2] 544 800 2 Do~m yardımı 584 
2 Dene~i ücreti ı ı68 3 Ölüm yardınu 584 

4 Aynı ysrdıın 94 080 
Bölüm toplamı 154tl 968 

Bölüm toplamı 9915153 

s Yollukla.r Birinci kısım toplamı 3 509 351 
ı Üyelerin yollukları [3] 682 500 
2 Uluslararast Parl8.mentolar 

J._ 
Birli~ino katılaeaklann ,,., 

1 
yollultı l 

tl."inci Kısım - Yönetim Giduleri 

Bölüm toplamı 682 ııoı I - Hizıncto ilişkin olanlar 
=--= 

8 Bil.ro giderleri 
ı Kı:rta.siy 2 450 

ll - Aylık.lar, ücretler 2 Döşeme ve demirbaş 5 840 
4 Aylıkla.r 3 Aydınlatma 5 840 

ı Memurlar aylığı 163 640 4 ISitma [6) 20 000 
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B. :M'. Ödene~in çeşidi 

5 Ötcbcı·i giderleri ve düşü
niilmeyen giderler [7] 

6 Sigorta 

Lira 

35 000 
1700 

Bölüm toplamı 70 830 

9 

10 

ll 

Ba.sili k8.ğtt. ve defterler 

P. T. T. ücret ve giderleri 
1 Posta ve tclgı-af ücreti 
2 Telefon ve başk<a. haberlcş

ıne ücret ve giderleri [8] 

Bölüm topla.ını 

Taıııt giderleri 
Bıı.~k:ınlık otomııbili gider· 
leri 

2 Sulınıılına [9) 

Bölüm topla.m,ı 

12 Milli sa.rayl&r giderleri. 
_ı O enel gider! cı· [ 10) 
2 Aydınlatma, tören ve ola

ğıınü tü giderlot-i r 11] 
3 Onıırma giderlcı·i 

Bölüm toplamı 

II - Özlü<k olanlar 

13 Yôlluklııı' 

u 

ı rı 

iirekli gör v yoUuğu 
2 Geçici görev yollu~ 

Bölüm topbı.mı 

Giyecekler [12] 

4598 sayılı lquıun gereğince 
yapıla.ca.k tedavi giderleri 

=== 

ı 480 

948 

5 166 

6 114 

=== 

4 958 
12 000 

16 958 

== 

5 000 

16 800 
45 000 

146 soo 
==== 

588 
875 

ı 463 

=== 

12 000 

B. M. Ödeneğin ~idi Lira 

ve yolluklan ı 460 

=== 
lkinc kısım toplaını 257 105 

ı6 

ı7 

ıs 

19 

Vçiincü k·ısım - Daiı·e Itiz
ınetleri 

ı - Sürekli olaıılaı· 

Ba.sıa:nevi işletme giderleri 

Kitaplık giderleri 

UJusla.rara.sı Pa.ı:ılii.mento

lar Grupu gidA!Neri' 
luslararası Tüı·k (lnıpu 

gidel"ieri 
2 Uluslamrası Pal"liuncııto

laı· birliğine katılımı p:ıyı 

Bölüm toplamı 

Bahçe giderler [ l 3J 

20 Tören ve ağırlama gider
leri 

21 KOruyucu asker müfrezesi 
giderleri 

22 

23 

24 

Maaşlar 

2 Geçici tıazı:ııiııat 

3 Clenel giderler [15] 

Bölüm topla.ını 

4367 sayıli ika.nun gereğn
ce ikolluik memurla.rına ve
rilecek er ta.ymı karşılığı 

ll - Geçici olanlar 

Yapı ve ona.rına iıtleri [ 141 

3090 sa.yılı kanun geroğUn-
ce yapıla.ca.k Meclis bina.ııı 
yapı giderleri ve ka.mul&+ 

=== 

ıs 169 

3 500 

998 

700 

2 698 

==----= 
32 100 

ı 460 

8 652 
994 

69 195 

78 841 

=--= 

4 900 

29 ı7o 

tırma ka.z-.ıbği 2 100 000 
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B. M. Ödene~ln çetidi Lira B. M. Ödene~in çeşidi Lira 

29 Eski yıllar borçları 

25 Tesisler ve demirb~ 2 840 ı ı940 - ı943 yilları borçları 500 
2 ı928 - ı939 :t .,. ı 

III - Çeşitli olanlar Bölüm toplamı 501 

26 4644 sayılı kanun gereğin-

ce ödenecek emekli kese-
Dördüncü 1omn toplaını ı ooı 

neği laı.rşılıll 6 429 

27 Yabancı bahçe uımuı.nı s 000 
KTSIMLER TOPLAMI 

Üçüncü kısrın toplamı 2 279 007 
Birinci lrrsım toplamı 3 509 35ı 
lk:inci lrrsım toplamı 257 ıo5 
Üçüncü kısmı toplamı 2 279 607 

Döı·düncii kısım - Borçwr Dördüncü kısmı toplaını ı ooı 

28 Geçen yıl borçları 500 GENEL ·TOPLAM 6 047 064 

' [ı ı 4804 ve 4812 sayılı kanunlarla (39 021} lim ek ödenek veı-ilıni.ştir. 
[ 2] 4804 sayılı kanunla (600} lira ek ödenek veı-ilıniştir. 

[ 3 ı > > > {10 500) lira ek ödenek ı•erilmi.ştir. 
[ 4] ,. :t :t (200} :t :t :t 

[ 5] ,. :t :t (1 800) > , l> 

[ 6] ,. l> :t (2 000) , l> l> 

[ 7] ,. :t > (6 000) > , ,. 
[ 8] l> ,. :t (3 147) , :t :t 

[ 9] ,. ,. ,. (5 310) , ,. , 
[ı O] :t ,. l> (26 000) ,. :t :t 

[ll] ,. ,. ,. (10 070) > l> ,. 
[ı2] l> ,. ,. (6 000) > :t :t 

[13] ,. ,. l> (6 660) , :t :t 

[ı4] ,. :0 l> (2 500) > :t > 
(15] > , ,. (35 780) :t indirilmi.ştir. 

4804 sayıLı kanunla yeniden açılan (29 .A) böUimüne (2 740) lir olağımüstü ödenek kQnulmuştıır. 



K. Memurlar ve hizmetiller 

ı. Büyük Millet Meclisi memurlan ile hizmetiilerini ilgilendiren kanunlar ve 
yönetmelikler 

:.4. -Büyük Mı"Zkt Meclisi nıemurlarıwm te.,,kilatı hakkında kanun (3552 - 7 . I . 1939) [•] 

B1RtNCl MADDE -Büyük Millet Meclisi 
memurlarının derece, aded ve ne.v'i merbut cet
velde gösterilmiştir. Su cetvelde yazili memuri
yetlerden herhangi birinde daha aşağı derecede 
maaşh memur tayin ve istihdam olunabilir. 

İKİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisinin 
bütün memurları bağlı oldukları İdare Amirle
rinin veya Umumi Katibin inhası ve Makamı 
Riyasetin tasvibi üzerine tayin olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Büyiik Millet Mecli
sinde bir memuriyete tayin olunmak için Me
murin Kammu mucibince memuriyete girrneğe 
mahsus ~artları haiz olduktan başka aşağıda ya
zıh evsafa da sahip olmak lazımdır. 

A) Umumi Katipliğe; yüksek tahsil gÖl'Dliiş 
olmak ve enaz on beş sene Devlet işlerinde ça
lı~ bulunmak; 

B ) Kanunlar, Zabıt ve Evrak kalemlerİ mil
dür ve müdür muavinliklerine, Daire müdürlü
ğüne, Bütçe Encümeni bürosu şefliğine ve mua
vinliğine ve alelfunum Kanunlar kalemi ile Büt- · 
çe Encümeni bürosu memurluklarına yüksek tah
sil görmüş olmak ve Kıınunlar kalemi müdilr ve 
muavinliği ile diğer memurluklarma ve Bütçe 
Encümeni bürosuna alınacak olanlıı.r için yapa
cakları vazifenin icabettireceği malumatı haiz 
olup olmadıklan aniaşılmak üzere icra olunacak 
imtihanda muvaffakiyat kazanmış; 

C) Muhasebe müdür ve. müdür muavinliği-

2. I. 1939 

ne yüksek tahsil görmüş ve Matbaa müd,ürlüğü
ne enaz liseden mezun olmak ve kendi meslek
leri içinden yetişmiş bulunmak; 

D) Yukarıki fıkralarda yazılı memuriyetler 
haricinde kalan Büyiik Millet Meclisi memuri
yetlerine derecelerine göre lise veya orta mek
tep talısili görmüş bulunanlar da tayin edilebilir. 

Bu memuriyetlere de yüksek tahsil görenler 
talip olursa tercih olunur. 

E) Münlıal vukuunda keyfiyet gazete ile 
ilan olunur. Herhangi bir memuriyete aynı ev
saft>ı bulunan birkaç kişi talip olursa. aralann
d a lııhril'İ ıı tÜsHbakıı iıntiharıı v n pılır . 1\IütnH d
d.it talipler arasında yüksek tahsil görenler, lise, 
mezunlarına, lise mezunlan da orta mektep me
zunlarına, ve müsavi şartlan haiz olanlar ara
smda ecuebi llsanı bilenler ve ecuebi lisanı bi
lenler arasında da birden ziyade !isan bilenler 
tayin olunabilirler. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Büyiik Millet Mec
lisi memurlan Devletin diğer hizmet ve memu
riyetlerine dereceleriyle veya terfian nakil ve 
tayin olunabilirler. 

BEŞİNCİ MADDE - (4448 sayılı kanunla 
ilga. edilmiştir.) 

ALTINCI 1ıUDDE - Meclis inzibat memur
larmdan bulttnduğu derecede dört sene kaldığı 
halde mafevk dereceye terfi edemiyenlere Mec-

[•] Bu kanunu,. 6 ncı ııuıddesi hükmü, 3656 sayılı cDıwlet tııemurları B!JlıklaNnın tıwhit ve 
tooaillüne dair kanun:. un 166 -ncı ~ ~ maXfuz tut-ulmuştur. 
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liste müstahdem bulundukları mhddctçe almakta 
oldukları maaş emsal hiisılı ile bir derece yukarı 
maaş emsali hasılı arasındaki fark ücret olarak 
asıl maaşlarına zamimeten verilir. Ancak bu mu
amele h{!r memur için bir dei'a tatbik olunur. 

YEDİNCl MADDE - (4448 sayılı kanunla 
ilga edilmiştir. ) 

SE.K!Z1NC1 ll.ADDE - Memurlarm vazife 
ve salahiyetleri Riyaset Divanıuca tanzim ve tes
bit olunur. 

DOKUZUNCU MADDE - 2512 ve 3158 nu-

mıırulr kanunlar kaldırılmıştır. 

MUV AKKAT MADDE - Bu kanunun ııeş

ri tarihinde Büyük Millet Meclisinde bulunan 
memurlarm müktesep hakl·arı mahfuzdur. 

ONUNCU MADDE - Bu kanun neşri tari
hinden muteberclir. 

ON BİRİNCi MADDE - Bu kanun hüküm
leri Büyük Millet Meelisi Rei&i taraiınd~ iıı,ra. 

olunur. 

4 Kanunusa.ni 1939 

B - Devlet ıncnıuı·ları aylılı-lannın tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı 
cetveller~ 3552 sayılı kanuııda değişiklik yapılınası hakkında kanln 

Kanun No. : 4448 

BİRİNCİ ' i\-IA DDE - Ül'vlet memurları ay
lıklarınrn tevhit ve teacllilüne dııiı· olan 3656 su
yılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Büyük Mil
IE't Meclisi kısmrnda ilişik (1) sa.yrlı cetvelde de
rece, ünvaıı, aded ve maaşları gösteril erı memu
riyetleı· kuldmlmış ve yerine (2) sayılı cetvelde 
derece, ünvan, aded ve ıııııaşlnı-ı gösterilen me
mııı~yetler konulmııştur. 

1K1NC1 lllAUllE - Stenogru.flar her dört 
senE'de bir terfi cttirilir. Bu suretle terfi ettiri
lenler hiç bir zaman 3656 sayılı Devlet memur
ları aylıkla.rııım tevhit ve tearlülü hakkındaki 

ka:nnnla. tesbit edilen altnıeı cleı·eceden yuka.ı-ıya 

geçemez ler. 

üçüNcü MADDE - 3888 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Büyük Millet Meclisine 
ait kısmında. yazılı olup derece, aded ve ücret
leri ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen menıuri
yetlerle 3652 sayılı kanumm 5 ve 7 nci madde
leri kaldml~tll'. 

Kabul tarihi : 28 . VI . 1943 

:\lllV AKKA T ~LADDE -Milli Saraylar Mü
dürlüğü kadroslnda halen müstahdcm olan me
murlurdıın maaşlı kadroda yer alacak olanların, 

kadro mnnşlıı rmro tutarı karşılık ittihaz edile
rek wnumi hükümlere göre iı,-tilı.lt$kJ.ım olan mik
tar kadıır ücretle istihdanılaı-ına devam Qlunn
biliı·. Bunl:ırda.n maaşa nakloluna.nlarÇ!a.n umu
mi hükümlere göre bir ter:fi müddeti 4olduran
lar ayni dereceye ve doldurınıya.nlar bir aşağı 
dereceye ithal olunur. 

Ancak aşağı dereceye itlıal edilenlerin üc.rette 
geçirdikleri müddet maaşlı derecede geçireeekleri 
miiddete katılmak suretiyle ıterfjlerinde heııa.p 

olunur. 

DÖRDüNCÜ 1\UDDE - Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

BEŞİNCİ MADDE - Bu kanunun hüküın
len Büyük Millet Meclisi Reisi ~ra.fuıdan icra 
olunur. 

