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1. — Sabık zabıt hulâsası 52 
2. — Havale edilen evrak 52 
3. — Beyanat 53 
1. —• Dahiliye vekili Receb Peker'in, 

bazı vilâyetlerde vukua gelen yer sarsın
tısı hakkında beyanatı 53 :55 

4. — Müzakere edilen maddeler 55 
1. — Büyük Millet Meclisi 1942 malî yılı 

haziran ve temmuz ayları hesabı hakkında 
Meclis hesaplarının tetkiki encümeni maz
batam- (5/57) 55 

2.—• İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 
1942 malî yılı bütçesinde münakale yapılma
sına dair 2/66, Riyaseti Cumhur 1942 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
2/68 ve Büyük Millet Meclisi 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
2/70 sayılı kanun teklifleri ve Bütçe encü
meni mazbatası 55 :56,59,76 :79 

$. Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî 
yılı bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi
ne dair 4228 sayılı kanuna ek kanun lâyiha
sı ve Bütçe encümeni mazbatası (1/893) 56, 

59,76,80 :83 

Sayıfa 
4. —• Orman umum müdürlüğü 1939 

malî yılı hesabi-katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresiyle Orman 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı ka
tisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı mu- ! 
hasebat encümeni mazbatası (3/509, 
J/656) 56,59,76,83*6 

5. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere
siyle Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi hak- i 
kında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/510, 1/873) 57,59,76, 

86 89 
6. —• 2234 ve 2487 sayılı kanunlara ek 

kanun Jâyihası ve Bütçe encümeni maz- j 
hatası (1/891) [57 

7. —• Mebus seçimi hakkında kanun lâ
yihası ve Adliye, Dahiliye ve Teşkilâtı i 
Esasiye encümenleri mazbataları (1/864) 57|:76 



1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
hesabı katisine; 

Türkiye - Macaristan Ticaret Anlaşmasına 
merbut A listesinde yazılı barsak ve amyant kon
tenjanlarının tezyidi hakkında Türk ve Macar 
Hükümetleri arasında teati edilen mektupların 
tasdikma dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

Lâyihalar 
1. — Devlet havayolları umum müdürlüğü 

1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/899) (Bütçe endir 
menine) ; 

2. — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1942 malî yılı büçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (1/900) (Bütçe en
cümenine) ; 

3. — Jandarma erat kanununun 4248 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin tadili 
hakkmda kanun lâyihası (1/905) (Millî Müdafaa, 
Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) ; 

4. — Ordu mensuplariyle Emniyet işleri umum 
müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sı
nıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını 
verilmesi hakkında kanun lâyihası (1/903) (Da
hiliye, Gümrük ve İnhisarlar, Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenlerine) ; 

5. — Orman koruma Teşkilât kanununun 
3490 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü madde
sinin 4283 sayılı kanunla değiştirilen (B) fıkra
sının tadili hakkında kanun lâyihası (1/904) 
(Ziraat, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine); 

6. — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesine 35 000 lira fevkalâde tahsisat 
konulmasına dair kanun lâyihası (1/901) (Büt
çe encümenine); 

7. — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesine 134 000 lira munzam tahsisat ve
rilmesi hakkında kanun lâyihası (1/902) (Büt
çe encümenine); 

Tezkereler 
8. — Divanı muhasebatta açık bulunan âza-

lığa bir. zatın seçilmesine dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi (3/536) (Bütçe, Divanı muha
sebat ve Maliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümene); 

Takrirler 
9. — Bingöl mebusu Feridun Fikri Düşün-

sel'in, Tapu kanununun 6 ncı maddesinin tef
sirine dair takriri (4/65) (Dahiliye, Maliye ve 
Adliye encümenlerine) ; 

Mazbatalar 
10. — Ankara Elektrik ve havagazı ve Ada

na Elektrik müesseselerinin idare ve işletilme-

verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Bursa İsparta 

Itefet Camtez Kemal Turan 
Kâtip 

Bingöl 
Necmeddin S ahir Süan 

leri hakkında kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe, 
Nafia ve Dahiliye encümenleri mazbataları 
(1/615) (Ruznameye) ; 

1.1. — Bolu mebusu Lûtfi Gören'in, Avukat
lık kanununun muvakkat 4 ncü maddesinin (A) 
fıkrasının tefsiri hakkında takriri ve Adliye en
cümeni mazbatası (4/64) (Ruznameye); 

12. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî 
yılına ait bilançonun gönderildiğine dair Baş
vekâlet tezkeresiyle İnhisarlar umum müdürlü
ğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinmlsunulduğıma dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi ve İnhisarlar umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı hakkında ka
nun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni maz
batası (3/405, 505, 1/619) (Ruznameye) ; 

13. — İstanbul mebusu Ziya Karamursal'in, 
Arzuhal encümeninin 20 . X I . 1940 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 2264 sayılı kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 
Arzuhal ve Maliye encümenleri mazbataları 
(4/29) (Ruznameye); 

14. — Memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/892) (Ruznameye); 

15. -— Memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı kanunun 
9 ncu maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine 
dair kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/872) (Ruznameye); 

16. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü teşkilâtına dahil olan ve vazife icabı olarak 
hayvan tedariki mecburiyetinde bulunan süvari 
müvezzilere yem bedeli verilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/837) (Ruznameye); 

17. — Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki kanun hükümlerinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ve Muvakkat encümen maz
batası (1/894) (Ruznameye) ; 

18. — Zonguldak mebusu Rifat Vardar 'm, 
yirmi dokuz yaşma girdikleri halde maiyet me
murluğu hakkını kaybetmemeleri icabeden yük
sek mektep mezunları hakkında kanun teklifi ve 
Dahiliye encümeni mazbatası (2/72) (Rua-
nameye). 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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KÂTİPLER: Hamdi Selçuk (Hatay), Kemal Turan (İsparta). 

<*mm 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — BEYANÂT 

1. — Dahiliye vekili Receb Peker'in bazı vilâ
yetlerde vukua gelen yersarsıntısı hakkında be
yanatı. 

hakkında Dahiliye REİS — Yersarsmtıları 
vekili izahat vereeektir. 

DAHİLİYE V. RECEB PEKER (Kütahya) 
— Sayın arkadaşlarım; geçen ayın yarısından 
itibaren yurdumuzdan oldukça teessür uyandıran 
zararlara sebep olan bir yersarsmtısı dalgası geç
mektedir. Başlangıcından itibaren ilk 15 gün 
zarfında vücuda gelen zarar ve hasarı o zaman 
ajans vasıtasiyle efkârı umumiyeye iblâğ etmiş
tik. Hem bunun küçük bir hülâsasını, hem de 
ikinci devre olmak üzere başlıyan sarsıntının 
küçük bir zarar bilançosunu Yüksek Meclisinize 
ve efkârı umumiyeye arzetmek işitiyorum. 

İkinci teşrinin 15 inde başlıyan sarsıntı, Ba
lıkesir, Çorum, Manisa, Amasya, Kocaeli, Ça
nakkale, izmir, Van, Kastamonu, Sivas, Samsun, 
Sinob, Toikad, Çankırı, Ordu vilâyetlerini ihtiva 
eden menatıka yani yurdumuzun Cenup hudut
ları müstesna olmak üzere Ortaanadolunun Şark 
ve Garp kısımları dahil olarak memleketin epey 
geniş bir bölgesinde hissedilmiştir. 15 günlük ilk 
devre esnasında en çok zarar gören mıntaka 
Balıkesir vilâyetidir. Çorum buna nispetle 
birinci devrede az zarar görmüş olmakla bera
ber, ikinci devrede tekrar başlıyan sarsıntı
lar Çorum vilâyetinde de teessür uyandıracak 
bir mikyasta, yani ilk devrede Balıkesir mınta-
kasında sarsıntıların yaptığına yakın bir de
recede hasar ve ziyana sebep olmuştur. Birinci 
devrenin hasar ve zayiat miktarının bilançosunu 
veriyorum; 

Balıkesir vilâyetinde 7 ölü, 6 yaralı vardır. 11 
hayvan ölmüştür. Bina olarak 1075 ev tamamen 
yıkılmıştır. 186 bina da yıkılmış denebilecek de
recede hasara uğramıştır. Balıkesir vilâyetinin 
en ziyade hasara uğrayan mıntakası Bigadiç 
nahiyesiiyle Sındırgı kazasının Gölcük nahiyesidir. 
En kesif hasar bu iki nahiye merkeziyle yakın 
köylerindedir. 

Çorum'da ilk devrede 2 ölü, 7 yaralı vardır. 

39 ev kamilen yıkılmış, 261 ev de hasara uğra
mıştır. 

Manisa'da bir ölü vardır. 6 ev yıkılmış, 36 
ev de harap olmuştur. 

Amasya 'da yalnız iki ev yıkılmıştır. Dernek ki, 
bahsettiğim diğer vilâyetlerde hasar mevcut de
ğildir. Hâdise yalnız sarsıntı hissedilme^ su
retiyle geçmiştir. 

Birinci kânunun başından itibaren tekrar 
başlıyan zelzelenin bilhassa tekasüf ettiği) mın
taka Çorum vilâyetidir. Çorum'la Osmancık 
kazası arasına vasledilecek hattın şimali garbi
si, o civarı bilen arkadaşlar bilirler, pek; dağ
lık bir mmtakadır. Bilhassa Kırkdilim JDoğa-
zı, ki Çorum'un şimali garbisinde bir ferdir 
burası, jeolojik bakımdan zelzelelere njüsait 
telâkki edilmiş bu mıntakalarda da hasar [teka
süf etmiştir. 10 ölü, 11 yaralı vardır. 65 hayvan 
mürdolmuştur. 500 ev kamilen yıkılmışj, 880 
ev de ağır surette hasara uğramıştır. Bju su
retle bir aya yaklaşan bir devre esnasında^ yur
dumuzda yer sarsıntılarından 20 ölü, 24 yaralı 
olmak üzere ceman 44 insanın acısını tjatmış 
bulunuyoruz. 86 hayvan kaybolmuş, (jeman 
1622 ev tamamen harap olmuş, 1363 ev (jle ha
sara uğramıştır. 