29. VI. 194S 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i ,Ad ed Maaş D. Memuriyetİn nev'i .Ad ed Maaş 

ı Katibi Umumi ı ı5o 
6 Muamelat şefi ı 70 
6 Hesahat şefi ı 70 

H'IUUSi Kalem 6 Mutemet ı 70 
8 Dosya, muhabere memuru ı 50 

3 Müdür ı 100 9 Muhasebe katibi ı 40 
9 Birinci sıl:ııf katip ı 40 

Daire Müdürlüğü 
Kanunlar Kalemi 

3 Müdür ı ıoo 

3 Müdür ı 100 7 Arnpar ve levazım memuru ı 60 
5 :. muavini 1 80 8 Aynıyat memuru ve personel şefi ı 50 
6 Şef 2 70 9 Birinci sınıf kiltip ı 40 
6 Riyaset Divam katibi ı 70 ı o İkin ci » » ı 35 
7 Sicil memuru ı 00 
8 Hazinei evrak memuru ı 50 Po.çta, Telgraf Miidüı-lüğii 
8 Kanunlar ve muhabere memuru 2 50 5 Müdür ı so 
8 Arzuhal Encümeni katibi ı 50 8 Posta havale memuru ı 50 
9 Birinci sınıf .kitip 4 40 10 Birinci sınıf memur 5 35 

ı o tkinci ~ ~ 7 35 

Zabıt Kalem·i 
Emniyet K omiserliği 

3 Müdür ıoo 
ı o Başkomiser ı 35 

ı 
1] Komiser ı 30 

5 :t muavini ı 80 12 muavini ı 25 
Şef 

:t 
6 2 70 10 Siv il başkomiser ı 35 
8 Birinci sınıf stenoğraf 8 50 

ll komiser ı 30 
İkinci 

,. 
9 , , 12 40 

ı2 muavini ı 25 > :t 

ı3 Polis memuru 22 20 
Evrak Kalemi 

4 Müdür ı 90 Bütçe Enciimeni Kalemi 

6 > muavini ı 70 3 Müdür ı 100 
9 Dosya memuru ı 40 5 :t muavini ı 80 

ı o Evrak memuru 3 35 6 Büro şefi ı 70 
7 Şef muavini ı 60 

Matbaa Müdürlüğü 9 Katip daktilo ı 40 

4 Müdür ı 90 
K iitiipane M iidiirliiğii 

6 Başmusahhih ı 70 
7 Musahhih 2 60 4 Müdür 1 90 
8 , 2 50 6 :t muavini 1 70 
9 , muavini 3 40 8 Kütüpane memuru l 50 
8 İdare memuru ı 50 9 Kiltip daktilo (birinci sınıf) 40 

· ~ Mu1ımebe Kalemi Mı1li Saraylar Müdürliiğii 

3 Müdür ı 100 3 Müdür ı ıoo 

li , muavini ı 80 6 Kontrol memuru ı 70 
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b. Memuriyetin nev 'i Ad ed l\1~ D. Memuriyetin nev'i ,A.ded Mıi.af 

6 Başldtip ve mutemet ı 70 ll Evrak mukayyidi ve dosya 
6 ~tim ar 1 70 memuru ı 30 
9 Doktor ı 40 ll Aynıyat katibi 1 30 
ll Kiıtip 1 30 12 :t :t ı 25 
lO Sicil ve masraf tahakkuk me- ll Levazım memuru 1 30 

~ . 
m uru 1 35 ı ı lnşaRt sürveyyımı ı · 30 

C - Bilyük Mı1l6t M6cli.ti memurları ve humetlıüri Yardım SandJ4ı yihı.elmeli6' [•] 

Büyük Millet Meclisi kadrosunu dahil bulu
nan memurin ve müstahdemine atide zikrolunan 
şerait dairesinde muavenette bulunınıı.k üzere 
bir Yardım Sandığı teşkil edilmiştir : 

1ıfADDE ı. - Yardun Sandığmm sermayei 
iptidaiyesi 1929 senesi Meclisi Ali bütçesinin 
2 nci fıı.slına mevzu 2 500 liradır. Bu paradan 
lşbu talimatname dairesinde Meclis meınurin ve 
müstahdeminine vii.l."1 olacak ikrazattan alınacak 
senevi yüzde on ib.-1 fai?Je sermayeye zammolu
nur. 

MADDE 2. - Ucbaliği mczkilre ancak birin
ci maddede zikrolunan Meclisi Ali memurin ve 
müstalıdeminine ikraz olunur. Bunlarm hari
cinde herhangi bir suretle bir şalısa veya bir ma
halle ikrazat yapılamaz. 

MADE 3. - lkraz vadesi azami dört aydır. 
Bu müddet hiçbir suretle tezyit edilemez. 

Memudara bir maaş ve müstahdemlere de şehri 
·ücretlerinin nısfmdan fazla ikraz yapılamaz. 
lkraz olunan mebaliğ dört müsavi taksitte istifa 
olunur. 

MADDE 4. - Sandıktan ödünç para alan 
velevki üçüncü maddedeki haddi azam dairesinde 
ikraz etmemiş olsa dahi aldı~ mebaliği ödemeden 
ikinci defa istikraz edemez. 

MADDE 5. - Para ikrazında memurini mev
cudenin istikraz edecekleri mebaliğin yekfuıu san
dık mevcuduna nazaran şayet üçüncü maddede 
.Eikrolunan miktarlard&n daJıa az ikrazatı ı. 

tilzam eylediği takdirde müsa.va.tı hukukiyeyi 
temin ma.ksa.diyle . kezaJik üçüncü maddedeki 
miktarlardan fazla olmamak şartiyle ikraza.t mik
tarları komisyonca. tayin olunur. Üçüncü mad
de de beyan olunan azami had sandık mevcu
dunun kifayetiyle mukıa.yyettir. Sandı~ idare 
heyeti indelicap ikraz talepleri miktarmda ten
zilat yapabilir. 

MADDE 6. - Veznedar, ikraz seneılerinin 
iizeı·inde reisle muhasibin imzasını havi tediye 
işareti olmadıkça para veremez. 

l\fADDE 7. - lkra.zat memurinden iki za.tın 
kefaletiyle yapılır. Şayet borçlu memur Meclis
ten infikii.k etmiş olduğu takdirde mütebaki de
yin kefillerinden talısil olunur. Kefiller hiç biı· 

surette buna itiraY. hakkına malik değildirler. 

MADDE 8. - tkra?.atta bulunanların aylı
.ğı bir mahkeme tarafından malıcuz veyahut Mec
lis veznesine eski borcundan na.şi Iruımen kesil
mekte dahi olsa Yardmı sandığından yaptığı 

istikrazdan naşi tevkifi lAzrmgelen taksitlerin 
malıcuz miktarlar haricinde ve başkaca kat ve 
tevkifat olunur. İkraz senedindeki borçlunun 
ve kefillerin imzası, bu lıususta.ki taahhüdü t.a.
za.mmun eder. Bundan dolayı da kefil ve med
yunlar bir gilna itiraz dermeyan edeıneder. 

MADDE 9. - Sa.ndığm idare ve muamel9.tı 
memurin arasında İdare Amirlerince seçilecek 
beş kişiden mürekkep bir komisyon ta.ra.fın.dan 

tedvir edilir. Bunlardan biri reia, biri muhaaip, 
biri veznedarlık vazifesini ifa eder. Bu kcımia-

[•J Bu ıandık, 19 . IV . 1930 tanJıi'lldt Tnırulm"ff-ur. 
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jonun ~ddeti iki senedir ~cak. her sene Ni
~n ipÜqasmda ~dığİn 'vaziyeti maliyesini mti
beYYin bir bilnço tanzim ile İdare .4nllri He
yetine verilir. 

Sıuı.dık işlerinin ve hesaplannın muntazam 
ve bu. talimat dairesinde cerepn edip_ etm~

. ni M~ ldare .Amiri heı: Jt&~ ~t!tPt. ve mu· 

.mabe eder. : 

MADDE 10. -Her ay maaş verileceği za-

man ııandık muhasipliği tarafından Meclis Mu
hasebesine verilecek liSte mucibince borcu olan 
memur ve müstahdem.lerin maaş ve ücretlerin· 
den borçlarına ait ıtaksi.tler kesilerek sandık vez
nesine teslim olunur. 

MADDE ll.- Riyaset Divanmen kabul edi
len bu talimatnamenin ahkimı Büyük Millet 
·Meclisi İdare Amirleri tarefmdan takip ve icra 
edilecektir. 

E) Me~ hiıım~tine yB~i(Un almacak hademelerin bağl·ı olcu;a.klaı'l. şartlaı· hakkında. yöıı e tııı e lil.· 

1. .lleclis · himı.eüne .girecek ..olımlııınn y~arı 
{30.) rı dan yukarı ~ -ve a.ıikeiiiklelini 
yapıııış olgÜklarma dair· terhis tezlteresi ibraz 
edecekleıdir. · 

2. Poliııçe vapılacak tahkikattan ahlAk sa
hibi old\tklan ve hiç bir malıkfuniyetl~ri bulun
madığı anlaşılmış olacaktır. 

3. Hadernelik hizmetini yapabilecek bir ka
biliyette ~bur'un<i~a.rı ve sıhhatl~İi tam old.Uğıı 
Meclis doktoru tarafından verilecek raporla tes
. bit oluruuıalt ·ve nokBan ıızvu bulıın.nuyııcalctır. 

BayJan (1165 ten~ olmzyacaktır.) 

4. Okı,ı.mak ve yaızınak ,bilecekler ve lisıı.n.la

rmda. ~~ı i;ı,ı,ılunmıyııcıiktll'. 
Okuma, yazma kabiliyatleri bir tahriri imti

han ile aıilaştlacaktır. 

Bu şartJan ~aiz olmıyıml.a:r Meclis ·hizmetine 
kabnl obmmada:r. 

f•J Bu ~,-;onriıdan 35 ı çıkarılm~ttr. 
•' • 'L • • 

Bu yaşı dolduranların hizmetlerine devam 
edip edemiyecekleri !dare Heyetinin takdirine 
bağlıdır. 

6. Yeniden hizmete alınacaklardan yukarı

ki maddelerde yazılı şartlarm hepsini c8.mi ol
duklan anlaşıldıktan sonra kayıt ve kabul edil
meden evv.ıl ( 55) yıı:şuır daldurduktan soııra hiz
metlerinden affolunacliklarnu daha hizmete girer
ken kabul etmiş old'uklaı1 ve (}ıkal'ken hiç bil' tıı.z
ıninat talep etmiyeceklerine dair bir taahhütname 
almacaktır . 

7. Hizmetlerinin devam ettiği müddetçe alı

valinde Mbeddül göl'iilenler ve Iıimıetlerinden is
tifa.d'e kabil olmıyanlar bilakaydüşa.rt işten (}1-

rıhrlar. 

8. M.iistahdemin umumi ve grup halinde 
hayat ..sigortalan y.aptlacaktrr. Bademeler de bu 
ııigortaya dahil olmağa mecburdurlar. Sigorta 
şel'&iti ·meyarunda taltarriir edecek prim her a.r. 
ücre.tıeti.Irden kesilecektir. 



- ·$..:.. 
Hidiinelli'• iinn~k · i~in · ... ~i~ ·Iili~• 

Adı: :. 
Memleketi 
Do~ tarihi : 
Ankara 'daki adresi : . 
Evvelce bulundu~ vazife 

Bilgisi . . . • . . • • • • 
Boyu : . . . . . • Metre , . 
S'ıkleti : . . . . . . Kilogram 
Sıbhat raporu tarihi : 
Doktorun adı : . 
Polis raporu : Tarihi . 

daire 

. Santim 

Bu kAfıt verilecek amıhale ın.tirileeektir. 

Soyadı : 

Num~rası 

Nuınaraııı 
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T . . B. M. ~ eelisi Hizmetl-iler yÖ1ı8tmeli4i 

Müııtahdem.in aşağıda yazıiı maddeler alıkA
mını tamamen gözönünde bulun duracaklardır: 

MADDE 1. - Müstahdem.in ibütün mebU6-
lıı.n şahsan tanmı.a.kla mükelleftir. 

MADDE 2. - Bütün mıistahdem.in gerek 
hariçte ve gerekse d8.hilde Büyük Millet Meclisi 
ô.zalanna ve memurlanna resmi selim ifnsma 
meeburdur. 

MADDE 3. - Müstahdemin verilen emri vak
tinde ifa ile mükelleftir. 

MADDE 4. - Bütün mıistahdeminin resınl 

ve şahsi işlerinden dolayı mebuslara müracaatla 
r~hatsız ebmeleri sureti katiyede yasaktir. 

MADDE 5. - Müstahdemin vazife esnnsmda 
ref}IIlİ elbise giymeğe ve giydiği elbisenin şeref ve 
hayııiyetini her yerde ve her zaman korumağa 
mooburdur. 

MADDE 6. - Müstahdemin gerek dahilde 
ve gerek hariçte velevki birtek düğmesi bile açık 
bulunmamağa ve sokaklarda şapkasız başıaçık 

gezmemeğe mecburdur. 

MADDE 7. - Müstahdemin her gün tıraş ol
aıağa ve saçlarını üç numara ile kestirrneğe mec
buııdur. 

MADDE 8. - Hademelerin başı, her hafta 
cumartesi günü sabahı saat yedide biltlınunı ha
demeleri, yazın Meclis bahçesinin ve kışın da bi-

nanın münnsip bir yerinde toplıyarak elbisele
rinin, teçhizatının temizliğine ve hüsnü halde bu
lunup bulunmadığma, saç ve tıraş vaziyetlerine 
ve tırnaklanna bakılacak ve muayene neticesini 
bir raporla Daire Müdürlüğiine bildirecektir. 

MADDE 9. - İzinli gidecek müstahdemin el
biselerini ambara noksansız teslim etmeğe mee
burdur. 

MADDE 10. - Meclis binası dahilinde toplu 
btılunarak: yüksek sesle konuşmak ve güriiltü et
mek ve sigara içmek sureti katiyede yasaktır. 

MADDE ll. - Müstahdemin, Daire Müdür
lüğün.::e hizmeti kendilerine verilen salon, kori
dor ve odaların temizliğine ve mevcut eşyaların 
tertemiz bir halde bulundurulmasından mesül
dür. 

MADDE 12. - Her gün hizmetten çıkan 

müstahdcmin vazifesinin noksanarz yapıldığını 

ve her şeyin temiz ve yerli yerinde bulunduğıınu 
başbademeye bildirilmesi mecburidir. 

MADDE 13. - Mebuslar tarafından berayi 
vazife harice gönderilen herhangi haderne infi
ıkakinden evvel ve sonra başbademeye aldığı va
zifeyi haber vermekle mükelleftir. 

MADDE 14. - Yukanda yazılı maddeler alı
kamma riayette ihmali görülenierin birinci de
fasında yannı maaşlan katedilecek ve tekerrü
ründe vazifesine nihayet verilecektir. 

G. Bahçe hizmettilerine malısus yönetınelik 

MADDE 1. - Bütün bahçivanların batıı Os
man'dır. 

MADDE 2. - Bahçivanlar da bah<;eıtiıı teı· 

tip ve tanziminde mütehassıs emirlerini tanııı

miyle yerine getiı-mekle mükelleftir. 
MADDE 3. - Bahçİvanlardan hiçbir kimse 

mütehassısm ve bahçivamn emri olmadıkça ka
tiyen bir yere gideınezler ve hiçbir yere Daire 
Müdürünün emri olmadrkça çiçek, fide ve sair 
bahçeye mütaallik malzeme götüremeılcr. 

l'ı1ADDE 4. - Hariçte ımıntazam gezecekler, 
katiyen ba§ı açık, düğmeleri çözük görülıniyecek
lerdir. 

MADDE 5. - Koğı1şları tertemiz olacak ve 

her hafta cumartesi sabahı saat ycdide başbabçi
van tarafından gerek koğuşların temizliği ve ge
rekse kılık, kıyfetleri, saç ve tıraş vaziyetleri ve 
tırnakları ve çamaşn·larr teftiş edilecek ve şifa

hen mticesi Daire Müdüriyctinc bildirilecektir. 
MADDE 6. - Bah~ivıınlar Mehuslan tanı

mak ve bilılmıım Mebu ve memnrlara seliim ver
mekle ınükellcftir . 

MADDE 7. - Hizmete mahsus cetvel bnş
hahçivanda bulunacaktır. 

MADDE 8. - Yukarıda yazılı maddelere ri
ayet etmiyenlerin birinci defasında yarı maaşı 
katedilecek, ikinci defıısmda vazifesine nihayet 
verilecektir. 
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2. Memurlar [1] 

Yüksek Mecliste 12::ı memur vardıı·. Bunların bir aylığı 23 377 V<' geçici ta.znıinatı 2 547 lira olup toplamı 25 924 lırıı tutmaktadır. 

Dofum 
Memuriycli 

Kadro Şimdiki 

derecesi derecesi Adı ve soyaılı . tarihi Tahsili 
Bildiği 

ıliller 

Memuriyete 
girişi 1\lerlise girişi Son yüksdmc tarifıi Aylık tutarı !ta miktarı 

Genel Kiltip . . . • . 1 (150) 1 _ [•~ Genya (Veysel) . . 

Müdür . ...... . . ... . 3. (100 ) 

1\füdiir ..... . 
» yardımcısı 

Şef ....... . 
........... 

3 (J 00 ) 
5 (80) 
6 (70) 
6 (70) 

Başkanlık Divanı katibi . 6 (70) 
Sicil memuı·u. . . . . . . . . 7 (60) 
Muhabere memuru . 8 (50) 
Kaııunlıır memuru . . . . . . S (50) 
Mahzen memuru . .... . s (50) 

8 (50) 
9 (40) 

Dilekçe Komisyonu katibi . 
1. S. Kiltip .. 

2. s. Katip ..... 

9 (40) 
. . 9 (40) 
. 9 (40) 
. 10 (35) 

. . 10 (35) 
........ 10 (35) 

10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 
10 (35) 

(1] 1 Kasım 1945 va.ıiyeti. 

3 Karasar (İrfan) . 

A (125 ) Gürsoy (Rifat) ... 
4 (90) Sezen (Refet) .. 
6 Güngen (F ehmi ) 
7(60)[••] Postacı (Fuad) .. 
6 Kipcr (Ali) ... . 
9(40) [ni Tuza (Şahap) .. . 
8 'Başkn·t (Cemal) . 
9 (40) Jsen (Enver) .. . . . • 

10 (35) Efem (Şükrü) ... . 
9 (40) Arınan (Hidayet) .. 
S (50) 'rüfekçioğlu (Burhan) 
9 Ncmutlu (Hamdi) .. 

10 (35) Kutan (Balın) .... 
10 (35) Ural (Zeki) 
10 Ergenekon (Mahmut) 
10 Bozkurd (Hayrettin 
10 Çetintürkeri {Hikmet) 
12 (25) 'faşbaş (Necati) . . . 
12 (25) gkinrioğlu (Hüseyin ) · 
12 (25) 'T'unray (Ömer L\ıtfi J 

13 (20) .\kdağ (Osmıın) ... 

1 S88 Harbiye ve Fransızca 2 ocak 

1907 

1S94 
1901 
1904 

. 1S99 
1904 

. 1901 
1901 
1902 
1909 
Hl04 
1S98 
1R91 

1903 
]906 
1906 
1916 
1911 
Hl21 
1922 
191A 
1914 

kısmen Harp ve biraz 
Akademisi • . . . almanca 

Mülkiye ve hu
kuk .. 

Hukuk ...• ... 
Liae : ll ..... 
Lise .. .•..• 
Orta . ..... . 
Hukuk : 1 ... . 
Lise : 7 ..... . 
Lise 10 ..... . 
Orta ....... . 
Hukuk . .... . 
Lise : 7 ... . . 
Harbiye ....•. 
Öğretmen okulu . 
!dadi : 6 ..... 
Öğretmen okulu . 
Hukuk ...... . 
r,ise . .... . . 
Orta .. ... . 
Hukuk . . . . 
Hukuk . . . • .. 

ÖğretmPn okulıı . 
Ortıı . ... . . . 

Huswıi kalem 

Fransızca ve 9 ağustos 
İngilizce 

Kanunlar Müdürlüğü 

18 ağustoR 
4 mart 
ıs kasım 

27 nisan 
22 eylUl 
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 
2 ekim 

2S ağustos 

[•] 4598 sayılı kcıııuııun 4 ıl(;Ü maddesi gereğiMe 100 lira tcunıiııat verilnıektedir. 
[ .. ) Kadro maa.şı ıle derecesi maaşı arasındaki far/; ta.ıminat olarak veı'ilm.ektedir. 

- .Aylık tutarlanndG 'ayni vardım dahil değildir. 

1905 27 aıfııstos 

1930 8 hazirıın 

1914 17 kasnn 
1918 4 ağustos 
1924 ıs aralık 

1915 18 kasrm 
1924 S mart 
1925 28 mart 
1 !!23 4 ağustos 

ı 9lfl ıs kasım 

193!:! 31 ocak 
1923 4 ııın~· ıs 

1916 26 nisan 
191~ J 1 mayıs 
1930 1 Şlıhnt 
1926 2S ocak 
1937 30 kasım 
Hl38 29 nınyıs 

1936 24 nisan 
1939 20 ~uhal 
1941 20 şubat 
1937 15 ocak 
1931 30 nisan 

1923 30 haziran 

1939 17 şuba t 

1934 9 temuı ııı 

1923 31 mayıs 

1924 7 temnııız 

1925 7 temm uz 
1926 1 teınnıu1. 

1925 7 tem ınu;. 

1923 7 tcınnıur. 

1922 7 temmuz 
1938 31 mayıs 

1930 31 mayıs 

1933 31 mayıs 

1920 7 tenım ııı 

1930 31 mayıs 

1944 19 şubat 
1937 ı mayıs 

193S 9 t emmııı 

1944 30 nisan 
1941 31 ağusto.< 

1941 31 ağusto~ 
1945 1 aralı k 

1945 31 orak 

1945 823 20 

1945 503 30 

1945 613 25 
19<24 362 86 
1943 255 23 
1943 255 23 
19H 255 23 
1943 217 23 
19-13 183 39 
l!J4:3 153 24 
1944 134 56 
194-1 153 24 
1944 . 183 39 
1943 153 24 
1944 134 56 
19-1.4 134 56 
1944 134 56 
1945 134 56 
194:5 134 56 
1944 104 90 
ı•ıı.ı ıo.ı 90 
]941 104 90 
1945 i 74 

617 32 

384 77 

461 04 
278 33 
197 49 
197 49 
197 49 
170 73 
147 70 
123 83 
lll Ol 
123 83 
147 70 
123 83 
111 Ol 
lll Ol 
lll Ol 
lll Ol 
lll Ol 

87 69 
7 69 
7 69 

76 90 

Evli olup 
olmadığı 

Çocuk 
adedi 

----- --
Evli ... 2 

Dul 

Evli ... .. ... 3 
......... . . . ı 
............ 1 
.. . . ... . .. ı 
.. . ....... 2 .. 
.. . ....... ı 
.. . .. 2 

Beltar 
Evli 

.. . ..... .. 3 
:t .••••.•.• 6 
........... ı 

BekAr .. 
Evli . 3 
....... . ... 1 

Bekir .. 
Evli .. . .. 1 



Memuriyeti 
Kadro Şimdiki 
derecesi derecesi 

Müdür 
» ynrdıınrısı .. . . . . 

3 (100) 
5• (80) 

Şef . . . . . . . . . . . . . . 6 (70) 
» . . . . . . . . . . . • . . 6 (70) 

1. S. Stenoğraf . . • . . . . 8 (50) 
» . . . . . . . . . . . 8 (50) 
» . . . • . . . . . . . 8 (50) 
» . . . . . . . . . . . 8 (50) 
» . . . . . . . . . . . (50 ) 
» . . • . . . . . . . . 8 (50) 
» . . . . . . . . . . . (50) 
» . . . . . . 8 (50) 

2. S. Stenoğraf . . . . . . . 9 ( 40) 
» . . . . . . . . . • . 9 ( 40) 
» . . . . . . . . . . . 9 (40) 
» . • . . • . . . . . . 9 (40) 
,. . . . . . . . . . . . 9 (40) 
» . . . . . . . . . . . 9 (40) 
» . . . . . . . . . . . 9- ( 40) 
,. . . . • . . . . . . . 9 (40) 
» . . . • . . . . . . . 9 ı (40) 
,. . . . . . . . . . . . 9 (40) 
» . . . ........ 9 (40) 
» ....... . . .. 9 (40) 

Müdür . . . . . . . . . . . . 4 (90) 

,. yardımcısı . . . . . . 6 (70) 
Dosya memuru . . . . . . . 9 (40) 
Kağıtişl eri memuru . . . .. 10 (35) 

,. » .. ' . . ı o (35) 

.. ... 10 (35) 

3 
4 (90) 

6 
6 
8 
8 
7 (60) 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 (35) 
10 (35') 
ll (30) 

4 

5 (80) 
10 (35) 
10 
10 

13 (20) 

Adı ve soyadı 

Öğretmenoğlu (Zeki ) 
Duru (Gevat) 

Ülgen (Halil) 
Onar (Ş .) ..• •.. 
Veldet (Arif) .. . . 
Varol (Ahmed) .. . 
Işık (Veeih) .... . 
Doğanay (Şakir) . 
Ö'-€ül (fsmail) ... . 
Okay (Naim) .... . 
Tüzgiray ( Kamüraıı) 

Demir (Süleyman ) . 
Pıımir (Ata) .... . 
Ulutan (Necdet) .. . 
Encr (Necmi) 
A-yaşlı (Nuı·i) .... 
Evren (Rüştü) .. 
'l'anıl (Fikret) 

nver (Mustafa) .. 
Yuı·day (K.a.zı:m) .. . 
Katıoğlu (Mustafa ) . 
liJrdil (Y. Ziyaettin ) 
'l'lizün (Zeki Alp) . 

Müsteeablıoğlu (Mu
~affer) .. .. •... . 
Demiralp (Feluni) . 
Kalecik (ll~ . . 
Tuncay (Nihad) ... 
Karaoğlu (Sabahat-
t1n) ... .... .. . 
Akın (Şerif) . . . . 

:Dot
tarihi 

1892 
1 93 

1896 
1901 
1903 
1908 
1909 
1901 
1906 
1899 
HJ08 
191 2 
1903 
lfl06 
1910 
1908 
190 
1908 
ı909 

190i 
1911 
1914 
1914 

L899 

1898 
1902 
190. 
1908 

1922 

-622.-

Tahsili 
Bildiii 
diller 

Memuriyete 
girişi Meclise girişi Son yükselme tarihi Aylık tutarı lta miktan 

Üniversite .... 
!staııbul öğret. 
men oku lu .. 
Ankara tarım . . 
r.ise .. ..... . 
7 senelik idadi . 
'l'i<'aret lisesi . . . 
Hukuk ..... . 
],ise : 6 .... . 
A-nkara sanat . . 
Ankara tarım : 2 
Sanal Ok . son S. 
Hukuk ..... . 
tdadi : 4 ... . . 
Ti<'n rrt 1 isesi . . . 
Kastumonu tarım 
JııM u,&alek ... 
Ankarn sanat . . 
1stanbııl sanat . 
Tjcıı.ret- lisesi . . . 
Ortn . ..... . 
Maliye ınektebi . 
Orta . ... .. . . 
J,ise (10) . ... . 

'Dutana.k MüdtUılüğii 

Arapea 27· eylUl 
10· •,.ıM·. 

23 aia&Uıa 
5 •:rltu 

23 kasım 
28 tubat 
30ı elim 

3 haziran 
29 mart 

llı ~~· 
28 oubat 
23 ocak 

ı9-l·1 

l!Jl5 ı 

7 ltMirıtn 
7· hui.ran 

191.4. & hıııı.iran 
ı920 16 eyltu 
1922 ıo a(uııto& 

1929 28 fUb&t 
1928 28 §Ubat 
ı9ı7 27 ınarı 

11126 28 şubat. 
ı9I 8 28 aralık 

1929 28 şubat 
1930 22 ocak 

10 ağustos 1923 10 ağustoR 
2.5. ekim 1930 25 ekim 
ı ocak 1928 29 kasım 

25 ekim 1930 1.,6; ka.tılın 
25 ekim 1930 26 ekim 
20 kasım 1931 2l) k&Sim 
ı ekim. 192.6 25. kuıqı 

19 tenunuı 19.32 20 . nisan 
15 ekim 1929 28 kaaun· 

2 ekim 1932 ı9 ekim 
5 T.emınuz ı936 12 oc@, 

KağLllşleri Müdü.rlüğü 

Lise : 10 ..... 

Liee : 10 . .... 
. \ nkara sanat . . 
Darüt~a!aka : 5 
f,Wı : 9 .. ... 

Orta ... . .. . 

ı:; k.asmı 

7 hp.ıiran 
3 teın,nı.uz 

18 eJcim 
2Stubaı 

ıo eyltu 

19\5 7 kM.nn 

ıf}20 7 hez,iran 
ı920 ll~ 

1925 18; ekil\\-
19:ll 2iı~ 

1941 10 qltu 

1920 31- mayıs-

1!J20 31 m~,· 

1920 
1920 
1923 
1929 
1929 
1926 
1929.. 
1927 
ı929 

1930 
ı923 

1930 
ı930 

1930 
ı930 

ı93ı 

1931 
1932 

. 1938 
194.3 
1943 

29 şubat 
30 Aralıkk 

1 Şubat 
ı Şubat 

1 Şubat 
1 Mart 
ı Şubat 

1 Şubat 

1 Ocak 
1 Ocak 
ı Şubat 

ı Şubat 

1 Şubat 
ı . Şubat 

ı Şubat 
ı Şubat 

ı Şnbat. 