Bu vakaların ilk duyulduğu anda i aliler 
derhal işi vazife edinerek işbaşına, yardıma 
koşuşmuşlardır. Vilâyetlerin elindeki itjfaiye, 
yardım vasıtaları ne varsa, halkın İmdjadma 
götürmüşlerdir. Kızılay merkezi de; parla, ça
dır, kereste, çivi gibi malzemeyi göndermek su
retiyle her zaman benzeri her acı hâdisejde ol
duğu gibi millî vazifesini yapmak husubunda 
bu felâkete karşı da en alâkalı bir tehjalükü 
göstermekten çekinmemiştir. | 

Çorum'da bugün yurttaşların, zara? gör
müş hemşehrilerine karşı yardım etmek, | para 
vermek hususunda gösterdikleri tehalükji tak
dirle yadetmeği borç sayarım. Bugün Zelzele 
kamilen yurdumuzun üzerinden geçip sıyrılmış 
olmamasına rağmen, bu arzettiğim zayiata mâ
ruz kalan mıntakalarda halktan bugün jaçıkta 
kalarak muztarip olan, yoktur diyebiliriıjrı. Ta-
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bii meveut vesait ve imkân nispetinde. Kay
bettikleri konforu bulmalarına imkân olmamak
la beraber bugünkü vaziyet olarak arzederim 
ki; hiç bir yurttaş açıkta değildir ve sıhhi ba
kımdan da durumları memnuniyet verici bir 
haldedir. 

Balıkesir mıntakasmda, arzettiğim gibi, Kı-
zılayın yardımları neticesinde, elindeki vası
talarla yüz barakanın inşası epeyce ilerlemiş 
bulunuyor. Çorum mıntakasmda zarara uğra-
mıyan binalara, zarara uğrıyan halkın yerleş
tirilmesi suretiyle ve orada ilk devrede en 
esaslı yardım vasıtası olarak kullanılan kıldan 
çadırlarla ihtiyaçları temin edilmiştir. Fakat 
bir taraftan da Kızılayın ilk gönderdiği 500 ça-
dırlık kafile yolda iken ikinci olarak 500 ça-
dırlık kafile de yola çıkarılmıştır. 

Makina başında Çorum valisiyle görüştüğüm 
zaman bana verdiği malûmata göre, o civarı 
görmüş arkadaşlar daha iyi bilirler, bilhassa 
bu seferki zelzelenin tahribat yaptığı mıntaka, 
dağlık ve yüksek bir mıntaka olduğu için, 
bu kış esnasında esaslı surette bina inşa et
mek mümkün olamıyacağını tahmin ediyorum. 
Fakat buna rağmen çadır ve mevcut bina] ar
dan;'istifade ederek, mümkün olduğu kadar 
bunlara barakalar ekliyerek, meveut ıstırap 
bir dereceye kadar tehviıı edilmiş olacaktır. 

Düzlük yerlerde bu iş daha kolay olacak
tır. Çorum'da ancak bu bahar mevsiminde 
esaslı inşaata başlamak kabil olabilecektir. 
Cumhur Reisimiz dün akşam Ankara'dan o 
havaliye hareket buyurmuşlardır, bugün öğ
leyin Çorum'a varmışlardır. Kendileri bizzat 
felâket mıntakasındadırlar. Bugün muhiti gör
mek ve tedbirler üzerinde faydalı olmak hu
susunda vazife başında bulunuyorlar. 

Sözlerime ilâve edilecek esaslı başka bir 
şey yoktur. Yalnız şunu arzedeyim ki bu fe
lâketten mütevellit hasar ve ziyandan dolayı, 
çekilen bu ıstıraba Hükümetçe en elerin te
essürlerle iştirak ederiz. Bilhassa millî varlı
ğımızda derin yara açan şehitlerin ailelerine, 
akrabalarına ve hemşehrilerine, çocuklarına eti 
sıcak duygularla baş sağlığı dilerken, bu 
kürsüden Yüksek Meclisin asıl duygularına da 
tercüman olduğumu zannediyorum. 

İSMET EKER (Çorum) — Bir şey soraca
ğım. ; Efendim bu depremde zarar ve hasarlar 
hamdolsun Çorum merkezinde değildir, Fakat 
Çorum'un 15 - 20 kilometre şimalinde bulunan 
Feriz ve (Köse), dağlarının gerek cenup, gerek 
şimal mailesinde bulunan köylerinde vâki ol
muştur. En çok zararın Lâçin nahiyesinde ol
duğunu işitiyoruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ REOEB PEKER (Kü-
• tahya) Evet Osmancık'la Çorum arasında 
Lâcimde. 

İSUET EKER (Devamla) —- Osmancık kaza-
siylo o rnıntakaya civar olan köy ve kasabalarda 

tekasüf etmiştir. Binaenaleyh Osmancık ve ci
varı, bu dağ mmtakası gibi inşaata müsait ol-
mıyan yerler değildir. İnşaata müsait olan bu 
dağın cenup kısmı ile, aşağı yukarı Çorum 'a 15 
kilometre mesafede olan yerlerde de bu yapı
ları tamir etmek imkânı vardır. Onun için vi
lâyet fakir halka meccanen çivi ve kereste veril
mesi için teşebbüsatta bulunmuştu. Bu teşebbü-
satın biranevel intacını Dahiliye ve diğer vekiL-
]erimizden rica ederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ REOEB PEKER (Kü
tahya) — îsmet Eker arkadaşımızın buyurdukla
rı, oradaki bugünkü vaziyete mutabıktır. Benim 
arzettiğim bu kış esnasında, kendileri de çok iyi 
bilirler, bilhassa eflâke ser çekmiş olan duman
lı Köse dağı ile Alagöz dağları civarındaki köy
lerde bu kış mevsiminde inşaat yapılmasının 
çok güçlüğüdür. Buyurdukları gibi Lâçin nahi
yesinin bulunduğu yer ve dağlık mıntaka ile 
Osmancık kazasının arasında bulunan vadide 
mümkün olanları yapılabilir. 

Kereste işini-de arzedeyim. Kızılay'ın elinde 
hazır kereste vardır. Bu Balıkesir'de sarf edil
miştir. Biz Kızılay ve Ziraat vekâleti ile daimî 
temas halindeyiz. Hazır ve inşaata müsait keres
te bulunca Kızılay bunları alacak, Balıkesir'den 
esirgemediği yardımı ayni bir surette Çorum'a 
da yapacaktır. Diğer taraftan kanunun müsaa
de ettiği yollardan Ziraat vekâletinin teşebbü-
siyle civar hırdaki ormanlardan, halkın bu hu
sustaki kereste ihtiyacım karşılamağa imkân ve
recek tedbirler alınmıştır. Çivi de vasıl olunca, 
bu mevsimin müsaade ettiği yerlerde, baraka
lar tıpkı Balıkesir'de olduğu gibi yapılacaktır. 

İSMET EKER (Çorum) — Muhterem veki
limizin izahatına teşekkür ederiz. Hükümet 
bittabi lâzım gel en. tedbir ve teşebbüsleri almış
tır, bunda şüphemiz yoktur. Kırkdilim dağı 
denilen sivri üzerinde hiç bir köy yoktur. Köy
ler bunun maillerindedir. Yıkılmış olan bütün 
bu evler üzerinde inşaat bu mevsimde mümkün 
olmaz. Çünkü mevsim geçmek üzeredir. Keres
te ve saire katıya ti da uzun zamana mütevak
kıftır. Fakat hasar görmüş evlerin tamiri 
için buna pek lüzum yoktur. Çünkü hasar gö
ren evlerde kereste kısmen olsun sağlam kala
bilir. Bunların olsa olsa ufak tefek malzemeye, 
çiviye ve saireye ihtiyaçları vardır. İşittiğimize 
göre Yozgad'da, bilmiyorum, Sıhhat vekilliğinin 
mi, Kızılay'ın mı kerestesi durmaktadır. Bun
ların bugünkü vesaitle Çorum'a nakli mümkün 
olmuyormuş gibi bir haber aldık. Dağdan ke
reste kesip getirmektense Yozgad'daki keresteyi 
getirmenin daha doğru olacağını zannediyorum. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Osmancık ha
kikaten dar bir yer. Şimdi Balıkesir'den keres
te alıpta oraya getirmenin imkânı yok. (Kür
süye, işitmiyoruz sesleri). Hükümetten ufacık 
bir rica. Rica ediyorum ki her şeyi Kızılay'a 
yükletmiyelim. Bizim bir içtimai muavenet ve-
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kâletımiz var, bir de Dahiliye vekâletimiz var. 
Bunlar bir heyet göndersin, Ziraat vekâletin
den bir adam bir de mühendis gider. Bunlar 
baksınlar. Zaten Hükümetin şefik kalbi uyan
dığı zaman halk çok mütehassis olmaktadır. Bu
nu Kızılay'a bırakmıyalım. Balıkesir'den keres
te gönderilemez. Bendeniz Hükümetten rica edi
yorum, heyet halinde bir kaç kişi göndersin, 
mahallinde alınacak tedbirleri alsınlar. 

DAHİLİYE V. RECEB PEKER (Kütahya) 
— Maksat işin iyi yapılmasıdır, iyi yapabilmeği 
mümkün kılacak vasıtaları Hükümetin kullana
cağından şüphe buyurmayınız ve Yüksıek Mecli
sin, her işte olduğu gibi, gösterdiği ameli kıy
mette temayülün, yalnız Dahiliye vekâletinde, 
veya Sıhhat vekâletinde değil, Hükümetin nmu-
mî bünyesinde arzu edilen akisleri yapacağından 
da emin olmalıyız. 

BESİM AT ALAY (Kütahya) — Arkadaşlar; 
çoktanberi gözümü burkan, içimi yakan bir der
dim vardır. Bu yer depremi dolayısiyle bunu 
arzedeyim. O da, Ankara'da yapılan binaların 
zelzeleye dayanmaması ve dayanamayacağı yo
lundaki mütalâamdır. Dört kat, beş kat binalar 
yapılıyor. Hele son senelerde demir yok, çimento 
yok, kireçle örüp gidiyorlar. Ufak bir zelzelede 
bu binalar leblebi gibi yıkılacaktır. 

Arkadaşlar; size bugün üzıerinde yaşadığımız 
toprağın kısaca tabiatından bahsedeyim: O top
rak milyonlarca sene evvel denizin altında kal
mıştır. Ondan sonra muhtelif zelzelelerle yukarı 
çıkmıştır. 2 bin metrelik Boğa dağlarının tepesin
de dolaşırsanız milyonlarla deniz mahlûklarının 
müstehasesdni göreceksiniz. 

1. •—• Büyük Millet Meclisi 1942 malî yılı ha
ziran ve temmuz ayları hesabı hakkında Meclis 
hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (5/5?) 
[1] 

(Mazbata okundu). 

REİS — Ittıla hâsıl olmuştur. 

2 . İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1942 
7iialî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 
2/66, Riyaseti Cumhur 1942 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair 2/68 ve Büyük Millet 
Meclisi 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında 2/70 sayılı kanun teklifleri ve 
Bütçe encümeni mazbatası [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 26 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 25 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Bolu dağlarında da gördüm ben. Orta [Anado
lu'da bulunan Tuzlu göl Akdenizin bakiyesin
den başka bir şey değildir. En bitaraf ^nüellif 
Şarl Teksiye diyor ki; Türkler ne Bizanfsın; ne 
de Româ'nın asarını tahrip etmemişlerdir? An
cak eski Anadolu'nun eski asarını tahrip eden 
zelzeledir, zelzele. Bu memleket, tarihin dev
rettiği günlerdenberi 50 den fazla çok-kprkunç, 
çok acı zelzele geçirmiştir, her şeyi berbat etmiş
tir. 

Şimdi tasavvur edin, yepyeni bir şehijr kuru
luyor, tek tuğla ile dört katlı apartıman jkurulu-
yor. Bu olur mut. Tek tuğla ile dört k^t yapı
lır mı? Şurada, burada bir pencere açıfmasına 
muhalefet edenler niçin bunu görmüyorlar? Ben 
Yenişehir orada kurulmak istenildiği zaıjnan bu 
kürsüden olmaz demiştim. Eğer yaparsanız, ora
da oturacaklara, birer kayık alın demiştjim. Ol
maz. Çünkü Esat, Ayrancı, Argacın sathı mail
leri buraya doğrudur. Oradan gelecek sjılar ne
reye gidecek? Hilâliahmer binasına dolacak, bu
nun olacağı bu idi .zaten. 

Arkadaşlar, arkadaşlar tekrar ediyorum, ben 
araziyi tetkik ederek söylüyorum size, girek ce
nubunda, gerek şimalinde, gerek şarkırijda,. her 
tarafında görüyoruz ki, bol bol deniz rajüsteha-
seleri vardır ve zelzele yüzünden burası yük
selmiştir. Zaman zaman bu muzipliği yapacak
tır. Eski binaları bir tarafa hırakıyoruı^ı, fakat 
yeni yapılanlar çok kötü, çok fena bit halde 
yapılıyor. Ait olduğu vekâletin nazarı dikkati
ni celbederim. 

REİS — Ruznameye başlıyoruz. 

1942 malî yılı Muvazene! umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik ya

pılmasına dair kanun 
MADDE 1. — 1942 malî yılı Muvazenjei umu-

nıiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik cet
velde yazılı tertipleri- arasında 164 620 liralık 
münakale yapılmıştır. ! 

CETVEL 
F. Tenzil. | Zam. 

Büyük Millet Meclisi 
1 Âza tahsisatı I 57 878 

REİS—Kabul edilmiştir. 
12 Melbusat i 2 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
28 Geçmiş yıllara ait tah-

sisatsız borçlar j 4 200 
REİS—Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Cumhur 
41 Umumî masraflar, me-, 

mur ve müstahdemler 
iaşesi tlOO 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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P. Tenzil. Zam. 

Divanı muhasebat 
45 Memurlar maaşı 551 

REÎS —Kabul edilmiştir. 
46 1683 sayılı kanunun 58 

nei maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikrami
yesi 551 
REÎS — Kabul edilmigtir. 

Maliye vekâleti 
317 664, 1013, 1177, 1244, 

1550 ve 2425 sayılı ka
nunlar mucibince çıka
rılan bonolar ve bu ma
hiyetteki borçlar 164 078 
REÎS —Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Kabul edenler ... Etmiy enler ... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 2. —< Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

3. — Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı 
bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesine dair 
4228 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/893) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? ... Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... Mad
delere geçirmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yık bütçesine 
fevkalâde tahsisat verilmesine dair 4228 sayılı 

kanuna ek kanun 

MADDE 1. —4228 sayılı kanunun 1 nei mad
desiyle Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
1942 malî yılı bütçesinde (Muhtelif Müdafaa hiz
metleri) adiyle açılan fasla (60 000 000) lira 
munzam tahsisat verilmiştir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler .... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
moıteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 28 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

4. — Orman umum müdürlüğü 1939 maU 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresiyle Orman umum müdürlüğü 1939 ma
lî yılı hesabı katisi hakkında kanun lâyihası ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/509, 
1/656) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğümün 1939 malî yılı he
sabı katı kanunu 

MADDE 1. — Orman umum müdürlüğünün.. 
1939 malî yılı masarifi bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere 4 488 421 lira 14 kuruştur. 

REÎS — Mütalâa var mı?. 
Maddeyi A eetveliyle birlikte reyinize arzedi

yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul , 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen umum müdürlüğün 
aynı yıl tahsilatı ilişik (B) cetvelinde gösteril
diği üzere 4 494 728 lira 10 kuruştur. 

REÎS — Mütalâa var mi t 
Maddeyi B eetveliyle birlikte reyinize arzedi

yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Muhassasattan 1939 malî yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) cetvelinde ayrı bir 
sütunda gösterilen 938 176 lira 63 kuruş tahsi
sat bakiyesi iptal olunmuştur. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu

ranlar... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi

yenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Bu kanunu icraya Ziraat ve

kili memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi

yenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze

diyorum. ., 

[1] 30 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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5. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğmıa dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü 1939 mali yılı he
sabı katisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı 

muhasebat encümeni mazbatası (3/510, 1/873) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 
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1933 ve 1934 Türk borçları tahvillerinin öjien^ 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 
1939 malî yılı hesabı katî kanunu 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1939 malî yılı masarifi bitişik 
(A) cetvelinde gösterildiği üzere 10 292 550 lira 
96 kuruştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi (A) cet-
veliyle birlikte reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen umum müdürlü
ğün aynı yıl tahsilatı bağlı (B) cetvelinde gös
terildiği üzere 13 058 542 lira 57 kuruştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi (B) cet-
veliyle birlikte reye arzediyorum. Kabul edenj-
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE S, — Muhassasattan 1939 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve (A) cetvelinde ayrı 
bir sütunda gösterilen 3 970 873 lira 41 kuruş 
tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu icraya Münakalât 
vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

6. — 2234 ve 2487 sayılı kanunlara ek kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/891) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini yüksek re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

[1] 27 sayılı basmayazı zaptın sonuudadır. 
[2] 29 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

mesi için anlaşmalar yapılabilmesine dair ksjnun 

MADDE 1. — 1933 ve 1934 Türk borcu [tah
villerine ait tediye karşılıklarının tesisine,) ku
ponların ödenmesine itfaların yapılmasmi ve 
malî servislerin gördürülmesine ait olmak ü|zere 
alâkadar hâmiller veya onları temsil eden (Hü
kümet veya teşekküller ile anlaşmalar akjdine 
Maliye vekili mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyjnize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...)Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım neşri tarihimden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum.!Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini ! yü
rütmeğe Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. | Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştiıj. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.) 

7. — Mebus seçimi hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye, Dahiliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menleri mazbataları (1/864) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında sö ;̂ is-
tiyen var mı? 

İlk söz Dr. Osman Şevki Uludağ'ındır. 
DAHİLİYE En. M. M. İBRAHİM ElfEM 

BOZKURT (Zonguldak) — Reis Bey; Encümen 
namına söz istiyorum, müstaceliyet istiyeceğijn. 

REİS — Buyurun. 
DAHİLİYE En. M. M. İBRAHİM E^EM 

BOZKURT (Zonguldak) — Efendim; M^bus 
seçimi hakkındaki, kanun lâyihasının müstjace-
len müzakeresini Encümen namına teklif (edi
yorum. 

REİS — Encümen lâyihanın müstacelen (mü
zakeresini teklif ediyor. (Muvafık, muvafık) ses
leri). Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler..)Ka
bul edilmiştir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya^ — 
Mebus seçimine ait İntihabı mebusan kanunıinun 
bazı maddelerinde değişiklik olacağına dair i ev-
veldenberi kulağımıza çalınan şayialar bugün 
tahakkuk ediyor; kanun lâyihası elimizdedir, ıjnüs-
vedde elimizdedir. Müzakere edilecek, tahak
kuk edecek, kanuniyet kesbedecektir. Eski İnti
habı mebusan kanunu Gülhane Hattı Hüma
yunundan ilham alarak yapılmıştır. Gerçi jneş-
rutiyet devrinde tatbik olunan bu kanunun) bir 
çok maddeleri Cumhuriyet devrinde tatbik oflun-
mamış ise de kitapta dahi istemediğimiz kayıtla
rın mevcut olması onun tadiline lüzum göster
miştir. Tadili mevzuubahis olan maddeler esasen 

dır. 
1] 12 sayılı basmayazıya ek zaptın sonulda-
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Cumhuriyet devrinde çoktanberi fiili olarak hal-
lolunmuştur. Eski O&tmanlı Kanunu Esasisi 
yerine Teşkilâtı Esasiye kanunu ikame olunduk
tan sonra yapılan seçimlerde bugün tadil ede
ceğimiz maddeler esasen tatbik olunmamıştır. 
Bununla beraber kanunun değişen maddeleri 
hakkında hiç de menfi fikrim yok. Geçen gün 
tam müzakere edeceğimiz esnada Teşkilâtı Esa
siye Encümeninin Mazbata, Muharriri tara
fından geri alınarak lâyihanın yeniden tetkik 
edilmesi bize gayet güzel bir netice daha hazır 
hımıştır. Bu da mebus intihabı için geçmesi lâ-
zımgelen müddetlerin kısaltılması meselesidir. 
Gerçi gerek fesih itibariyle, gerek müddetini dol
durmak itibariyle toplanmıyan Meclisler icabın
da, yeni mebus seçimine kadar yine mebus sıfa
tını, mebusluklarını muhafaza ederler ve Mecli
sin toplanma yapmasına muvaffak olurlarsa .da 
bu suretle yapılan içtimalarda, daha ziyade kuv
vet ve selâmet temini için Teşkilâtı Esasiye En
cümeninin, bulduğu şekil daha kestirme, daha 
kolay ve Hükümetin, milletin menfaatine daha 
uygundur. Bu projeden dolayı Teşkilâtı Esa
siye Encümenine ve onun bu maksadını ifade 
eden kıymetli arkadaşım Ziya Karamursal'a te
şekkür ederim. 