ı Şu~t 

1. Aı'4lU... 
30 EyJfil 

31 M"YYS 

1920 ' :u. l{{J.Y.l$1 

1920 1 te.J:l\tAA.' 
192Ş · 7 temm~ı 
1931 1 ~an 

1941 23 Ekim 

1-944 503 30 
194~ 362 86 

1944 255 -23 
1944 255 23 
1943 183 39 
1943 ı83 39 
1945 217 23 
1944 ı83 39 
19H ı83 39 
1945 183 39 
l945 183 39 
1945 183 39 
1943 153 24 
1943 153 24 
ı943 153 24 
1943 153• 24 
l!K3 114 24 
1943 153 24 
194~ ~ 24 
1943 153 56 
19.4 ~ 134.- 56 
lllıı4 134 56 
1"91!4 . Wi 76 

1944 
1?43 
1943 
1945 

1946 

362 !if,i 

31~ - 58 
ı-aıl 5.6 
134 5.6 
laıl 5.6 

87 74 

S* 77 
2781 33 

197 49 
197 49 
147 70 
147 70 
170 73 
142 70 
U'Tt 70-
147 70 
147 70 
147 70 
123 83 
123 83 
123 83 
123· 83. 
}.23; 83. 
ı~aı sa. 
123> 83 
J.23; 83 
lıJ1 Ol . 
ıı oı. 

91" oı. 

278 aa _ 

24~ . sa 
lll• Ol 
lll Ol 
~ll Ol 

76 90 

EYli olup 
olmadığı 

Çocnlt 
adedi 

E-vli
,.. 

•. .-~ ••• 2--

» •.•••••• 4 
, ........ ı 
,. .... . ... s 
» 
» ,. 
» ••.. .• . .• ~ 
., .. .. ..... a 
» ......... ı 
» .... : .... ı 
, ......... ı 
,. ..... . ... 2 , 
, 
,. ......... 2 ,. 

Bekir 
iMi 

, ......... :t' 

Belı:&r-

Evlt .. ...... 2-. 

» • •.•• .• •.• • ~ 

) . ... .. . . .. 4 
, ..... - .. . 2 
,._ 

Dul . .. . ..... 1 

Evli 



- 5lil3-

Mcmuriy ti 
Kadro Şimdiki 
derceesi derecesi Adı ve soyadı 

Dotma 
tarihi Tahsili 

Bildiği 

diller 
Memuriyete 

girişi ~JN·lisP girişi Son yükselme tarUıi Aylık tutan İ ta miktarı 

·. 
Müdür ...... ... ... . 
Başmusakhih 

Musabbih 

,. 
,. 
,. yardımcısı . . .. 

:t :t 

İdare memuru . 

Müdür . 

:t yardımcısı . 
Vezneci ... ..... .. . 

.. M 

,. 
Oosya ve ımıhabere Me. 
Kiitip ...... ..... . 

4 (90) 
6 (70) 
7 (60) 
'7 (60) 
8 (50) 
8 (50) 
9 (40) 
9 (40) 
9 (40) 
8 (50) 

3 (100) 

5 (80) 
6 (70) 
6 (70) 

6 (70) 
8 (50) 
9 (40) 

5 (80) [•] Kanak (Muhlis) ... 

9 (40) 
13 (20) 

9 (40) 
ll (30) 
10 (35) 

ll (30) 
14 (15) 
12 (25 ) 

3 

4 (90 ) 

6 
6 

6 
ll (30) 
ll (30) 

Oker (Mehmet Ali ) . 
Yıldırım (Necmettin ) 
P ekinton (Reşad) . . 
Özer (Ekrem) .. . 
İlken (Rukiye) .. . . 
Gök (Yusuf) .. . . . 
Erciyes ( İ. Yavuz) . 
Din<:elli (Salih) ... 

Bulak (Mazlnm) ... 

Kaıısu (Fazı!) .. . 
Kaplan (Ahmet) . 
Görkem ( Rıınf) . 

Göktürk (Cemal) 
Günden (Saim) .. 
Ayyücel (Nurettin) . 

1894 

1918 
1927 
1897 
1905 
1907 
1910 
1926 
1898 

1889 

1886 

ı887 

1888 

ı883 

1908 
1913 

Hukuk ..... . 

Harbiye .... . 
Lise . . . ... . 
Lise ll .... . 
Öğı·etıııt· n o kiılu . 
Orta .. .... .. 
Öğretmen okulu . 
Orta .. . ... . 
Küçii k sağlık M. 
okulu ..... . 

7 senelik idadi n 
Maliye meslek 
Ünin• r,ıtc . ... 

5 serıelik idadi . 
Rnğdat iii{retmen 
okulu . . ... . 
Rüştiyr ... .. . 
Orta 
Orta .... 

Basmıevi Müdürlüğü 

10 eylftl 

1 mayıs 
30 mayıs 
15 eylftl 
ı ekim 

22 ekim 
30 eylUl 

5 ekim 
ı6 temmuz 

Sıı.ynuı.ıılık Müdürlüğü 

Araben 
ve farsca 

ı7 mayıs 

25 mayıs 

ı temmux 
ı5 ekim 

ı eylül 
30 kasım 
ı9 şubat 

Daire Müdtirliittl 

Müdür . . . . . • . . . . . . 3 (100) 2 (125) Argon ( Rüştü) . . . . 1R88 Üninı·, ıı~ . . . . Fransızca, 15 aralık 

Ambar ve ie\'azım memuru 7 (60) 
Ayniyat M ve Personel şefi R (50) 
1. S. Kiltip . . . . . . . . . . 9 (40) 
2. s. ,. ...... ..... ıo (35 ) 
Doktor . . . . . . . . . . . . 5 ( O) 

Bina tamirat memuru , . ll (30) 

1 

.Müdür . 5 (80) 

8 (50) [•] Yazıcıoğlu (Faik) .. 
9 (40) Altıntaş (Salahattin) 

14 (ı5) 

4 (90) 

ll 

1" 

5 

1\ll 

ltll 

İgdi (Ali Kemal ) . . 
Ak er ( lrfan ) ... .. 

Kurç (MuhRrrem ) .. 

lll' f •ll• tU 1 . 
l-ı·tlj '1 lo J, 

Meltem (Osman) 

1888 
190R 

Hl2l 
1882 

1881 

1899 

Rüştiye . .... . 
Tarı nı .. 

Orta .... .. . 
•rıp Fıı> . ıltesi ,,e 
Alman) ., ..... 
Ortn ...•. .. 

alnıanca 

Fı·ansız~n , 

alınanca 

12 aralık 
ı haziran 

17 kasını 
21 oenk 

Posttır •ve Telgrıı.f Müdürlliğii 
J 

Yüksek 1'. T. M. 7 ekim 

[•] Kadro m4llf.' ilıı dereusi mll4f' oranndaki faı·k taıminat olarak 11en'lınektedir. 

1914 2 ocak 

1934 5 ekim 
1945 :JO mayıs 
ı915 26 nisan 
191!4 28 ocak 
1926 22 ekim 
19:lll 28 ocak 
1945 f) ekim 
1921 ~O nisan 

ı !lOR 18 şubat 

ı !)JI; 22 ocak 

1!10;- 5 lııı ~i ı·aıı 

1913 ı tenıınuY. 

J!lQ!J HI temmuz 
1936 19 şubat 
193ö ~fı eyliıl 

1 90~1 12 haziran 

191 J 12 ocak 
l!L!i 1 haziran 

19.\4 li kasım 
J!llö 1 ıırnl ık 

1!)07 'i knsıın 

191!3 20 ocak 

1' 

1921 31 mayıs 

1945 :30 ll.511stos 
1945 30 mayıs 

1944 26 nisan 
1944 24 haziran 
1926 1 şubat 
1941 31 mayıs 
1945 5 ekim 
1945 30 nisan 

1928 31 mayıs 

1923 31 mayı~ 

1!h!9 7 tcmınıı z 

ı !J2l 1 tcınnııız 

1924 1 temnınz 

1944 15 eylfıl 

1!l·H :!8 ekim 

19:13 11 lemmu~ 

ı929 ı şubat 

ı 927 ı ni sıın 

1944 17 ka.~ını 

ı9a8 ı hav.imn 

1941 30 kasını 

193-l 17 şubat 

1941 

1944 
ı945 

1944 
1942 
ı943 

1944 
1945 
194:> 

1944 

1944 
19-13 
1944 

1944 
1944 
1945 

318 58 

153 24 
87 74 

153 24 
116 76 
134 56 
116 76 
75 6fi 

.l04 90 

503 30 

362 86 
255 23 
255 23 

255 23 
116 76 
116 76 

1945 6 ı 3 2::i 

1943 
1945 

1944 
1944 

194-l 

1945 

217 23 
153 24 

i:i 6;) 

362 H6 

116 76 

. ı 

318 58 

245 53 

123 83 
76 90 

123 83 
97 Ol 

111 Ol 
97 01 
62 07 
7 69 

384 77 

278 33 
197 49 
197 49 

197 49 
97 Ol 
97 Ol 

46ı 04 

170 73 
123 3 

62 07 
27 33 

97 01 

245 53 

Evli olup 
olmadığı 

Evli 

Be kar 
» 

Çocuk 
a~odi 

:t •••. •. ' •• 4 

• ......... a 
Dul 
Evli ..... ... 2 
Be kar 
Evli ..... . .. 5 

Dul ......... 3 

Evli ........ 7 
Dul 
Evli ......... 3 

:t ••.•••••• 3 
» .......•• ı 
:t • •• •..• •• ı 

Be kar 

Evli ......... 3 
Be k nı· 

Bekôr 
Evli ...... . 1 

Evli . .... . .. 3 

1'.. .. 
Evli . . . . . . . . 2 



~lemuciyeti 
Kadro Şimdiki 
derecesi derecesi 

Havale memuru .. 
1. S. Memur ..... . 

(50) 
. . 10 (S5) 
.. 10 (S5) 

.. ııo (S5) 

.. !10 ~35) 

.. 10 (35) 

Başkomiser . . . . . . . . 10 (35) 
Komiser . . . . . . . . . . ·. ll (SO) 

~ muavini ....... 12 (25) 

S. Başkomiser ........ 10 (35) 
S. Koıniser .......... ll (:10) 
'· ~ muavini . 12 . (25) 

Polis memuru ı .. . .... 1S (20) 
~ ~ 2 . . . . . .1S (20) 
» » 3 . ...... 13 (20) 
'» » 4 .... . .. ıs (20) 
» » 5 . . . .ıs (20) 
» » 6 . . . .ıs (20) 
~ » 7 . . . 13 (20) 
~ :> 8 . . . 13 (20) 
~ » 9 .... ... 13 (20) 
~ :> 10 . . . . . . 13 (20) 
:> :> 11 . . . • . . . \13 (20) 
:> ,. 12 ....... 13 (20) 
~ :> 13 . . . . . . . 13 (20) 
» :> 1·!.. ...... ıs (20) 
» ~ ı5 ..... . . ıs (20) 
:> :> 16 ....... ıs (20) 
, ~ 17 • . . . . .. ıs (20) 

,. ,. ıs ....... .ıs (20) 
~ :> l!J .. . .. . . ıs (20) 
~ :> 20 . . . • • . • 13 (20) 
~ ~ 21 . . . . . . . 13 (20) 
• .. 22 ....... 1S (20) 

9 (40) 
10 
10 

lJ. (SO) 
ll (3()) 
12 (25) 

ll 
ll (30) 

9 (40) 
tO (35) 
11 (l.IO ) 

12 (25) 
12 (25-) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (~5) 
12 (25) 
12 (Zs) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 

12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 
12 (25) 

dı ve soyadı 

Çelebi (Sabih) . .. . 
Çalargöz (Refik) .. . 
Tııprak (Bilal) .. . . 

.3'okgöz (R . Naei ) . . 
Çakır (Mwıtafa) .. 
Eker (Enver) .... 

?ı1üren (Osman Zeki) 
(lpı·,rlnıaıı ( Kı>nı ıılrt. 

tiıı ) ..... .. .. . 
Eııduran (Alru) .. . 
.. ezer (K emal) .. . 
Polaler (A. Hamdi ) . 
UÜl"lc ( .\lıdullah) .. 

•01'11.1 (Niyllıi) ..... 
BaŞ<;ı ()!. 'fcvfik) . 
Kal,ı·oncu (Hii yin) 
)!)rflnl ( tbrııbİm) .. . 
<,'ağırı.:an 1 Haıil ) .. . 
Üzka?.an<) ( eşet) .. 
~;ı·gün ( Naımi) 

Cansız (Hakla) 
Özer (Rifat) .. 
Kt>lı>ş ( Davı.ıb ) . 

Koııı.ıı (Tahsin) . .. 
Yazıcıoğlu (Lfıtfi) .. 
Baş (Rüstem) .. . . 
Baykan (lsmail) .. . 
U11:r.clıığ (Cevdet) .. . 
Hasdemir (Abdur-
rahman) ' ...... • 
Öner (:.\lehmet) .. . 
Mutlu ( İ brahim) . . . 

uni (Ahmet) ... . 
Yüeeler (Cemalettin) 
Aslantaş (Ali) .... 

Dot
taribi 

1901 
1900 
1902 

1!102 
oj; 99 
1909 

1906 
ı !101) 

]!101 
1900 
}'890 
t903 
l!lM 
1!101 
HH3 

1903 
l!Jlfl 
ı !li"\ 

1!100 
l!JIO 
1901 
1!1 ı;; 

18!18 
uıoo 

1,'!1!) 
1904 
1914 

1 96 
1910 
190-! 
1!)09 
1907 
1904 

'f.ahsili 

Hukuk : 2 .. 
Rüştiye . .. .. 
Dal'ülhllıHe#i at: 
ye ... . .... . 
11 ihı.t·t:,-e : z .. . . 
!Jil!o .... .. 
Orta .. . 

Poli · mektebi _ 
Polis M. Or. K .. 

Aııkeri Rüşti'ye 

» ~ 

,. » 

Uk .Mektep 
J'tliş~iyP .. ..•. 

,. 
llk Aiektep . 
Poliıı Mt>ktehi . 
J lk :\lt'ktt' p . · · 
» » ..... . 

Hiiştiye ..... . 
Ilk Mektep ... . 
» » . . ... 
» » .• . . . 

Riiştiye 

:> • • •••• 

1 lk J\lektcp .. .. 
» :t. o •••• 

Oı•ta .... .. · 

Küçük Znbit M. 
tlk: Mektcp .... 
» ~ ...... 
, ». o •• •• 

:> ,. .... . . 

» ~ ... .. . 

---
~ ilimaıt Bildi~i 

oiUor 
Meoııuiyct r 

gjr.işi Son- yük-selme- taPill-i .A,~tlık. bu ta rı LLa-milctıw- ol~Ji.ı 

:n ekİm:' 

4 şubııt 
27 mayıs 

31 ekim 
29 şubat 
SO ocak 

E~et memurlıı.rı 

12 kasım 
5 Halı 

29 § tıbat 

26 eylül 
7 nisan 

10 Pkim 
(i l<!IL11lll.Y.l 

1-1 kasım 
6 mart 
1 Ekim 

30 mayıs 
24 kasım 
3 ocak 
U mııı't 

19 mayıs 
7 m1lyıs 

19 ekim 
2 rylül 
ı kasım 

14 eylul 
29 cylfıl 

1 ma~t 
27 şııba.t 

31 ağusto~ 
30 kasım 
1 'tenumıı. 

31 nıart 

---·---
19:?9 
ı·ıı.. 

l. ! l:2tı 

kasım 

l fı ınnrt 

:ıc , '' :Ylül 

19;J l 31 ek:im 

ı :ı:!' 2u ı t'mnnız 

193S 2 •· ni~an 

1931 13 temmuz 
ı9:.ı3 n .. ki'" 

1 !lilt- :ti <'Y liı.J 

Hl~ 7 l"Y!fıl 

1910 1 ,ıılın.t 

J 927 4 ~ulıııt 

Hl<!fl :lll '~>ıtwıız 

1926 1 ~. 'ıılınt 

ı ():~!l ll ~ ttlııll 

Hl:!7 > ni•:w 
ı!J ;j ıi lll nıMrl 

1 D:2!) ·~ıl 1' tıHIII I / 

l!l~6 ı ı lı<t/l l'llll 

19:{9 :ı ··ki lli 
ı 924 l .J. 111>11' 1 

1 H4~ ı7 lııı~ .• Yil. ll 

1923 "10 tr•tıılıı lll 

J!l:21l H kasım 

1927 J kıı::cıııı 

1929 1 oeak 
l!H:t ı : ı ~ıılıııL 

19:!4 2;; ";<llutll 

1936 :l:i truımuı 
l!JJ(I ~ti lıanra11 

1!)33 )!1 (•kiıtL 

1933 ll ~ ııLal 

J 930 29 haziran 

1925 

1!1~!1 

7 temmuz 
7 temmuz 

11 eldm 

19;.)1 7 temn~ı 

t932 1 nisan 
1937 12 'oeok 

194--l :ıı ıunyı~ 

ı !ı~ ı :11 ıııııyı~ 

J,9 3:::! ~' ıı+(lu;ı ~.ıs 

\9.J.l ;lJ IPIIIlllllZ 

l!lJ !l :ı ağU!IIlfl 

t94.J. :{ı ıMyıs 

194:! :ı ı nıayı" 

1931 :ı 1 ın ayıs 
1 !14L :11 lltfi\Vl~ ' 

1943 : ı 1 ııııı,v ıı: 

lfl.J.3 :ıı ııı~yr~ 

l!l ı~ :ı ı lllll,\ ' 1< 

1 ~~:2~ :~ 1 ıııa~r ıs 

19-ı.! :ıı 1111ıyıs 

1927 :-ı 1 ınııyıs 
ı !l4"ı :!O lıaziıııru 

H14:l :ı ı ıı ıayrs 

1!12 ,1 ;j 1 11Ulif!S 

19~7 :u ıuııyı 

ın ~;.· : ı ı ına.ns 

19.1:1 :W •' Ylill 

19:.!5 :3 1 lllR.},S 

J.943 i~ 1 lUII>)'l 

1 !):H :u mayıs 
1 ()'17 31 mayıs 

1942 31 mayıs 

19S4 31 mayıs 

1943 
19~{ 

ıl-9113 

19-14 
ı !l-14 

I91l> 
ı !)4.;; 

L04fı 

l!lıM 

1!14•1 
19H 

l9EI4 
194-l 

J9.U 

J94.J. 
1944 

1944 

194-4 
.1945 
1944 
19'44 
19t1 
1944 
1945 

19+1 
19'..H 
1941 
1944 
1944 
1944 

15;] 24 
13.J. 56 
ııı.ı ))6 

1,1.6 76 
ns· 7fl 
tN !lO 

116 76 
ı 16 76 

ı:>:ı 24 
ı ;{.J. :; ı ; 

ı ııı jli 

104 90 

ını !Jü 
104 90 
104 !10 
101 !)t) 
1 1)'4 !If) 

104 90 
101 !lll 

104 no 
ıo4 ~o 

W+ !lt) 

lll! !lll 

ı ltfi !10 
11N 911 
104 !lll 

10-1 !)() 

104 !lO 
ın.ı. !lO 

LO-l no 
10-l 90 
104 !JO 

12S 83 
lll Ol 
•1'11 Ol 

97 Ol 
·97 . Ol 

-87 69 

97 Ol 
97 Ol 

•l2:1 83 
111 Ol 
9.7 Ol 
7 69 
7 69 

H7 69 
7 69 

-s.7 69 
7 69 

87 69 
~7 G9 
87 69 
87 69 
-en 69 
Hi fi!J 

69 
09 
G9 

69 
'69 

7 69 
87 69 
87 6!1 
87 69 

Bekiir 
Evi~ 

Evli ..... .... ·~. 

Bekiı.r 

Evli 

Oul . 
l•:vli 

» . 

. .. ~ • • .•• (t l 

. . ... ... 2 

. . . . . . .. -l 

. . ı. 

. . 2 

.. ı 
» . . .... .... 2-
~ 

:0 ..... ... 5 

l>• ... . . . ....... .2,-

» ..... . ... • 2 . 
~ ......... 3 
» ........ . s 
l> ••••••••• 2 
» .. . . ' .•... 2 
~ ...... . . . 
:0 .. ... .... 1 
,. .... ... ... . J. 

... .. ·'· ... a 
»... . .. . . ~ 

Be kar 

:> • .. • 5 
.,. .......... ö. 
• . ... : ... 2 
~ ..... - .. 5 
,. ........ 4 
, ... . . . .. 4 



Kadro Şimdiki 

Kemuriyeti derecıe8i dereeeei Adı ve soyadı 

Müdür . . . . . . . . . . . . 3 (100) 4 (90) [•) Aksan (Hamdi ) . 

-. ynr'dınwısı . 5 (80) 5 Koşer (Ali İsmail ) 

Büro Şefi . . . . . 6 (70) 

-. yardımcısı . 7 (60) 9(40) [ .. J Ağırnaslı (Niyazi) 

Kiltip Dnktilo . . . . . . . . 9 (40) 

M ii dür . . . . . . . 4 (90) 3 (100) Emirbuhari (Ntıbil) 

.. ya ı·dımc ısı 6 (70) 5 (80) 'rayyar (Sainı) 

Memur . . . . . . . 8 (50) lO (35) P:rgıın (Şofik) 

S. ı. Memur K(ıtiJ) daktilo 9 (40) ll (30) 
Mu~tıı.hzır . . . . . . . . . . 13 (20) 12 (25) Bt'ngu ( Yakup) 

- 621S-
Doğıım 

tarihi Tahsili 
Bildiği 

diller 
Memuriyete 

girişi l\feclise girişi 

1882 Li!e . . . . . • . Fransızca 

1894 Harbiye Te hu- Fransızca 

kuk .. ...•.. 

22 mart 

ı kasım 

1910 Hukuk . . . . . . Fransızcıa 25 ekim 

Kitaplık Müdürlüğü 

1'88ll Mülkiye . .... . Fransızca 8 şubat 

ara b ca 

•1882 Heııdrsci mülkiye Fransızca 13 aralık 

1903 Galatasaray : 2 . • • o •• o • 5 ekim 

J891 lik . . . . . . . . . . . . . . . 1 aralık 

1908 17 ocak 

1913 28 kasım 

1934 25 ekim 

190 22 ınRrt 

1907 22 nın ı· t 

1925 ı eylıil 

1934 1 aralık 

[•] Kadro nııwşı ile derecesi maaşı aı·asıııdaki fark tazminat ularak verilmektedir. 
f••j KlldnJ ıııaaşı ile derecesi ıııaaşı arcısıııda:~:i fatkın hir · rıereceye cı4t ol:a.nı tazıniıw t nlarak veı-ilmektedir. 

- ··>---•lll!!l!t>8<t!eıo----c•·· · 

.ETli olup 
Son yükselme tarihi Aylık tutarı 1ta miktarı olnı11dığı 

Çocuk 
adedi 

1923 7 tenun uz 194::! 473 30 

1934 31 mayıs 1944 318 58 

1934 31 mayıs 1944 ı 3 39 

19~:; ll teınııııır. 1945 50:3 30 

ımı;ı 31 mayıs J9H 318 58 

19:.!9 20 temm uz 1943 134 56 

1~34 31 may ı~ 1944 104 90 

358 37 

245 53 

147 70 

384 77 

245 53 

lll Ol 

'87 69 

Evli ... ... ... 1 
.. . ........ 2 

Dekar 

Evli 

• ....... .3 
.. • • • • •• o t 

.. o •••• o. . 1 



3. Hizmetlil<:r 

Yüksek Mecliste 123 hizmetli çalışır. Bunların aylık ücret ın iktarı 21 784 [ •ı lirayı bulur. 

Görevi 

Daktilo 

Daktilo . 

Adı 

... Öztükel (Behice) 

.. Alta., (Firdevs) 

.. Başak (Mediha) 

.. . Karlı! (Makbulo) ... . 

Bathaderne . . .... ...• Dinçer (Abbas) ...... . 

» yardımcısı .... Özbek (Kadir) .. ..... . 

» yardımcısı ... . Çengel (Mehmed) ..... . 

Haderne S. 1 ......... Siiııtee (Mehmet) 

» » •........ Unat (Kadir) . . ... . 

» » ... ... .. . . Kubuş (Nuri) .. . .. . 

» » ......... Bombatepe (Tahsin) .. . 

» » •...••••. Karabacak (Necip) .. . . . 

» » . . ..•.... Üzkanlı (Ya.,ar) ...... . 

Haderne S. 2 ... ..... . Alt.ay (M. Ali) ... . 

» » .••. . • · ... Bayrak (1zzet) ... .. .. . 

.. 

» ••... • . •. Düzyurt (Yahya) .. 

» ..•.•.... Baş (Arif) ..... . 

» • . ..••••• Koca (Yusuf) ... . 

-. . •. ....•• Nemutlu {İbrahim) . 

,. •...•• • •• Tekincan (Yusuf) .. 

» ......•.. Morova (İbrahim) .. 

,. •.••...•• Yüksek {Ahmed) 

,. •••.••••• Özbek (Ahmed) . 

,. •••.•.... Şeker ·oy (Yusuf) 

,. •...••••. Çiftçi (Hüseyin) ...... . 

,. •.•.•.••• Çatlak ( bdiil) 

,. •.....••. Gökbaş (Ömer) . 

» •••••••• • Üstün (Eşref) 

Doğum 

tarihi 

l 97 

l9JO 

1913 

ı907 

ı896 

1891 

190ı 

1888 

1897 

1900 

1894 

ı886 

1904 

1894 

1893 

ı897 

1888 

ı901 

ı896 

1884 

1914 

ı902 

1916 

1898 

ı912 

ı905 

1909 

1906 

Tahsilı 

Üsküdar Krz sanat okulu ve Mil
ll Eğitim Bakanlığı daktilo 
kursu ..... . .. .. .... . 

'firaret okulu S. : 3 ...... . 

I.ise S. : 6 (Steno şabadetna-

mesi vardır) ... .. . .. ... . 
Kız öğretmen okulu S. : 2 
(Steno şahadetnamesi vardır) 

Okur yazar •.••.• .••• •• 

» 

Okur yazar .... 

) 

[•] Bu miktara geçici olarak çal1fhnlanların ücretleri de d6hı1dir. 

1\fecl ise gi ri§i 

9 şubat .. ..... J 929 

ı kasım . . . . . . .. ı928 

13 anlık .... . ı930 

1 haziran ..•... J 931 

1 ekim . 

ı6 aralık . 

1 ekim 

. . ı927 

. . ı930 

. . 1927 

28 mart . . . . . . . 1923 

ı eylftl .... ••• 1928 

ı mayıs . . . . .. ı925 

1 hazinın ...... 1929 

3 temmuz . .... . 1923 

H aı-alrk .. . ... ı923 

ı mayra . . . . . . . ı925 

ı mart ....... 1926 

1 eylfıl . . . . . . ı923 

28 mayıs . . ... 1929 

15 mayıs .. .. ... 1930 

ı baziran ..... . 1930 . 

ı ocak ........ ı932 

ı aralık . . .... ı932 

ı haziran . . . . . . ı933 

ı eylill . . . . . .. . 1933 

31 mart ........ ı934 

ı haziran . . . . . . ı934 

ı haziran . .... ı935 

ı haziran . . . . . . 1936 

23 haziran . . ... ı936 

Ücret !ta 
Son yükselme tarihi tutarı mikdan 

------------
haziran ....... ı944 Ll!) 35 

1 haziran 

1 haziran 

. . ı944 107 49 

.. ı944 107 49 

ı haziran .. ..... 1944 l 07 49 

ı haziran 

l haziran 

ı haziran 

ı haziran 

ı haziran 

ı haziran 

ı haziran 

1 haziran 

1 ocak 

ı haziran 

·ı haziran 

ı haziran 

ı haziran 

ı haziran 

ı haziran 

ı haziran 

ı haziran 

ı haziran 

ı baziran 

ı haziran 

ı haziran 

1 haziran 

ı haziran 

ı haziran 

... 19-14 

... ı944 

...... ı944 

... ... ı9H 

...... ı944 

...... ı9l4 

. ..... 19 u 

... ... ]944 

....... . ı944 
...... ı944 

. . .. .. ı944 

. . .... 1944 

...... ı944 

.. .... ı944 

. .. ... ı9.ı.t 

...... ı944 

...... ı944 

..... ı944 

...... ı944 

. . ... . ı944 

.... 19±4 

.... ... ı94! 

. . .... ı944 

...... ı944 

120 

85 

~3 

75 

75 

75 

75 

75 

75 
60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

nO 
nO 
60 

60 

96 77 

-87 44 

87 « 

87 44 

ııo 63 

82 79 

82 79 

73 45 

73 45 

73 45 

73 45 

73 45 

73 45 

62 55 
62 55 

62 55 
62 55 

62 55 
62 55 

62 55 
62 55 
62 27 

62 2'J 
62 27 

62 27 

62 27 

62 27 

62 27 

Evli olup 
olmadıiı 

Çocuk 
adeEli 

......... 2 

. ] 

.2 

Bekiir 

Evli .. ... . 4 

. ..... 3 

..... . 5 

:. . . ... . . 3 

» .•.... ı 
,. 
» ' . •.•.. 5 

Evli 

:. . .. ... 3 
» .• . •.. 4 

:. ...... 5 

» 

» .. .. .. 4 

,. ... . .. 5 
.. .. 5 

Bek!r 

Evli 

.2 

» ...... ı 

) ..... . 3 
» ...... 4 



Görevi Adı 

Doiuııı 
torilıi 

------- ------ ---
Hodeme S. 2 .. . . . . . . Karagümüş (Muhittin) 

. .' Kt*ıkinbalta (Osmnn) . 