Değişecek maddeler arasında en esaslı o1 arak 
Jâyiklik esası üzerinde bazı kararlar vardır, bit
tabi bunu hepimiz biliyoruz. Fakat B. M. Mec
lisinin,kürsüsünden bunları ifade etmekte büyük 
siyasi mânâlar, terbiyevi mânalar olacağını zan
nediyorum. Bunları gayet kısa notlarla, bir kaç 
fıkrasını arzedeceğim. Eski İntihabı mebusan 
kanunun beşinci maddesinde seçimde imamlara, 
papaslara, hahamlara vazifeler verilmektedir. 
IşJeri yalnız ahiretten ve derimi hislere hitap. 
etmek olan ahiret adamları dünya işlerini gö
rüşmek için toplananlar arasında belediyeye 
celbulunacaktır. 

Arkadaşlar; bizim toplu olarak lâbisi libası 
katrani diye tavsif ettiğimiz bu adamların ta-
mamiyle dünya işlerini görecek olan mebuslara 
bu sıfatları ile müdahale salâhiyetinde olmala
rının, mânası nedir? Bu kaydın yeni kanunla 
kaldırılması tam yerinde olmuştur. Ayni zaman
da yine o maddede diğer bir fıkra da, papaslar 
ve hahamların yaşları nüfus defterinde mukay
yet olmıyan vatandaşların kendi fikirlerine 
göre yaşlarını tashih eder, ve esas kaydı olmı-
yanlara bile rey verdirirler. 

Arkadaşlar, vatandaşın Devlet işleri üzerin
de iştirak "hakkı olabilmesi için onların mutlaka 
nüfus küfiüğünde kayıtlı olması lâzımdır. Bu, 
vatandaşın ilk işidir. Fakat bu iş papas ve ha
hamların, imamların tavsiyesiyle olamaz. Bu za
manda kanunda böyle bir kaydın bulunması 
doğru değildir. Binaenaleyh bu noktai nazar
dan da Hükümetin ve bu lâyihayı hazırlıyan 
komisyonun kanaatinde isabet vardır. 

13 ncü maddede de aynı karakter var. İnti
hap defterleri hahamhanelerin, kiliselerin, cami
lerin duvarlarına asılırdı. Tekrar etmeğe lüzum 
yoktur ki, bu kaydın kalması B. M. Meclisini 
âdeta vasayet altına koymak demektir. Haki
kat bu değildir. Böyle kayıtlar elbette kalkmalı
dır. O. H. Partisi nizamnamesinin bütün maddele
rini zikretmeğe hacet yoktur, fakat umdeleri 
ifade eden ve Partinin remzi olan altı oktan 
birisi lâiklik sıfatına işaret eder. Din ile dün
ya işlerini ayıran Cumhuriyet Hükümeti ve 
Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde yaptığı 
inkılâbı Teşkilâtı Esasiye kanununda onunla 
ahenkli olarak görüyoruz. Devletimiz lâik bir 
devlettir. Teşkilâtı Esasiye kanunu içerisinde 
bunu zikretmiş olduğu halde ahret işleriyle 
meşgul olan adamlara böyle işler vermek gerek
mezdi. Eıı doğru olanı da budur. Fakat şimdiye 
kadar Cumhuriyet Hükümeti niçin bu kanunu 
bize getirmedi. Bu sual varit olabilir. Arka
daşlar, inkılâp devri içerisinde çok işler yap
tık. Bu maddenin şimdiye kadar gelmemesi 
bir bakımdan çok iyi oldu. Büyük Millet Mec
lisinin bu kanun üzerinde durması Cumhuriyet 
çocuklarına gösterecektir ki, batan Osmanlı 
Devleti hakikaten çoktan ahretlik olmuştu. Ahret 
adamlarının hâkim olduğu devlet, dünya üstün
de yaşamak hakkını iddia edemezdi. 

İşte bunun siyasal faydası, terbiyevi gayesi 
bundan ibarettir. Bunu belirtmek için söz al
mıştım. 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; Mebus seçimi hakkındaki kanun müza
kere edilirken belediye reisliğinde bulunmuş, uzun 
müddet seçim işleriyle alâkadar olmuş bir arka
daşınız sıfatiyle ben de düşündüklerimi ar-
zetmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Bu kanunu her birerleriniz gibi bendeniz de oku
muşumdur. Bu kanun iki dereceli intihabı gös
teren bir kanundur ve bunu İntihabı mebusan 
kanununun Cumhuriyet idaresinde tadil edi
len maddeleriyle birlikte aynen buraya ge
tirilmiş olan bir kanun olarak görmekteyim. Hal
buki bu, İntihabı mebusan kanunu olmaktan 
ziyade (İntihap usulleri hakkında kanun) olsaydı 
daha iyi olurdu. Çünkü İntihabı mebusan kanu
niyle mebuslar intihap edildiği gibi Meclisi umu
miler de bu kanuna tabi tutulmaktadırlar. Bi
naenaleyh bu iki dereceli intihap usullerini gös
teren bir kanun olsaydı ve mebusların seçimi de 
iki dereceli olduğuna göre, bu da o usullere göre 
yapılabilirdi. 

Binaenaleyh bunun İntihabı mebusan ka
nunu olması, Teşkilâtı Esasiye kanunumuzdaki 
bir çok maddeleri tamamlayıcı bir kanun 
mudur ? Çünkü mebusluğa, mebusa ve Meclisin 
teşekkülüne ait bir çok maddeler Teşkilâtı Esa
siye kanunumuzda vardır. O kadar vardır ki, 
müntehibi sanilorin kaç yaşında olacağı, ka
dınların hakkı intihabı ve mebusların kaç ya-

— 58 — 



t : 16 11.12.1942 C : î 
şmda olacağı gibi bahislerin hepsi Teşkilâtı 
Esasiye kanunumuzda vardır. Yalnız Meclisin 
esas teşekkülü olan âza adedinin tesbitinde 
esas tutulan ve çok mühim olan bu kısım Teş
kilâtı Esasiye kanununa alınmamıştır. İntihabı 
mebusan kanununda durmaktadır. Halbuki bu, 
diğer maddeler kadar mühimdir. Meclisin bün
yesini teşkil eden bir maddedir. Bunun Teşki
lâtı Esasiye kanununda yer alması lüzumlu oldu
ğuna kaniim. Saniyen Teşkilâtı Esasiye kanunu, 
vilâyetlere, şehir ve kasabalara, köylere hükmi 
şahsiyet vermektedir. Halbuki bugün elimizde 
olan bu kanunun bu esasa dayanmadığını gör
mekteyim. Çünkü intihabı mebusan kanununun 
birinci maddesi buraya aynen geçmiştir. 
İntihabı mebusan kanunu; intihap şubelerini 
nahiyeler olarak gösterilmektedir. Halbuki ev
velce nahiyelerde idare heyetleri vardı ve oralar
da seçilmiş olan azalar bu işe bakardı. Bugün 
idare heyetleri kazalarda, vilâyetlerde seçilmekte
dir. Kaza ve vilâyetlerde idare heyetleri seçildi
ğine göre; vilâyette olsun, kazalarda olsun, kaza
larda belediye heyetleri halkça seçilmiş idare he
yetleri tarafından, vilâyetlerde hem belediye he
yetleri, hem de yine halk tarafından seçilmiş en
cümen azaları tarafından idare edilmektedir. 
Nahiyeye gelince; nahiyede böyle bir teşekkül yok
tur. Bunların intihap şubesi olarak kanunda 
yer alması muvafık değildir. İntihap şubeleri 
şehir, kasaba ve köyler kabul edilmelidir. Bu 
intihap tatbikatında ne kadar müşkülât çektiği
mizi de kısaca anlatmak faydalı olur kanaatinde
yim. Bir nahiyenin civarında olan köyler bir in
tihap yapmak için nahiye merkezine gelecek
lerdir. Nahiye merkezinden, filân gün filân köy, 
filân gün filân köy gelsin diye ilân edilecektir. 
Bu, hem vaktin ziyama; hem de halkın ayağında 
intihap yapmaktan mahrum olacaklardır. Bina
enaleyh, seçim daireleri vilâyet olduğuna göre, 
seçim şubeleri de şehir, kasaba, köyler olarak 
yazılmalıdır. Binaenaleyh, maddelere gelince 
ayrıca mâruzâtta bulunacağım, bu kadarla ikti
fa ediyorum. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Sayın arkadaş
lar ; bir noktanın aydınlatılmasını rica etmek 
için söz almış bulunuyorum. Bu nokta, bu lâ
yihanın geçen defa' yüksek huzurunuza takdi
minde de bendenizce izaha muhtaç bir müphemiyet 
ifade ediyordu. O zaman söz almak istemiştim. 
Fakat Teşkilâtı Esasiye encümenince lâyiha is
tenildiği için buna mahal kalmadı. Teşkilâtı 
Esasiye encümeninin mazbatasında da aynı nok
tanın cevaplanmadığını gördüğüm için müzake
remizi sadeleştirmek ve kolaylaştırmak maksa-
diyle bu noktanın daha evvel tesbit edilmiş ol
masını ve aydınlatılmasını rica ediyorum. 

Parti programımızın âmme hukukundan bah
seden dördüncü maddesinin (C) fıkrası şöyle 
diyor: 

« Mebus seçimi kanunu yenilenecektir, kur
dumuzun umumî şartlarına göre vatandaşın [ya
kından tanıdığı ve emniyet ettiği kimselere jrey 
vermesini temin eden iki dereceli seçimi demiok-
rasinin amelî icaplarına daha uygun buluruz) ». 

Şimdi aydınlanması icabeden nokta şudur: (Mü
zakeresine başlamış bulunduğumuz lâyiha Pkrti 
programına giren yenileştirici kanun lâyih,ası-
mıdır, yoksa değil midir1? Değilse meselemiz (çok 
sadeleşmiş olur. Encümen mazbatalarının ve 
Hükümet mucip sebepler lâyihasının sarahajtin-
den değilse bile tazammunundan bu lâyihamın; 
bir telfikten, derleyip toplamadan ve eski j ka
nunları bir araya getirmek suretiyle tedvir 
edilmiş bir lâyihadan ibaret olduğu anlaşılıyor. 
Yalnız eski kanunun Teşkilâtı Esasiye ile ieliî 
olunamıyan bir iki noktası vardır ki, o da) bu 
arada tadile uğramış oluyor. Bendeniz, bu lâyi
hanın, Parti programında bahis mevzuu 0İan 
« yenilenme » yi istihdaf etmediğini zannediyo
rum. Encümen de bunu böyle mi anlamıştır? 
Eğer böyle anlıyorsa şu halde parti programı
nın (C) fıkrasında bahis mevzuu olan « yeni
lenme » ğe intizar vaziyetinde kalmış oluyojruz. 
Ahval müsait olduğu zaman bu olacaktır. |Bil
mem bu anlayışımda isabet var mı?, yok pıu? 
Encümen veya Hükümetçe bu noktaların tenvi
rini rica ederim. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. M. M. ZİYA 
KARAMURSAL (İstanbul) — Bendeniz müsa
adenizle encümenin noktai nazarını arzedece-
ğim. Bu hemen, hemen 20 senedenberi intihabı 
mebusan kanununun tatbikmda bu kanrjnun 
ihtiva ettiği esaslı hükümlerden mütevelli^ bir 
aksaklık görülmemesi bu hükümlerin millî bfinye 
ve mizacımıza tamamen uygun olduğunu 
vazıhan göstermektedir. Bahusus bütün in
tihaplarda umumî aranın vahdeti Cahi
linde tecellisi de bu ana hükümlerin 
çok yerinde olduğuna ayrıca bir delildir, j Hü
kümet bu hükümlerin aynen muhafazasını miuva-
fık görmüş ve bu esas dahilinde yapmış olmuğu 
kanun lâyihasını- Yüksek Meclise sevketm^ştir. 
Adliye ve Dahiliye encümenleri ve bizim encü
menimiz bu hükümler dairesinde lâyihayi niüza-
kere ve huzurunuza sevketmiştir. Encümenimi
zin yaptlığı bazı tadilât mazbatamızda ve lâyipada 
musarrahtır. Nevzad arkadaşımın temas ektiği 
nokta encümenimize taallûk etmediği için "f)una 
temas etmiyeceğim. Eğer arkadaşlarım enejüme-
nimizin yaptığı tadilât hakkında izahat isteıflerse 
onu ayrıca arzederim. (Hacet yok, sarihtir, jkâfi, 
sesleri). 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında lj)aşka 
mütalâa yoktur, maddelere geçilmesini yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... ^tmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmiyen arkadaşlar yarsa 
lütfen reylerini versinler .., Key toplama (mua
melesi bitmiştir. ! 
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Mebus seçimi kanunu 

BÎRÎNCÎ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti 
dahilinde mebus seçimi vilâyetler itibariyle yapı
lır. Her vilâvet bir seçim dairesi ve her nahiye 
bir seoim şubesi itibar olunur. 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Arkadaşlar; de
min de arzettiğlm sribi, intihap isi halk işidir. 
Hükümetin buradaki işi yalnız sandığı korumak 
ve intihapta tazvik vapılmamasma nezaret etmek
tir. Binaenaleyh nahiyelerde halk tarafından seçil
miş bir heyet bulundurulmuvor. Binaenalevh 
bu şubeler şehirlerde ve kasabalarda bele
di vel ere ve kövlerde de kövlere verilmelidir. Bun
ların hükmi sahsiveti vardır buna* göre bu kana
ati a bir takrir takdim ediyorum kabulünü rica 
eden'm. 

TE«KtT.ATI ESASİYE En. M. M. ZİYA 
KARAMÜRSEL (istanbul) — Arkadaşımızın 
teklifleri maddeten kabili tatbik değildir. Çünkü 
Türkiye'de belki 40 bin köy vardır. 

Buralarda da arkadaşımın arzu ettiği veçhile 
birer seçim şubesi teşkil etmek hem intihabı iş
kâl eder hem de vakit kaybettirir. Binaenaleyh 
encümen gerek bunu gerek bu vesile ile temas et
tiği diğer nokta ve teklifleri kabul etmekte ma
zurdur. Takdir Heyeti Celilenizindir. 

REÎS — Lûtfi Gören 'in verdiği takrir bu mad
deye ait değil, 19 ncu maddeye aittir. 

O madde gelince reye koyarız. Bu maddeye 
ait takririniz var mı? 

LÛTPI GÖREN (Bolu) — Var efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebepten dolayı kanunun birinci 

maddesinin aşağıdaki şekilde yazılmasını teklif 
ederim: 

Bolu mebusu 
Lûtfi Gören 

Birinci madde — Türkiye Büyük Millet Mec
lisi azaları (mebuslar) m seçimi vilâyetler itiba
riyle yapılır. Her vilâyet bir seçim dairesi, her 
şehir, kasaba ve köy bir seçim şubesidir. 

REÎS — Takriri yüksek takdirinize arzediyo-
rum. Nazarı dikkate alanlar... Almayanlar... Tak
rir nazan dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCI MADDE — Türkiye cumhuriyeti 
halkından her (40 Û00) nüfus için bir mebus 
seçilir. Bir seçim dairesinin nüfusu (40 000) 
den aşağı olsa dahi bir mebus seçmek hak
kıdır. Nüfusu (40 000) den yukarı olan se
çim daireleri için aşağıda gösterilen muamele 
yapılır: 

(55 000) e 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 mebus 
seçilir. 

Nüfus miktarı yükseldikçe mebus sayısı bu 
yolda arttırılır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmenler defterinin tanzimi 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiye Büyük Millet ** 

Meclisi, Teşkilâtı Esasiye kanunu ile muayyen 
seçim devresini ikmal etmiş veya aynı kanunun 
25*nci maddesine göre seçim yenilenmesine ka
rar vermiş bulunuyorsa keyfiyet Dahiliye ve
kâletince vilâyetlere tebliğ olunur. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Valiler, seçime baş
landığını ve vilâyet merkezleri de dahil olduğu 
halde her kazada mevcut erkek ve kadın Türk 
nüfununu havi birer esas defterinin tanzimini 
idareleri altındaki kaymakamlarla vilâyet mer
kezindeki belediye reisliğine ve vilâyet merke
zine bağlı nahiye ve köylere emir ve tebliğ 
ederler. 

Kaza kaymakamları da vilâyetin bu emrini 
kazaları içindeki belediye, nahiye ve köylere 
bildirir1 er. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞÎNCÎ MADDE — Bu emir ve tebliğleri 
alan belediye idareleriyle köylerin muhtar ve 
ihtiyar meclisleri azaları, belde ve köylerinde 
yerleşmiş olan veya bu maksatla oturmakta bu
lunan umum erkek ve kadın nüfusunun defter
lerini en çok on gün içinde tanzime mecburdur
lar. Defterlerin tanzimi sırasında tedavi ve se
yahat gibi sebeplerle muvakkat olarak başka 
yerde bulunanlar, bulundukları yerlerin değil 
asıl ikametgâhlarının bulunduğu yerlerin esas 
defterlerine yazılırlar. 

Bu defterlerde: 
A) Adı : 
B) Soy adı; 
C) Baba adı; 
Ç) Ana adı; 
D) Doğum yeri; 
E) Doğum tarihi; 
P) İkametgâhının bulunduğu mahalle ve 

sokağın adı ile numarası; 
J ) Seçim hakkını haiz olup olmadığı; 
H) Sanat ve meşguliyet ve mülâhazat; 

sütunları bulunur. 
REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler . . . 

Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Şehir ve kasabalarda, 
mahalle ve köylerde köy itibariyle tanzim edii-
lecek olan bu defterler, biri yeni doğanlardan 
22 yaşına kadar olanları (22 yaşını henüz bitir
memiş olanlar dahil) diğeri de 22 yaşını bitir
miş olanlardan başlıyarak daha yukarı yaşta bu-
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lunan nüfusu göstermek üzere iki bölüm olarak 
tanzim edilir. 

Askerî garnizonlarla müesseselerindeki su
bay ve erat yekûnunun ne suretle tesbit ve def
terlere ilâve olunacağı Millî Müdafaa ve Dahi
liye vekâletleri arasında kararlaştırılır. 