. Okur (Abdullah) . 

. . Kadiroğlu (Kemal) . 

.. Oiiler (Niyazi) . 

••. Akıs<>c ( Tbralıim) 

. (Jayır (Ha.qnn ) 

. i;l e ıı (Mehmet ) ... . 

. Tııncel (Ali) . . . . 

. .. . ..• Yıı nlıaknıı (Yusuf) 

, :t •• ••••••• Kııya ( f~ınail ) ... 

Hadeı:ae · S. 3 ... ..•..• Çohaııoğlu (J•'atma) 

» » . ....• •.• Ayıın (Gülsün ), 

, :t ••.• ()rlir (!!ısım) .. . 

:t :t • •. •••••• Aslan ( Muhittin ) 

:o :t ... . • . .. Sııtroğlu ( Nuı-i) . 

, :. .... . .. . F:roğlu ( Ali Rıza) 

:. :. . . . Ör.dt>mir (Ahmet) 

l:Iıtdeme S. 4. 

••• Tufan ( Mu~arfc r) 

. . . N ortak ( Abdullah) 

... Akkan (Mustafa) . 

:t :t •• . .••• • Ö1.qüt (Ali Rıı.a) 

» :. .•.•.. •• Oiikalp (Mevlfıt) . 

» » • • •••••• Eryetiş (Memiş) . 

» » .. . Şimşir ( Satılmış) . 

» , .. . . . .... Bayram (Cuma) 

» :. •• ••• •.•• Fırat ( İsmail ) _ 

» :t ••••••••• Koç (Osman) .. 

:t » • • • . • • . • • Kaya ( İdris) ...... . 

:t » • •••••••• Dı,mirkan (Halil Rifat ) 

» » ••..•.••• 'l'nş (Mustafa) .. 

» » .. Jlıea ( llasıın ) ... 

• :t 

llııhçınn. 

.... Gerçeker (Halit) 

.. .Aear (Mehmed) . 

.. Birean (Salih) .. 

: . Kaymaz ( Ahmet ) 

Sürekli nınele .. ...... Zor (Hasan) ... . 

1910 

1905 

1913 

1909 

1!J](i 

!894 

1!J1:! 

19Hi 

191+ 

1918 

11108 
1898 

1913 

1!lHi 

1916 
Hl21 

l!ll fı 

l!l:!l 

l!ll !) 

] !lı .; 

1911 

1915 
lll15 
1916 

1913 

ı91G 

1 !ll:{ 

]!)] ll 

19l ll 

ını o 
1~1+ 

1917 

1912 

1900 

ı 97 

ı 94 

1900 

,, 

» 

» 

,. 

» 

» 

,. 

-111'1-

'l'ahsili Meclise girişi Son yüksclııı(· l ıı rihi 

. .. . . ..... . . 

1 ekıim 

ı ocak · 

7 ekıim 

.... 1936 ı haziran 

. . . . ı937 1 hazi ran 

. . . . . ı933 ı haziran 

28 şubat ........ ı939 ı haziran 

ı eylul ı942 ı haziran 

ı ekim ... ı944 1 oı•ak 

12 ekim 

13 kasım 

~9 nisan 

12 mayıs 

1 haziran 

2 eylül 

ll ocak 

16 mart 

21 mart 

LS mayıs 

16 baziran 

2 L temmuz 

13 ağustos 

ı ekim . 

13 haziran 

l şubat 

6 mart .. 
1 haziı-an 

30 haziran 

ı amlık 

1.) mart . 

12 haziran 

16 aralık 

ll kasım 

ll kasım 

ll ka~ıın 

10 ekim 

7 Kasım 

1942 1:! o~ak 

1942 1~ ol'ak 

ı943 1:.! ocak 

..... ı943 12 l)(•iJk 

... ı943 ı~ o~ak 

ı937 ı hazi ran 

ı944 ı ha7.inııı . 

ı945 ı G ııı:ıl't 

ı945 :! 1 ınal't 

.... ı945 IH ııınyıs 

. ı945 I li hazinın 

1945 :.! 1 lı•ııınııız 

ı945 1:1 ağustos 

ı945 l ekim 

. . . . ı940 ı hazi ran 

. ... 1943 1 haziran 

.••.• 1943 1 hazi ran 

... 1943 ı haziran 

. . ... ı943 ı haziran 

.. 1943 ı haziran 

.. ı944 l haziran 

.. ı944 ı ~ hıızinııı 

. . ı944 l li nı·ıılrk 

.. 19H 1 L k:ı~ıııı 

. ı944 1 L kasını 

.. .. ı9H ll ka~ıın 

. . 1945 10 ~kim 

.. 1927 ] :.! oı•ıık 

3 mnrt . . 1944 3 mnrl 

30 mayrs .... 193ı 25 ocak 

1 h:ıziı·aıı ...... 1930 ] haziı·an 

. 194-l 

ı9H 

. ı944 

. 194-l 

. l!H.t 
ı944 

. 1945 

. 1945 

. 1945 

. 1945 

. ı945 

. 1944 

1944 

1945 

1945 

ı94G 

1945 

ı945 

. 1945 

. 1945 

. 1944 

. ı944 

ı943 

.. 1943 

. . 1943 

.. . .. ı943 

1944 

. 1!»4 

. 1944 

ı944 

.. ı944 

. . 1944 

1!145 

1945 

ı944 

1945 

1945 

Ücret lta 
tutarı ıııikdarr 

nO 
(10 

60 

60 

GO 
HO 
(i O 
(i() 

60 

60 
fiO 

:i O 
;)() 

:ı o 
iıO 

.i O 

:i() 

.)() 

:)() 

:ı o 
;;o 
~u 

:>O 
:i O 
ii O 
;;o 
;;o 
:i() 

.ı o 
;;o 
:;o 
:;o 
:;o 

100 

100 

60 

li:! 27 

li:! 27 

(1;! 27 

62 27 

!l2 2i 

62 :.!7 

!12 27 

1)2 27 

(i2 27 

li:.! ~7 

fi2 27 

~. ı 90 

~. ı 90 

;.ı 90 

:i l 90 

;; ı 90 

:i l !)0 

.-. ı 90 

;, ı !JO 

;, ı 90 

.; ı 90 

.)1 90 

:il 90 

:;ı 90 
;, ı 90 

:ıl !lO 

;, ı ~10 

.i l !lO 

:;ı !lO 

;; ı 90 

j[ 90 

;;ı 90 

!i l 90 

!Hl R6 

!J6 6 

73 49 

62 27 

.Evli olup 
olmadığı 

Çocuk 
adedi 

» 

,. 
P: vli 

Be ka r 

J.:vli 

Dul 

}jv[i 

) 

Bekılt

J<: vli 

:t 

,. 

Dul 

Bekar 

Be kar 

Bd i 

, 
Beknr 

E vli 

. 3 

.4 

.4 

. 3 

. 2 

3 

ı 

2 

. 4 

.2 

.2 

. ı 
2 

. 1 

.2 

.ı 

ı 

l 

5 

. . 2 

. ... 3 

. 6 

.... ' 2 



- m --. 
Doium Üent lta Evli olup Çocuk 

Görevi .Adı tarihi Tab s ili Meclise girişi Son yükselme tarihi tutarı mikdarı olmadığı adedi 
--------- ---·-

Sürekli arnele . Koç (Mehmed .Ali) ı898 :> .. • t • • • , •••••• o haziran . 1932 1 haziı·an 1945 60 62 27 Evli 3 
,. . İkizşık (Halil) 1903 :> . . . . . . . . . . . . . . ll lllill't 19il4 ı haziran 1945 (i O 62 27 ,. 5 
,. Ortan (Rifat ) J894 » .. . . 23 mayıs . ... .. .. 1939 1 haziran . . 1945 60 62 27 ,. 3 
,. Atalay (.Ali) ı9ı4 » . . . . . ı ni ;;un 1940 ı haziran 1944 :lU 51 90 ,. 
,. Kara (Mehmed) ı905 ,. .. .. . . . . . . . • • • o 8 ı. ı ayıs 1942 1 haziran 1944 :;o 51 90 ,. .2 
,. . . ..... . Güloğlu (Süleyman) 1901 ,. l mayıs 1944 ı haziran 1944 :i O 51 90 ,. 3 
:> . .. . . . . Güney (Osman) 1899 » 18 temmuz ı944 1 tenını uz 1944 ;ı o ;;ı 90 » .2 

Şofö ı· Ak türk (Hak.k1) 1905 Okur yazar o . o o. o ••• 1 aralık ı930 1 haziran 194-l no 151 85 » ı 

,. Uçan er (Mehmet Nasır) ı904 ,. » . . i orak ı936 ı haziran 1944 iUO Jl!J 72 ,. ı 

» Artan (Mehmed) . . . .. 1909 ,. :> . . . . . . . 1 mart . 1942 1 haziran ı944 1~0 110 82 » . 2 
» . Ataol (Hasan) ]910 ,. ]0, ekim ıW5 l trnıınuz ıDH 100 !l6 85 » 

J\'fotosikletçi Gökbuğa (Muharrem) .. 1334 :> » • o •• o ' . . . . . ı temmıız . 1944 ı temmuz ı9-M i ;:i 73 ,ıg ,. .2 

Telefoneu Gökbakar (Tahsin) ' .. ı916 » » . . . .. -i şubat ı943 30 kas!ın ı944 60 6~ 27 Rekılr 

Kııloriferci. Üngör (Hasan) 1899 » » ı Ekim 1930 1 haziran ı944 75 n 49 Bd i 3 

» . GiinPrİ (Hüsnü) 1912 » » -! haziran 1945 4 haziran 1945 60 62 27 » ı 

ı\Iakiııist Özek (Necati) .. . . . . 1911 » » . . ıl ııi~ıın 1942 ı haziran 1944 100 ~6 82 » 4 
Elektrikçi Erasi an (Bayram) l!:JO::! :> » 26 aralık ı933 ı ha <li ran 19-!4 120 ııo 63 ~ 3 
Mnrnngoz Eruz (.Asım) 188(i ,. » ı lıazirnn 1927 ı haziran 1944 120 110 63 ,. 
La boran . . . Ünal (Ali) .. J913 ,. » 4 ağustos ... . ... ı938 1 haziran ı944 100 96 82 Dul ı 



Görevi Adı 

Bnştcrtipçi ... . ... .• Akyay (Ahmed Yaşar) .. . 

» yardımcısı .... Olgun (Hasan) ....... . 

1. S. Operatör ....... . 'feber ( İsmail Haklo) ... . 

:. ~ . . ... Dizici (Ahmed) .... . 

:. ~ .. . . . .. .. Süslüay (İsmail Hakkı) 

2. ~ .. ... .... Kök (Kemalettin) ... . 

:o ~ • •• • • ••• Vurduşen (Hüsnü) 

1. S. 'I'ertipçi ... ... . . Gökmen (İbrahim) .... . 

:. ~ ... Mumcu (Ahmed) .. 

• ~ . .. 'ev (Seyyit Ahmed) 

2. S. ~ ......... Bngiıı (Ali Cahid) ... . 

'I'eı·tip~i yardımcısı ..... Onsnl (Ali) 

Başmakini t . . . i;akarya (Hüseyin) . 

» yardımcısı .... Rvinsay (Osman) .... 

Makinist ... . •••• • • Yılmaz (Nizamcttin) .. 

» . ...•• • • •• Altıok (Kemal) ... . . 

» yardımcısı .. ... Şen (Halil) ......... . 

» :. ........ f\oysnn (Feridun Fikret) 

Motörcü ve elektrikc;i ... Soner ( '~cııti) ..... .. . 

Başcilt~i .......... Üner (Memct Şükrü) . 

» .vnrdrmcısı ..... Sever (Mehmet Kemal) 

Cilt~i . . . . . . . . . Erden (ldris) . 

-. . . . . . . . . . Oü~ (Ali Fund) ...... . 

» yardrmcısı . . .. Zcren (Rıza) .. 

K&loriferci . . . . ...•.. Bakır (Mustafa) 

D~ 
t arihi 

1893 

1899 

1902 

1898 

191~ 

1!J07 

1909 

189G 

1!103 
1900 

1927 

l!l:li 

1903 
1901 

ı9ıO 

ı889 

ı902 

19:26 

1!11:2 

1907 

1914 

1907 
1.910 

1914 

ı896 

- IS29 -

Tahaili 1\{eclise girişi Son yükselme tarihi 

:Baamıevi 

Hii ştiy ı· ı nisan .... .. 1924 1 haziran ....... 1944 

Sanat ıııcktebi 

Rüşti) •' 

Rüşti."· 

Ilk 

Rüşti)' ' 

Il k ( Almanca) 

Ort:ı 

Ilk 

lik 

12 eylUl . . . . . . . ı920 ı » 

1 ey!~ . . . . . . . . ı923 ı :. 

8 kasım . . .. . .. 1923 ı :. 
14 ekim ....... ı925 ı » 

2 ekim . . . . . . . 1923 ı :. 

ı mart . . . . . . . . 1925 ı :. 

19 mayıs . . . . . . .1921 ı » 

26 ekim . . . . 1924 27 ocak 

ı kasım .. . . ı921 27 ocak 

...... 1944 

....... . 1944 

..... 1944 

..... 194! 

..... 1943 

. . ... 1943 

... . . 1914 

..... ı945 

. .... ı945 

Ortn '' . . . . . . . ı temmuz 

J lk . . . . • . . . . . 1 mayıs 

Rü~tiye . . . . . . . . . . • . . . . 2ı ağu.aıo. 

Rü,tiye . . . . . . . . . • . . . . ı6 ağustos 

. . 1943 25 haziran . . . ... . 1945 

. . 1945 I mayıs . . . . . . . . 1945 

. 1920 ı :. . . . . . . . . 194.4 

. ı920 ı » ..•..... 1943 

tık . . . . . . . . . . . . . . . • . • 2 nisan . ı924 ı ,. . . . . . . .. 1944 

R~tiye . . . . . . . . . • • • • • • 22 ocak . . . . . . . 1925 ı » . . . . . . . . ı944 

llk . . . . . . . . . . • . . 1 haziran .... .. 1932 27 ocak . .... .. . ı945 

Ort n 3 . . . . . . . . . . 15 nisan ..... 1942 27 ocak ... .... . ı945 

ll l< . . . . . . . . . . 14 ağustos ... ı929 10 ocak ....... . 1945 

Ji k 

lik 
tl k 

l kasım . . . ı925 1 » 

9 kasım . . . . . . . 1942 1 » 

9 nisan . . . . . . 1942 27 ocak 

Snııııt ok ıılıı 2. . . . . . . . . . . 7 Şubat ...... 1927 

tik . . . . . . . . . . . . . . . ı haziran . . . . . 1932 

İlk . . . . . . . . • . . . • • • • . • 15 temmuz ..... 1925 

---->•<•_,_ __ 

ı 

ı 

ı 

. ı944 

........ 194! 