REİS — Söz istiyen var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Seçmenlik şartları 
YEDlNOÎ MADDE — Birinci ve ikinci seç

men olabilmek için: 
1. Türk olmak; 
2. 22 yaşını bitirmiş olmak; 
3. Âmme hizmetlerinden menedilmiş olma

mak; 
4. Ağır hapis cezasına mahkûm olmamak; 
5. Hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, em

niyeti suiistimal, hileli iflâs suçlarından biriyle 
mahkûm olmamak; 

6. Mahcur olmamak; 
7. Yabancı tebaadan olduğu iddiasında bu

lunmuş olmamak; 
8. Yabancı bir Devletin resmî hizmetinde 

bulunmamak; 
şarttır. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
FUAD SÎRMEN (Rize) — Efendim; bende

niz bu 7 nci madde hükümlerine iki noktadan 
encümenin cevap vermesini rica edeceğim: 

Teşkilâtı esasiye kanunumuzun 10 ncu mad
desi mutlak olarak şöyle demektedir: «22 yaşını 
bitiren her Türk, kadın, olsun, erkek olsun me
bus seçmek hakkını haizdir.» Bu mutlak ibareyi 
takyit eder Teşkilâtı Esasiye kanununda hiç bir 
kayıt yoktur. Aynı kanunda bu kanun mebus 
seçilebilmek için böyle mutlak bir ifade ile 30 
yaşını bitiren her Türkün, kadın olsun, erkek ol
sun mebus seçilmek hakkını kabul etmektedir. 
Yalnız mebus seçilebilmek için aynı kanunun 12 
nci maddesi bazı vasıflar aramaktadır. Bu va
sıflar orada sırasiyle bazı cürümlerden mahkûm 
olmamak, hukuku medeniyeden ıskat edilmiş 
bulunmamak, mahcur olmamak, türkçe okuyup 
yazmasını bilmemek, ecnebi hizmetinde bulun
mamak gibi şeylerdir. Teşkilâtı Esasiye kanu
nunun bu hükmüne göre bu kanunda istihdaf 
edilen gaye kendiliğinden meydana çıkmaktadır. 
Onun istediği şudur: Türkiye hudutları içinde 
ve Türk tabiiyetini muhafaza eden ve muayyen 
yaşı bitirmiş olan her vatandaşın mutlak olarak 
mebus seçmek hakkını tanımaktadır. Bu bizim 
prensiplerimizin, rejimimizin esas hükümlerine 
tamamen mutabıktır. 

Şimdi Teşkilâtı Esasiye kanunumuzun bu 
hükmünün kabulünden evvel kanuniyet kesbet-
miş olan ve bugün de mer'iyet mevkiinde bulu
nan eski İntihabı mebusan kanununda Türk
lerin mebus seçme hakkının bu mutlakıyetini 
takyit eder bir iki hüküm vardır. Bugünkü 

mer'i kanunun 11 nci maddesinde; «Mebus sje§i 
me hakkına malik olmak için şu şartları koy
maktadır: Hukuku medeniyeden sakıt bulu
nan ve tabiiyeti ecnebiyede veya o iddiada bu
lunan veya muvakkaten hizmeti ecnebiye initi-
yazını haiz olan veya nizamen iflâsla mahkûm 
olup iadei itibar etmemiş veya mahcuriyetine 
hüküm lâhik olupta fekki hacir ettirmemiş 
olanlar intihap hakkından mahrumdur» den
miştir. Bendenizin şahsi kanaatime göre \ bu 
kanundan sonra neşredilmiş olan Teşkilâtı 
Esasiye kanununun, şimdi arzetmiş olduğum 
mutlak hükmü bunu kaldırmış olması lâzirm-
gelirdi. Amma tatbikatta kaldırılmadığı neti
cesine varılmış olmalıdır ki bu iki hüküm jde-
vam etmiştir. Şimdi huzurunuza arzedilen tek
lifte bu arzettiğim tenakuza bir kaç tane daha 
ilâve yapılmaktadır. Hükümet lâyihasındai da 
aynen var ve bunu kabul etmiş olan encümen
ler de intihap hakkına iki kayıt daha ilâve yap
maktadırlar. Bu ilâveler şunlardır: Mebus ı se
çilmek için Teşkilâtı Esasiyenin kabul etmiş; ol
duğu iki manii kayıt da bunlara ilâve edilmek
tedir. O da; dolandırıcılık, suiistimal gibi (ka
nunun saydığı bazı cürümlerle mahkûm olma
mak ve ağır hapisle mahkûm bulunmamak kay
dıdır. Bu kısa maruzatımla demek istiyorum 
ki ; Encümen Teşkilâtı Esasiyenin bu arzettiğim 
sarih ifadesiyle bu yeni teklifi nasıl telifi et
mektedir ve bunda Teşkilâtı Esasiyeye mugaye-
ret görmemekte midir? 

İkincisi; şayet Yüksek Meclisiniz de Tejşki-
lâtı Esasiye encümeninin bu noktai nazarına iş
tirak eder ve bunda Teşkilâtı esasiyenin Cay
dığım hükümlerine mugayeret görmezse behde-
nizce mâkul ve mantıki bir netice olmak üfcere 
mânevi kayıtlara orada zikredilenlerden sair 
hükümlerin de ilâvesi lâzımgelir. Çünkü aksi 
takdirde tenakuza düşmüş oluruz. Çünkü di
yoruz ki «seçmenlik haklarını haiz olmak için: 
Ağır hapis cezasına mahkûm olmamak, hırsız
lık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti suiis
timal, hileli iflâs cürümlerinden biriyle rhah-
kûm olmamak.» 

Şimdi bu cürümlesin yanında bendenizin 
alelacele hatırıma gelen ve memleketin içtfmai 
bünyesi itibariyle daha muzır olan ve faille
rinde redaeti ahlakıyeyi daha ziyade gösteren 
diğer bazı cürümler vardır* O da rüşvet alın
mamıştır, irtikâp olunmamıştır, sonra zimmet 
suçu, emniyeti suiistimal suçunun bir şeklidir ve 
bence daha ağırdır. Bir ferdin bir ferde j em
niyet ettiği bir mal üzerinde değil de Devle
tin malı üzerinde işlenmiş bir emniyeti suiisti
mal suçu kanun tabiriyle zimmettir. Bir fejrdin 
diğer bir ferde emniyet ettiği mal üzerinde 
onun emniyetini suiistimal edeni biz mebus seç
mek hakkından mahrum eder derecede ileri 
giderken Devletin malı üzerinde suç işliyeni na
sıl mebus seçmek hakkını haizdir diye bıraka-
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biliriz. Bu hükmü nasıl kabul edeceğiz? Ar-
zettiğim. gibi bir tenakuz vardır. Sonra Dev
letin nüfuzunu suiistimalden dolayı irtikâp su
çundan, kendisiyle muamelâtı resmiyede bu
lunan vatandaşları kendisine menfaat temini
ne sevkeden adamlara nasıl intihap hakkı ka
bul edebiliriz. Binaenaleyh bu bakımdan da 
bu maddede bir tenakuz vardır. Encümenden 
bu iki noktanın tenvirini rica ederim. Sonra 
Teşkilâtı Esasiyenin mutlak sarahati ile vatan
daşlara arzettiğinı gibi hudutsuz, kayıtsız şart
sız intihap etmek hakkı verilmiş ve yalnız 22 
yaşında olanlar ve Türk tabiiyetinde bulun
mak kaydı kâfi görüldüğü halde ne için bu 
hakkı takyide gidiyoruz1? Mebus olmak için 
kanunumuz diğer evsafı aramış ve âmme hiz
metini en yüksek şekilde ifade' edeceklerin bu 
evsafı haiz bulunmalarında mâna vardır. Fa
kat memleketi kendi namına idare edecekleri 
seçmek hakkını kulJanırken bir vatandaştan 
bu kadar sıkı bir evsaf aramak ve bir çok 
kaydü şart altına almak bendenizce prensip 
noktasından uygun değildir. Bu, Teşkilâtı esa
siyenin ruhuna da aykırı bir vaziyettir. Bu
na karşı diyeceklerdir ki, Ceza kanunumuz, 
Teşkilâtı esasiye kanunumuzdan sonra neşredil
miştir, onda bazı cürümler için âmme hizmet
lerinden memnuiyet cezası kabul edilmiştir. 

Yine ceza kanununda âmme hizmetlerinden 
memnuiyet cezası hukuku siyasiyenin istimalini 
de meneden bir cezadır. Binaenaleyh, tatbikat 
itibariyle Teşkilâtı Esasiyenin bu vatandaşlara 
bahşettiği sarih hukuk diğer hususi kanunlarla 
takyit edilmiştir, bu da hususi bir kanundur, 
orada olduğu gibi burada da takyit ediliyor. 
Binaenaleyh, Teşkilâtı Esasiyeye münafi bir 
vaziyet yoktur denilebilir. Böyle demek doğ
ru değildir. Çünkü dikkat edilmesi lâzımgelen 
nokta şudur : Ceza kanununun âmme hizmetle
rinden memnuiyete dair olan hükmü, eğer mü
ebbet olarak hükmedilmemişse, muayyen bir 
devrede kendiliğinden kalkacaktır ve o ceza
ya duçar olan vatandaş intihap hakkını tekrar 
alacaktır. Amma bu teklif aynen kabul edi
lirse hayatının genç çağında, meselâ 15 - 16 
yaşlarında hırsızlık yapan bir vatandaş bu fii
linden dolayı mahkûm olursa artık bu bir Türk 
vatandaşının ilk ve en büyük hakkı olan inti
hap etmek .hakkını hayatının sonuna kadar 
kaybetmiş olacaktır. Onun için çok rica edi
yorum, arzettiğim gibi Teşkilâtı Esasiyeye mü
nafi görmüyorlarsa hiç olmazsa bu bazı suç
lardan dolayı mahkûm olmamak kaydını inti
hap etmek hakkından mahrumiyet için bir se
bep olarak kabul etmesinler. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Efendim, 
mebus seçecek ile mebus seçilecek olanlarda ay
nı vasıfların aranması doğru olmıyacağı hak
kında arkadaşımızın noktai nazarına iştirak 
ederim. Fakat mebus seçmek hakkı Devlet ida-

I' 

resine iştiraki tazammun eden bir hak olması 
itibariyle kendilerine bu hak verilen vatandaş
larda asgari bir ahlâk ve karekter seviyesi ara
mak da dünyanın her yerinde kabul edilmiştir. 
Teşkilâtı Esasiye kanunumuzun yalnız, 22 ya
şını bitiren her Türk mebus seçebilir, şeklinde 
bir salâhiyeti yaş kaydiyle takyide inhisar et
tirmesi bu gibi vatandaşlarda bazı vasıfların 
aranmıyacağma hiç bir veçhile delâlet etmez. 
Nitekim Teşkilâtı Esasiye kanunumuz mahcu
run, müflisin mebus seçemiyeceğiııe dair bir 
kaydi ihtiva etmiyor. Fakat bir mahcurun me
bus seçilmemesi gayet tabii bir şeydir Ondan do
layıdır ki kanunlarımız bu kaydi koymuşlar
dır. Bununla ifade etmek istediğim şey, Teş
kilâtı Esasiye ile mebus seçilecekler hakkında 
muayyen madde ile evsaf aranmasına mukabil 
seçecekler hakkında bu evsafın aranmaması, 
mebus seçecekler hakkında diğer kanunlarla 
bazı takyitler, şartlar konulmasına mâni değil
dir. Umumî mevzuatımızdan ceza kanunumuz 
bu meseleyi bir prensip meselesi olarak almış
tır, zannediyorum. İntihap etmek hakkında çı
karsınlar. Mebus seçilmek için esasen Teşkilâtı 
Esasiye kanunumuz bu kayitlart aramıştır. 
Onu aynen geçirmişlerdir. Bu iki noktanın ay
nen kabulünü rica ederim. 

Ceza kanunumuzun ceza mahkûmiyetlerinin 
neticelerinden bahseden bir faslı vardır ki, hide-
matı âmmeden memnuiyet cezasının ne gibi âki-
betler doğuracağı orada zikredilmiştir. Hidematı 
âmmeden memnuiyet cezası ya daimî olur, veya 
muvakkat olur. Hidematı âmmeden memnuiyet 
muvakkat ise seçmek ve seçilmek hakkı cezaya 
muadil bir müddet devam eder. Müebbet hide
matı âmmeden memnuiyet cezalarında bu haklar 
iade edilinceye kadar sıeçenıemek vaziyeti vardır. 
Sonra ağır hapis cezası her zaman hidematı âm
meden memnuiyeti müstelzim değildir. Kanun 
bir maddesinde beş seneden fazla ağır hapis 
cezalarnın ebedi surette hidematı âmmeden 
memnuiyeti istilzam ettiğini ifade eder. Muvak
kat surette hidematı âmmeden memnuiyet cezala
rı ise üç seneden beş seneye kadar ağır hapisı ce
zasının fer'î bir neticesidir. 

O müddet zarfında o mahkûmun seçmek ve 
seçilmek hakkından mahrumiyetini tazammun 
eder. Binaenaleyh arkadaşımın fikirlerine bu 
noktadan iştirak ederek encümenin bu maddeyi 
bu umumî prensibe irca etmesinde daha uygun
luk olacağını zannediyorum. Yani alelıtlak hapis 
yerine bir kelime ile hidematı âmmeden mahru
miyet cezası vardır. Zaten lâyiha onu da ihtiva 
ediyor. Diğer hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekâr
lık gibi kayıtların kaldırılması şimdiye kadar cari 
olan sistemimize uygun olur kanaatmdayım. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Efendim; Rıza 
arkadaşımın ilk kısımdaki izahatı bendenizin de 
esasen üzerinde durmağa lâyık gördüğüm bir 
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nokta hakkında kendi fikirlerini de ifadeden 
ibarettir. Yani buyuruyorlar ki Teşkilâtı Esa
siye kanununda müntehip olabilmek için mevcut 
olan mutlak ibare diğer kanunla takyit yapılma
sına mâni değildir. Bu bir telâkki meselesidir. 
Esasen bendeniz şahsan bu nokta üzerinde fazla 
duracak değilim. Bendenizin istediğim şudur: 
Teşkilâtı Esasiye kanununun bu üç maddesi bir
biri arkasına yazılmıştır. Seçmek ve seçilmek ara
sında Teşkilâtı Esasiye kanununda aranılan va
sıflar itibariyle fark gözetilmiştir. Bu farkın 
muhafazası lâzımdır. Çünkü seçmek için de se
çilmek için lâzım gelen ahlâkî vasıfları Teşkilâtı 
Esasiye kanunumuz aramış olsaydı bu 12 nci 
maddesini ikisi hakkında teşmili bir surette ka
bul ederdi. Demek oluyor ki Teşkilâtı Esasiye 
kanununun esas ruh ve maksadı müntahip olmak 
hakkını mümkün olduğu kadar takyit etmemek, 
mebus olmak için arzettiğim birinci derecedeki 
âmme hizmeti ifası bakımından aranılacak ahlâ
kî vasıflar üzerinde daha ziyade takyidat yap
maktadır. Şimdi bu elimizdeki kanunda ikisi de 
aynı şey olarak kabul ediliyor, birisinde 22, o bi
risinde 30 yaş. Binaenaleyh, bendeniz bu ba
kımdan bunun, Teşkilâtı Esasiye kanununun 
tuttuğu.yola tamamen uygun olmadığı kanaatın-
dayım,. İkinci noktaya tamamen iştirak ediyorlar, 
bu hususta bir takrir hazırladım, takdim ediyo
rum. 

Yalnız dördüncü ve beşinci bentlerin tayymı 
rica ediyorum. Ondan sonraki bent, âmme hizme
tinden memnu olmaktır, esasen bu cezaya mah
kûm olmuşsa bu adam, muvakkatsa o ceza devam 
ederken intihap hakkından mahrum kalacak, 
müebbetse zaten ölünceye kadar çekecektir. Bina
enaleyh yine intihap hakkından mahrum kalacak
tır. Sonra meselâ emniyeti suiistimalden mah
kûm olmuş, çekmiş olmuş bitmiş. Bu adam fi 
tarihinde, mahkûm olmuştur diye ölünceye ka
dar bu adamı intihap hakkından mahrum etmekte 
ağırlık vardır. Bu itibarla takririmin kabul bu-
yurulmasını rica edeceğim. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEB PEKER ( Küf-
tahya ) — Fuad Sirmen arkadaşımın bu madde 
üstünde dikkatimizi çektikleri nokta iki istika
mette görünüyor. Bunlardan birincisi; itlâk 
üzere, bu madde, birinci ve ikinci seçmenlere, 
yani tahmil edilmiş olan asgari medeni ve kanu
ni şartların bu maddede zikredilmesinin nazari 
olarak Teşkilâtı Esasiye kanununun bundan 
bahis olan maddesinin ifadesiyle mütenakız ol
duğu noktasıdır. Bir defa bu nokta üzerinde 
Fuad Sirmen arkadaşım fikirlerini söyledikten 
sonra sonuna kadar ısrar etmediler. Çünkü bu
yurdukları gibi ilk istinat ettikleri bu delil bü
tün kuvvetiyle cari olsaydı bahsettikleri husus
tan büsbütün vaz geçemezlerdi. Yalnız 22 ya
şından, Türk olmak kaydından gayri bu madde
de neler zikredilmiştir. Bunların hepsinin tayye-
dilmesini istemek, Teşkilâtı Esasiyeye ademi 

mutabakat noktasından gördüğü mahzurları 
kaldırmak hususunda, evvelki ileri sürdükleri 
noktalar üzerinde artık kendileri de durmuyor
lar. Ondan feragat ediyorlar. Bu noktadjan iş 
takdirî bir mesele halini alıyor ve bu sıjıretle 
nispet de daha kolaylıkla mütalâa edilecek bir 
şekle giriyor. 

Mebus olmak için Teşkilâtı Esasiye kanunu
nun 12 nci maddesinde zikredilen şartları aynen 
birinci ve ikinci seçmenlere de yüklemek doğru 
mudur noktası, takdirî bir mesele olarak Teş
kilâtı Esasiyeye uygunluk veya uygunsuzluk 
noktasından mütalâaya değer bir mesele olarak 
telâkki edilmiştir. Bunu böylece mütalâa geder
ken yukarıdan aşağı sıralanmış olan şartilarda 
her ikimisdn de mutabık olduğu ve Teşjkilâtı 
Esasiyede zikredilen 22 yaşını bitirmek, Tüjrk ol
mak bahsi bir tarafa bırakılınca, âmme hiizmet-
ierinden nıenedilmiş olmamasşı şî-rtmm burada 
kalmasını pekâlâ münasip görüyorlar. Dördüncü 
ve beşinci maddeyi sona bırakıyorum. Mahcur 
olmamak şartının bu maddede zikrini münasip 
görüyorlar. Yabancı tebaadan olduğu iddia
sında bulunmuş olmamak, veya bir yalbancı 
devletin resmi hizmetinde bulunmamak startla
rında da mutabık kalıyorlar. Yam dört ve beşin
ci fıkralardan gayri olan şartların buraya] kon
ması Teşkilâtı Esasiyeye mübayin değildi? fik
rinde bizlerle mutabıktır. Şimdi bu dördüncü ve 
beşinci fıkralara gelince, ağır hapis cezasına! mah
kûm olmak takdirî bir şeydir. Ağır hapse uğramış 
olmayı, dördüncü ve beşinciden gayri olan fıkra
lardaki zikredilen derecede bir yurttaşın seçime 
intirak hakkını kaldıracak kadar ağır tielâkki 
eden zihniyettir ki, kanunu Yüksek Meclisle tak
dim edenler tarafından buna uyulmuş ve mü
nasebet görülmüş ve Encümen de kendilerine 
iştirak etmiştir. Mamafih muhterem Heyetiniz 
ağır hapse mahkûm olmayı birinci ve ikinci seç
menlik vasfı için lüzumlu bir eksiklik sayjnazsa 
buradan çıkarabilir. Hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtekârlık ve saire gibi zemimelerle mahkûm ol
muş bulunması seçmen için pekâlâ varittir. Bazı 
arkadaşlar hu fikirde olabilir. Fakat arzettiğim 
gibi bu kanunu huzurunuza takdim eden hükü
metle onu mütalâa eden Encümenler bu fakirde 
bulunmamıştır. Dördüncü fıkra çıkabilir, feeşin-
ci fıkranın da diğer fıkralarda olduğu gibi Türki
ye'de seçmen olmak gibi yüksek medeni, insani 
hukuku yaralıyacak derecede tesirli bir z<şmime 
olarak mütalâa etmişlerdir. 