....... ı945 
... . .... 1944 

... .... . ı944 

..... . .. ı944 

Oent ha 
tutan mikdan 

170 

140 
120 

120 

120 

ıoo 

100 
100 
100 
100 

!j 

40 

140 
120 

100 

100 
75 

75 

120 
140 
100 
100 
85 

75 

75 

15ı 67 · Evli 

128 81 » 

lll Ol » 

116 85 » 

110 95 ,. 

96 86 » 

96 86 :. 

96 6 » 

96 86 » 

96 86 ,. 

82 2 Bekar 

41 51 » 

128 81 Evli 

llL Ol :. 

96 86 Bekar 

96 86 Evli 

73 49 :. 

73 49 Bekir 

111 Ol Evli 

12 81 :. 

96 6 » 

96 86 » 

82 85 

73 49 

73 49 

Çoeuk 
adedi 

.. 3 

.. 3 

.. 2 

. . .... 4 

...... ı 

... .. . 3 

...... 2 

.. . ... 3 

. . .... 2 

.2 

... 2 

. . .... 3 

.. 3 

.. ı 

.. 3 

. . ı 

.. 3 

.. ..... ı 
...... ı 
..... . 3 



4. Millt Saraylar Müdürlüğü 

1 Kasım 1945 tarihinde Milli saı·aylar müdürlüğünün ~lıklı ıııemurlariyle (D) cetveline giren 
hizmetlilerinin görev, ad ve soyadlariyle ~M miktarını ve aylıklarından kesintı"ler çıktıktan sonra 
ellerine geçen parayı gösterir cetveldir. 

Almakta Ol~anüstü 
Kadro Derece olduğu za.mla elin6 .-
aylrğı aylığı aylığı geçen 

Görevi Adı ve soyadı Lira Lra Lira Lira 

Müdür 
B84kAtip ve mutemet Erişkin (Naci) 70 50 [•] 70 178 
Kontrol memuru Akyol (Rağıp) 70 60 60 151 
Mimar Altan (Mazhar) 70 60 [•] 70 178 
Doktor Ya.kal (SaliUıattin) 40 [ .. ] 68 

· Sicil ve masraf taha.k- Sezen (Behza.t) 35 20 20 60 
kuk memuru 
Evrak ve dosya mc. Yaşar (Mehmet) 30 25 25 74 
Ayniyat katibi Olca.y (Mustafa) 30 25 25 74 

D. Cetveline gire11. hi:mutT:iler 

Olağanüstü 

r;amla birlikte 
Uc ret eline geçen 

Görevi Adı ve soyadı Lira Lira K. 

Döşeme ve temizlik işleri depocusu Tüney (Raruf) 85 79 09 
Elektrik gereçleri depocusu Alkaya (Kemal) 85 79 09 
Koruma memuru Berzin (İhsan) 100 92 59 

» .. Çelik (Zeki) 85 82 79 
Elektrikçi Yılmaz (Talit) 85 so 32 .. yardımcısı Hızbui (Feridun) 75 70 99 
Döşeme marangozu EruJ (Ali) 120 105 95 
Yapı gereçleri aınbaroısı Şeren (Mehmet) 76 69 76 
Dülger Ülkümen (Mehmet) 85 79 09 

» Aydın (Cemal) 75 70 99 
Marango:a Uslu (Halit) 75 69 76 
Doğramaeı Şenyener (Mustafa) 85 78 60 
Kurşuncu Tutrıı.kan (Emin) 85 80 32 

'[•] Kadro ~lığı ile ckree&i aylığı arasındaki fark tazmin4t olarak verilmektedir. 
[ ••] Asıl görevi b Of ka yerde olduğundaıı kadro tıı~n.n ~te ikisi verilmaktedir. 
Eline g~ mOO§ miktarın& aynı yardım ve çocuk ıammı dahil değildir. 

K. 

13 
37 
13 
69 
47 

49 
49 



- 532-
Olağanüstü 

zamla birlikte 
Ücret eline geçen 

Görevi Adı ve soyad· Lira Lira K. 
~--

Tenekeci Ttirkay. (HQ&eyiıı ) , 85 ' 80 32 
) Savaş (Sadık ) 75 70 99 

u yolcu Boduk (Hasan ) ,)(l .ı7 . ö() 

U ar-aj bekçisi Özickiıı (Hüsnü ) 50 47 66 
Y orıııaııdf" . Göral ( İrfan) 120 106 66 

:t j' Tınguııı (lbrahiın) 60 57 
Bekçi başı, Kapt n .(Osman ) 85 79 82 

) Gül~az (Sülc,vınan) : 75 69 ' 7& 
) A'kyel (Mnstııfa) 75 - 70"' !10"' 

Bekçi Birgi (lbralıiın ) 60 56 50 
) Tabu (Rifat) 60 56 . 50 
) Durul (Salfıhattin) 60 56' . 50' 
:t · Kabadurıııu~ (.Mustnfıı ) 60 56 50 
) . Şimşek (Halil ) 60 56 50 
:t Yıldız (Hamdi) 60 56 . 50 
:t Yum un (Rüsteııı) 60 56 50 
:t Oöneng (Nuh) 60 56 50' 
:t Turan (Ahmet) 60 56 50 . 
:t Top (Mehmet) 60 56 50 
:t Ooğan (Seyid) 60 56 50 
) Daniş (Ziya) 60 56 50 

Bekçi Atııo~t«ı. (~ftilı~t;)- 60 56 50 
) Akçay (Ahmet) 60 56 50 
) Garip (Mehmet) 50 47 66 
) Saygı (İsmail ) 50 47 66 
) Doğan (Seyid) 50 47 66 
) Aşkan (Ahmet ) 50 47'" 66 
) TeMl \Htkınet) 50 47 66 
) Karaer (Ş~ki'r) 50 . 47• . 6fi 
) Flrbaylar (Hiimit ) 50' ' 47" 66 
) Yıkılmaz (E~ ) fiO 47 66 
) Çiçek (Hasan) ,, 50 47 66 
) Gültepe (Li\tfü 50 47 66 
) Demircan (Ali )' 50 47 ' 66 -
) Karamustafa (Şiik-ı·ü ) 50 47 ! 66' 
) Bölilkbaşı (.A:ll)' 50 . 47 ÔÔ · 

Durum (!~nil,). . ' 
50 47 66 ) 

) Önuy (Ahmflt). 50 47 66 
) Civelıık.. (~~lt.eriya) 50 47 66 
) Ergün (Y ıfş:ır) . 50 47 66 
) Akgül (Sadık) 50 47 66 
) Kö.ae,.('Qı.r,ıı.Jı.Wı) 50 47. 61L 
) 

•' . -~p;.ı.ı:ı.ıugil . (B<U; rıııu~ 50 47 .• 66. ' 
) . ·. EvlturıudJJııl<kı) ' :. 5Q,"' 47 66. , 



Olağanüstü 

zamla birlikte 
Ücret elino gec;en 

.JQONııvl :dı - te' ııo~A'dı Lira ~Ira •rır. 

-- -
Bekc;i B.ılıç ıvan (Salih) 50 ·''47 ' '66 

:. Yalgın (Akir} 50 47 66 
:. Denıiı·c i (Mttmıfıı) 50 47 ''1)6 
:. Doğan (Fetta"h) 60 47 8G 
:. Akgöz (Afıtiü1'lah) 50 47 66 
:. Karoor •('Öuter) 50 47 66 
:. Mercan ı('RltıMyin ) 50 47 ı· ~6 

• Özaslaıı (H~n) 50 47 66 
:. Özdoğan {Tllhsiıı) 50 47 66 

Kapıcı Kocaaslan·~Neoi'p) 60 56 50 
:. Etf : ratı: (Et4flll) 50 47 66 
:t Altınsoy (.'a.'tırt.b) 50 47 66 

11alıç'vanbaşı Özbek I(Hakl<ı) 85 79 09 

:t Üııcr (Halit) 60 56 50 
:. Kes im (Mustafıı.) 60 56 50 

Balıçivan Akgül (Bekir) 50 47 66 
~ Kesim (HfM!yin) 50 47 66 
:t Alankaya ~tırıı.lil) 50 47 66 
,. Ergin (Ahmet) fiO 47 66 
» Kaı-gacr. (•Lmfi) 50 47 1•66 

» Dinc; {MwMt) .·,o 47 •66 
,. Cebcci (Ba..~n ) !'i O 47 66 '-
» Sakaı-ya (.A lııııı•t ı GO 47 66 
» Ince (Ahmet) 50 47 66 
» Kosa (Muhtar) 50 47 66 
» Aluncı (Muhaı'l'enı ) 50 47 66 
» 'Ünal• tAJI'm ) 50 47 66 
» Akkuş (Sııtılıııış) 50 47 66 
» Akasya (Selim ) 50 47 66 
» Yeşil~ııy (Hanıit) fiO 47 66 
:. .Ark (Mustafa ) 50 47 66 
,. Akbaş (Mustafa ) 50 47 66 
,. Köle (Hüseyin) 40 38 sı 

» Bingöl (Şevket) 40 38 81 
» Karı:ıııcı (Mehmet) 40 38 81 
» Kıırvaııkıraıı (Ali) 40 38 81 
,. Aksoy (Emin ) 40 38 81 
» Özcıı.n (Hasan ) 40 38 sı 

» Deveri (Sefer ) 40 38 81 
.,. A)·doğıuı (Süleyman ) 40 38 81 
.. l ' laş (Mehmet) 40 38 81 
:t Saygı (Mustafa) 40 38 81 
)) 'l' u,·ukı;u (Hasan ) 40 88 sı 

» Eyup (l'fıımdi) 40 38 sı 

, Arslandoğan (Arif) 40 38 81 



=-eM-
Olafanil.d 

zamla birlikte 
Oc ret eline geçen 

Görevi Adı ve soyadı Lira Lira K. 

Kalörüerci,, motorcu Saka (Salih) 60 56 50 
:t , Ark (Kadri) 60 56 50 

Yangın S. Erba.,ı Gür (KAzım) 75 70 50 
:t » eri Oğuz (Raşid) 50 47 66 
':t > :t Aydın (Yunus) 50 47 66 
1» > , Yeşiltepe (İbrahim) 50 47 66 

Kamyon şoförü . , ., Tüfekçi (İbrahim) 75 70 99 
Otomobil ,. Altan (Cezmi) 100 94 32 
Telefoncu Yıldırım (Memet) 75 69 76 

1» Oleay (İbrahim) 75 69 76 
ı:t Yılmazok (Kadir) 60 70 50 
tt Başman (Mustafa) 60 57 16 

Saatçi Erkurun (Yahya) 60 57 00 
Sofracıbaşı Güvem (Reınzi) 100 91 86 
Sofracı Şen (Rıza) 60 56 50 ,. Koncagül (Ltltfi ) 60 56 50 
Reneber Özkan (Osman) 40 38 81 

tt Çalışkan (Hasan) 40 38 81 
Boyacı Uysal (Kemal) 85 79 09 
Kumaş dokumacısı Arkon (Mustafa) 60 56 50 
Dökümhane Ay. memuru Nagasgenç (Fevzi) 100 92 59 
Daktil o Güyaü (Dilber) 60 57 00 

.. +--c:Cilla>e-<••ıııı----<~· ... 



L. Bastmevinln ç•h,ma Hzeti 
1. X '. 1~ : 80. IX . 194.6 

I. - TERTIP DAlBESt : 

1. Tutanak (Birleşiın ı ı 90) 

2. Tutanak cilt fihristieri ( Cilt 14 : 19) [ 1] 

3. Kavanin mecmuası (Cilt 27) 
4. Gündemler 
5. Geçen tutanak özeti ve gelen kA~ 
6. Numaralı tasarılar S. Sayısı No. (1 : 174) [2] 

7. Numaralı tasarılardan ikinci defa basılan (Ek 
tasanlar) :No. 7, 36, 69, 84, 112, ı38, 172 [31 

fl] Tutanak cı'lt fihriltlen· : 
Ciıt No. Sayfa adedi 

14 14 
15 18 
16 14 
17 20 
18 16 
13 16 

98 

Sayfa 
adedi 

ı 716 

98 

ı 040 
90 
90 

2634 

20 

'-; 

( : ,, '; 

· ' .. '' 

Ba*ı 

adedi 

800 
ı 000 

800 
ı 000 
ı 300 

55() 

ı 200 
1 350 
ı 030 
1350 
ı 030 

Meclia 
Baş balianlık 

Meclis 
Ba,bakanlık 

M ec ls 
Başbakanlık 

Meclis 
Başbakanlık 

Baskı 

yekilnu 

1 372 000 
1 716 000 

78 400 
' . 98 000 

ı 352 000 
49 500 

108 000 
;j 552 000 
2 713 020 

27 000 
20 600 

[2) Kesin hesap raporlarından 100 116 üçer ayltk raporlardan da 150 aded Say~tay için banlma.k
tadır. 

[3] Ikinci defa basılan numaralı ek tasanlar: 

Ek tasan 
No. Sayfa adedi 

---
7 J 

36 4 
69 :1 
84 .2 

11.2 4 
138 J 
17!l Jl 

18 



ll. Komisyonlar için basılan tasarılar (Nurnara
sız) [ı] 

!1 . Komisyonlarm çalışması hakkında Genel KiL -
tiplik raporları (Devre : VII, ı : ı , No. ı :3,) 

10. tllaftalık kaııa.r cetveli ~ ·~ 34) 
ll. ıi :Aıı:tayasa ve lçtüzük 
.l!l . . Yıllık (D : VII, İ : ı). 
·~3. • &Int ccridesi tD, ı,J;, 1 ı ,:ı, Cilt : 8) 
ıl4. ; tiManak gımelıitbrlrııtıi ~El :'VII, ı : 2) 

·d5. ,, Kızılay Cem.iyetinıııtııoruN~ı G. Meolis tutanağı 
rıJ6. \)eşitli i~r ı t"li.om'sYtı:ııukanr ~ğıtları, de-

•. N.a,Dl cetveli, listeler, iöııı; defteri~ıa.Uıüın, uz. 

• manlık cetveli, takrirJ.üııle.r, defterler, lıordro 
, :ve eınsali Sayııı_anlık ~. Grup -.nıri , Bütçf• 

romiııyoıın işleri e saee·). 

Bu dııiı·E"; ' 1fr'03'l1!a'yfa i~ tertip etııpştir . 

If.- '1'11RI TJ.tlUESJ: 

&ayfa 
~ Jldıedi. 

352 

94 
~80 

IGG 
il SO 
602 

82 
B2 

, 21' 070 

Bııskı: B asla 
'l .caa'edi . yekftnu 

ıoo Ortalama 35 200 

500 47 000 
400 ı52 000 
GOO 78 000 
500 290 000 
000 ıKllD2 0.00 
500 41 000 

ı :ıiDO 1 Ul6 000 

JiOO , ı Oııtalnına ·. 1~-&15 000 

Belıer fonıuı, 16 sayfa hesabiyle 627 tam formalık (Vo 8 sayfa hcsabi.ıılBJ.e 1.2.54 foımahk) ., if al
mış, ve baskı ndediııc göre 13 682 720 bask,ı işi yapınıştrı·. Çeşitli iş olarak aYı'ıca 

.;_ , .. 

Baskı adedi 

25 000 
40 000 
50 000 
ıo 000 

Cilt 

500 G~ kağıtları (D : Vli, 1 : 2) 
SOO Ziyaretçi kağıtları 

Tutanak müsveddelikleri 
•reuere ve müsveddelik başlıkları , zar.f (Kalenı.h!ı·e) 

Kilğıtları kalem ve komisyonlardan verilmek suretiyle basılan : 

·&ak! adedi 

43ıoo 

85 000 
100 000 

Tezkerelik 7 300, raporluk 3 SOO,gıiı:iş, çeklcr, karne, makbuz 32 000 . 
Çift ve tek mektupluk kağıt (Üyeler·+çm) 
Mektupluk zarf (Üyeler için) 

111. - ClLT DAlRESt : 
.A) Formakatlema ve topinma ve tel dikiş işleri: 

(1 254 formalık) 

[ı]Komiıyonl4r için b~ twmarıım twanlat: 
Sayfa sayısı : (6, 6, 4, 8, 2, 8, 14, 12, 14, 2, 4, 10, 2(\ 20, 30, 4{), 6, 8, 32ı 10, 4, 4, 28, 28, 30, 2 -
'fekftn : 352). 



_.,_ 
B) Telli, telsiz ve kapak işleri : 

386 000 Tutanak (90 bi.rleşim) Baskı;ra göre 
ı2 050 Tutanak cilt fihristi (ı3 cilt) > > 

783 ı27 Numaralı tasarılar (ı74 tane) :. :. 
ı 300 Kavallin mecmuası (Cilt : 27) 

500 Yıllık (D : VII, İ : ı) 
ı 00 Tutanak dergisi (D : I, 1 : ı, Cilt : 8) 

500 Tutanak genel fihristi (D : VII, 1 : 2) 
5 054 Çeşitli işler (Genel Katiplik raporu, haftalık karar, isim defteri, Orup işleri, 

bordro ve saire), 
600 Kızılay Cemiyeti raporu ve G. Meclisi zaptı 

C Blok işleri : 

900 Cilt (ıOO yapraklı ) küçük ve büyük takrirlik 
500 " ( 50 » ) giriş kağıtları 

1 000 » ( 50 :. ) ziyaretçi kağıtları 
504 Karne (1 : 504) duhuliye 
500 Rey karnesi 
500 Tahsisat çekleri 
.\ yni yardım çekleri 

Ç C ilt işleri : 

600 Albünı (D : VII, İ : ı) (Beııli) 
560 Albünı (D : I) (Bezli) 
505 Kitap ci lt işleri (265 meşinli, 320 bezli) 

69 Defter işleri (Bezli 55, meşinli ı4) 

D ) Dosya işleri : 
600 Kaıioıı dosya. ( Şeritti ve klasörlü) 

3 Sümen (Be?.li) 

E ) Taınir işleri : 

ı3 Defter 
ı6 Sümen ve imza kartonu 
4 Kitap tamiri 

····--·••"'•<·----.... 

\ 





Ek 
D) . İzmir Milletv~ Münir Birsel ta.ııa.fmdan 1~45 yılı 7 aylık bütçesi münıı.sebetiy1e Müi~kil 

·'Griıp Ilidına yapl'la.n demeç (28 . y. 1945) [1] 

M. BlRSEL (İzıni ı• ) - Aziz a.rkada~arım, 
hii.t?e gqrüşın lerinin haşrııdıı Müstakil Gı'tıpuu 
SP.Ylll Bıı.şkanvekiliniu gıda yağları lıakkında 

:y·~ıitığı şpnı üzerine Müstakil Grupıııı ad.tna ve 
yük& k müsaııdetlizlc bir açrkla;ma yapmak isti
yonıı~ı: l)u ,s~ıı·etle (}rıw arkadaşlarıının b~.ı ko
nudaki bazı düşüncelerini Yiiksek Meclis huzu
ı-i.inda ifade ve Sayın 'ric.aret. Bakanrom bu dü
şünceler hakkında· da aydınlatıcr beyanlal'Cla bu
li.ınmalaı1nı ı·i.cıı etmek fıı·satııu bulmuş olıııca

ğım. 

Müstakil Uı·up gıda yağları hakkıııtla görüş
me yapıru11 ve Bakanlık ııczcünde de baı~ı ipce
lemelerde bnlunınuştuı·. J3un.!ann sonunda gıda 
tJ"(tf' . . 

~~~~rı üzerinde ~evcut sıkrntı!.a ~-üessir ola
caK bazı tedbırlel'llı ulınıııaın mumkun ve bun
laı·m isteuıcğe tleğcr oıquğu kanıı-ııtıua varnıış-
trı· . - " · 

flcr ş~ydcn öncP ~i:ı ııoktayr belirtmek iste-
. r1m :"' Memleketin tesbit ~dil miş ' yağ ihtiyacuu 
~Gırşrlryabilınek içiıı istihsııl. · toplaiııa ve dağ-ıt
i'il ~i \ 're ·fiyıı t i~l<'rinde nlrnnıll-'!ı ge)• eken esııslı ve 
t~İıi. _te~. biı·leı·in bır.ı:tan t.crtiplenmesl çahşmala
l.lo:ıda tüccarlar ve ti~aı-i i'eşki1il.t ve kuı·unılaı·m 
göf.ıfti . ve ' bilgilerinin ortaya konulmasında -ve 
il~·n-ıacak tedbirkrin uygnJaııuuısıııda bu•elemau
laı-ı~t ödevlen'cli:rilnıPSindcn esııslı ve büyük fay
dalar sıığlıyacnğıııı şüphesiz görüyoruz. Bunu 
hel i rttikten soıu·a istihsal ; toplama ve dağıtma 
işlerinıle düşündüğümüro bazı tedfıirlel'i lusaca 
arza çalışacağıın. 

!stihsal işleri : 

ı. - Memleket, bundan evvel yabancı menı
leketlere zeytinyağı ihraç ediyordu. Bugün zey
tin malısulünün herhangi bir sebep yüzünden 
-azaldığı ve ihtiyacın arttığı anlaşılmış olsa bile 
memleket diğer yağlı tohumlar bakimmdan bü
yük bir talihe mazhardır. Bunlardan elde edile
cek yağlarm ihtiyacı ka.rşılamakta çok müessir 
olnıcağı rla şüphesizdir. Memleketteki diğeı· yağ
lı tohumlarm ihtiy.aıca yeter olmaması halinde 
ağaç mıı.lısulleı·i gibi uzun devrede değil , fakat 
ayçiçeği, soya fasulyesi gibi fazla yağlı ve kısa 

(1] Bu demecin., sayf a 510 o. k111mWS1 liizımd4. 

devrede ınıılısul v~ı·en ~itkile-ı·in e~iminin ter
tipJepmesi ve a.cıı l e ve geçici ve billıııss!J. g!:Jeçek 
istihRal ayiarına kn<lıı.r miiessiı· teclbiı· olaı·Ak da 
kopı·a ~ihi yağlı ne)ıat!aı-m meınll'ketc ithalinin 
teı-tip l enı~eııi ve sağlanınaşı ınümkiin(llir. · 

Yağlı tohumlıu· babşinde .şuna da ~arııt et
ıne.k ijl~el'i~: .M:eınleke~te yetişen bazı yağ)ı tp
lıpıııl ,rm )ı-iç iı;tifade edümekııizin tamamen lıe
d~r oluuğu görülın ktedir. Ru şekilde bıızı ne
bati maddeler arasında tohumunda ııi.kotiu bu
lunamayan ve yemeklik olarak ktıllaııılııbilecek 
ya'ğ elde edilebileceği tecr.übe edilmiş ülan ve 
~akııt tohuıo lukt aıı mı1da hemen lı~>psiııi · tııı·la· 
lar·da yakılan tütün tohumwıun öneml-i yeri ol
dıığunu ve buııl aı·daıı faydalanrnayr ,;ağlıyncak 
tedı.ih·leı·in ıılııınıııxının gerekli ol(hığııım d~ü-
nilrüz. -

2. 'l'fısiı· i~inde, b~tan zeytin ı!ıııhsulü ol
ıııa)< üzere, yağııı isı ·af sayılacıı.l< şekilde kay
ı:iolınaı:ıı:ıır finleye(· k tedhir1erin - alınııı.asm~· ğe. 
rekli g\iHiı-iiz. Rilhııs~a zeytin ~alı.sulünün tll.-
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iıiri işi. lıııJki muhtelif iuııille ı · yiir.ünden yag 
fa'bı :ikalai'ında istihsal yannıda, ıncngene, · ef
değ!ı·~ıeııi ve h~tta a.l'akla bnsaı·a,k isl:ihJıal ııek
IJne.·ıta~pilŞ,tıı· . 'I'Hsirde n~akine . kudı·eti yeriıı~ 
bu ş kilr!e iptidai alet -ve usnlleı· kt'ıllarulnıast 

inülıiın ıiliktanla yngırı p-rina .v<- kü~e içinde 
kayholınasııııı sebep olma'ktadrr. Bu yolda kay
bedilen yağın hiç te az göriilm.iyecek bir Iniktar
da olduğu kanaatındayız. 

lGmyevi ameliyelerde ynğm tamamen l'e soıı 
ı!!nılas~ıı:. kadar diğer maddelerden ayrılması
nın münıkün olduğunu hepiıniz biliriz. F'abri
kalarda tasirden elde edilen prinalardan kıızanç 
sıı.ğlıyacak ıniktarda, % 7 - 10 arasmda yağ el
de edildiği de bilinen bir şeydir. Fabrikadan 
tasirden elde olunan prinada~ bu kadar yağ 
kaldığına göre iptidai vasıta ve şekillerle yapı
Lm tilsirele kalan küspe ve prinnlardan kalan 
yağlarm ne miktarda ve bu yüzden ıılliı·uz kal
dığımız zararın ne kadar olduğu kolayca uesap
Janabilir. Bunu da kaydetmek lazımdır ki, men
gene ve aynkla yapılan tilsirlerde pı·ina ve küs
ııe istenildiği gib~ toptanamamaktaçlır. Bu zi
yruı ve isı·aflaı·ı önliyeci tedbirlerin alınmasını 
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mümkün görüyor ve yapılmasını temenni edi
Y,Oruz. 

3. Nel ıati yağlaı·r saf yemeklik yağ haline 
getirecek olan tasfiye (Rafinai) ı,inin ve 
sade yağı ihtiyacını karşılamada büyük yardı

mı olacağı şüphesiz bu!uııan, yağı sertleştirme 

(İdı·ojena.~yoıı) işiııin lhtiy~a ıcevap ' "erecek lıiı· 
had dll.hil indo düzenlenmesinin fayda sağhya

cağıru ve hunun da mümkün ola.cağmı sanıyo

rıız . Bilhassa lıazı hastalıklar yüzündeh çok 
asitti yağ veren geçen yıl zeytin mahııulü üze
rinde rafiııııj Işinin önemine işaret etmek isteriz. 

4. Memleketin hayvan yekftnuna göre elde 
edilmesi münıkün olan sütten veriınli bir şekil
de yağ elde edilmediğini şüphesiz görürüz. Müs
tahııılı teşltililtla.ndırrnak, süt toplama merkezleri 
tesis-ederek sütün ve yağm israf ve hedor olma
sma sehcp olan iptidai vasıtalarla yağ istihsali 
yerine nı altine ile yağ istihsalini tertipleııtenin 
büyiik uıydalar sağhyacağını · düşünüyoruz. 

5. Yağ ve yağ .istihııal edilecek maddelerin 
diğer i.tJere kaçın&lannm önüne geçec41k tedbir
lerin alniması da gerekmektedir. Bu sene ye
meklik zeytin ~larından sabun imaline gidil
diği çok söylen~tir. Fiyatlan teabit ediln:ie
yen, diğer nebati yağlarda zeytinyağmda kay
ma ve ka~alar olmuştur. Bu gibi hareket
lerin ve bu arada sütün ,mu.afY'en .Jı,.rl ve Ilis
petler diJıiliude batka imalAtta arfr gibi ~
lerin önlenmesi. gerekmektedir. 

Toplama işleri : 

İstlh.sal edilen yağları toplama işinin tertip
leııntesi Ye düzenlenmesi de gereklidir. Bu ko
nuda şunları belirtmek isteriz: 

1. - Müstahsrlııı teşkiliitlıındırnıasmı, mah
lıakrmmdan da ı:ok önemli görülür. Tarını SJitiŞ 
hak~ınrlan da çok önemli görülüı·. Tarım Satış 
Koopel·atifleri Birliğinin zeytinyağının toplan
masmda sağladığı faydalar iyi bir örnektir. 

2. - Tüccarlar ve ticari teşckküllerin bilhas
sa belirli yerlere inhisar eden istihsal bölgele
rinde, mahsul ün toplama· ifılerinde ticari esaslar 
dairesinde görevlendirilmesinin çok faydalar 
sağlıyacağı ka.naatiudeyiz. 

Dağı tma işi : 

Dağrtma işinin istihlak ihtiyaçlarına göre 
düzenlenmesi ve ba.zı yerlerde sıkıntının daha 
fazla ağır bir htle gelmesini önliyecek tedbirle
rin alınması lüzumuna kaniiz. 

Sözlerimi bitirirken bu mil.ruzatınıın, alınacak 
tedbirlerin ta.m ve eksiksiz bir. mecm~ oldu
ğunu iddia etmediğimizi belirtmek isterim. Hü
kümet teşkilatının teknik elemanlar ve memle
ke~ çevresindeki ticari teşkilAt vasıtalariyle, 

esaslı incelemelere dayanan kuvvetli tedbirlerin 
alınabileceği hakkındaki kanaatiınizi ve ırıd4 y~ 
rarları sıkıntmmı biranevvel yoketmek için Hü· 
kilmetin acele ve esaslı tedbirler almaanu iııte
diğimizi açıkga arzederim. (Alkışlar). 
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