1 8 - 1 9 yaşında iken herhangi bir ;saikle 
hırsızlık yapan bir yurttaşın Devlet kurmak gibi 
büyük, bir vatani vazifeyi yaparken onu ömrü 
boyunca rey vermek hakkından mahrum kılmak 
doğru mudur mütalâası insanların hissinde va
tandaşın intihap hakkı lehine iyi bir duygu uyan
dıracak bir mütalâa teşkil edebilir. Fakat öte 
taraftan şunu da düşünmelidir ki, alelıtlak bu 
fıkrada düşünülen tarzda hırsızlık, sahjtekâr-
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lık, dolandırıcılık fiillerini tesadüfen 1 8 - 1 9 | 
yaşında yapmış olanların cemiyete nispetle 
adetleri mi çoktur, yoksa alelıtlak bununla melûf 
olanlar, memleketin ahlâk seviyesi içinde bariz 
surette bununla melûf olan vatandaşların, yalnız 
gençliğinde vâki olmuş değil, ömrü boyunca ta-
ammüdî bir surette bir çok defalar tekrar etmiş 
olanlar da dahil olduğu halde, bunların, bu küt
lenin mebus secimi hakkını, yani Türklerin 
medeni hakkını kullanmasını ıskat edecek bir 
tarzı ele almak yine arkadaşların bileceği bir 
şeydir. 

Sonra bilhassa bir şeyi daha arzedeyim : 
Teşkilâtı Esasiye encümeni, burada başka bir 
fıkra vardı, onu kaldırdı, O da ötedenberi 
Türkiye'de bir çok vatandaş hakları bahis mev
zuu olduğu zaman büyük bir nakise olarak 
umumî bir ifade ile zikredilen vaziyettir ki onu 
buradan kaldırmış olmakla Teşkilâtı Esasiye 
encümeni, zannediyorum ki Fuad Sirmen arka
daşımızın burada bahis mevzuu ettikleri fikre 
vefa edecek bir vaziyet temin etmiştir. Çünkü 
burada mevcut 8 numara]] kayıttan başka bir 
de 9 numaralı kayıt vardır. O da eskiden beri 
(sui şöhret sahibi olmamak) tanımağa alıştığı
mız bir vasıf, yani yeni tabirle, memlekette kötü 
şöhretle tanınmış olmak gibi ve bir kanuni ta
rife intibak etmediği için mahallinde yapılacak 
takdirlerle böyle bir haktan vatandaşın, böyle 
en yüksek bir haktan mahrum edilebileceği dü
şünülerek buradan kaldırılmıştır. 

Bu suretle yurtdaşın ıseçime iştirakini esas 
olarak tesbit eden noktalar arasında halen iki 
fikre; ağır hapis veyahut hırsızlık, dolandırı
cılık, sahtekârlık zemimeleriyle mahkûm olmuş 
kayitlerini burada ipka etmekle asgari derece
de seçmenin vasfını tesbit etmiştir. Yalnız bu 
iki fikre itiraz ettiğine göre muhterem Sirmen 
arkadaşımız, Teşkilâtı Esasiyeye mübayenet ola
rak değil, takdirî olarak burada zikredilen bu 
fikirlerden hangisi kalsın, hangisi kalmasın 
takdirî bir fikir olarak bu hususta muhterem 
heyetin büyük ekseriyeti en yüksek bir hakem 
vazifesini görebilir. 

GALlB PEKEL (Tokad) — Efendim; ye
dinci fıkrada «yabancı tabiiyetinde olduğu id
diasında bulunmuş olmamak» kaydından, ben 
zannediyorum ki, burada kasdedilen şey, seçim 
zamanında yabancılık iddiasında bu-unmamak-
tır. Meselâ sekiz sene evvel ecnebilik iddiasında 
bulunmamıştır. Fakat sonra anlaşılmıştır ki ya
bancı tebaadandır. 

Bilâhara tabiiyet kanunları hükümlerine gö
re terki tabiiyet etmiştir. Bu sefer tabiatiyle 
seçime girmesi icabeder. Halbuki (bulunmuş ol(-
mamak) kaydından eskiden de bulunmuş olma
mak mânası çıktığı için, bir tereddüde mahal 
kalmamak üzere bunu maddede «bulunur olma
mak veya bulunmamak» diye tashih etmek ye
rindedir. 

. im Ö : i 
ADLİYE En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim; müsaade buyurursanız Ad-
iiye encümeninin metnini kabul etmiş olmak 
itibariyle Teşkilâtı Esasiye encümeni arkadaş
larım, Adliye encümeni tarafından da izahat 
verilmesini arzu buyurdular. Bir defa iki hu
sus zannederim kâfi derecede tavazzuh etmiştir. 
10 neu maddenin ihtiva ettiği kayıtlar asgari 
kayıtlardır. Yani 22 yaşından aşağı bir vatan
daşa intihabı mebusan kanunu seçmek hakkını 
bahsedemez. Bu vatandaşlık sıfatı, bu ilk kay> 
da mütemmim bir cüz olarak mülâhaza edil
miştir. Bunun haricinde tntihap kanununun der
piş edeceği kayıtlar pekâlâ konabilir ve Yüksek 
Heyetinizin de yirmi senelik telâkkisi de bu 
suretle tecelli edebilir. Muhtelif kanunlarla 
konulmuş olan takyitler bakımından eğer Teşki
lâtı Esasiyeye bir mugayeret teşkil etmiş olsaydı 
Ceza kanununun hidematı âmmeden memnuiyet 
cezasının, seçme hakkını kaybettirmemek için 
tevakkuf etmesi icabederdi. Bendeniz bu ci
heti kâfi derecede tavazzuh etmiş görüyorum. 
Onun için üzerinde fazla durmıyacağım. 

ikinci kısım, ağır hapis cezası; âmme hizmet
lerinden mahrumiyet cezası, hırsızlık, sahte
kârlık, dolandırıcılık ve saire bunlar hakkında 
muhterem Dahiliye vekilimiz kâfi derecede 
izahat vermişlerdir. Bendeniz şunu ilâve ede
yim ki; bu gibi ağır suçlulardan olanların kafile 
halinde bu gibi mühim şeylere iştirakleri, bil
miyorum nasıl bir tesir yapar? Bunun leh ve 
aleyhinde söylenecek sözler vardır. Bu itibarla 
Yüksek Heyetiniz encümende tetkikim arzu bu!|-
yurursa encümene alırız, bunların çıkması veya 
çıkmaması hususunda encümende müzakere ce
reyan eder ve kararımızı arzederiz. Yalnız Yük
sek Heyetinize arzedeceğim şu cihet de tetkika 
şayandır ki, mebus seçilmemek için 10 ncu mad
denin koyduğu bir takım takyidat vardır. Bu 
takyidat haricinde seçmenlere daha ağır şartlar 
konmaması tabiidir. Çünkü intihap edilmek 
hakkı, intihap etmek hakkından daha ileri bir 
hak mahiyetinde telâkki edilmektedir. O hal
de bu iki fikrin tetkiki sırasında 10 ncu madde
nin gözönünde tutulması zarureti vardır. Nite
kim Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenleri bu
nu yapmıştır, bu iki hususun muvazi olmasını 
temin etmiştir. Bu itibarla eğer dördüncü ve 
beşinci fıkraların ayrıca bir tetkike tabi tutul
masını Yüksek Heyetiniz tensip buyurursa enl-
cümen de tetkikatmı yapar ve neticesini arze-
der. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim; bende
niz ilk söz aldığım zaman da arzetmiştim, sarih, 
katı, vazıh bir şekilde Teşkilâtı Esasiyeye muga-
yeret vardır, demedim. Yalnız şekli zahirisi 
itibariyle Teşkilâtı Esasiyeye mugayeret man
zarası arzediyor, bunu encümen nasıl telif et
miştir, izah etsinler dedim. Arkadaşlar da söy-
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lediler. Yazılış tarzı itibariyle bu ciheti de, o 
ciheti de imal mümkündür. Meclisi Âlinin şim
diye kadar Ceza kanununda hukuku siyasiye-
den mahrumiyet itibariyle kabul ettiği esaslar 
gözönünde tutulunca Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 10 ncu maddesi hükmünü sıkı bir mâ
nada anlamak istemediği anlaşılır. Binaen
aleyh kabiliyeti telifiye yok denilemez bu nok
ta üzerinde esasen fazla durmaya mahal yok
tur. Benim lüzumlu gördüğüm nokta şudur : 
Teşkilâtı esasiye kanunundan diğer yapaca
ğımız kanunlara ilham alırız. Teşkilâtı esasi
ye kanununu seçime ait olarak vatandaşlara 
tanıdığı hakla mebus olmak hakkını aynı gör
müş olsaydı 12 nci maddede mebus seçilmesi 
için aradığı kayıtları seçenler için de zikre
derdi. Bittabi böyle bir şey yoktur. Bunun her 
ikisi arasında, yerden göğe kadar fark var
dır. Mebus intihap etmek için vatandaş ol
mak ve o vatandaşın hürriyetinin takyit ve tah
dit edilmiş olmaması lâzımdır. Fakat mebus 
olmak için ahlâki vasıfların bulunması, hattâ 
daha ileri vasıfların aranması lâzımdır. Teşki
lâtı Esasiye kanunu bunu göstermiştir. Halbu
ki Encümen, mebus olmak için de a-ynı şartı, 
mebus seçmek için de aynı şartı koymuştur. 
Halbuki bunlar ayrı istikamette şeylerdir. Ce
za kanunumuz bugünkü hükümleriyle şunu de
mektedir : Ağır hapis cezasına beş seneden zi
yade mahkûm olanlar müebbeden âmme hiz
metinden memnudurlar. Âmme hizmetleri ne
lerdir? Ceza kanunu yine 20 nci maddesinde 
bunları yazmıştır : Bir tanesi de hukuku siyasi-
yeden mahrum olmak, intihap etmek ve intihap 
olunmak hakkından mahrum olmaktır. Bura
dan 4 ncü bentler kalktığı takdirde Ceza ka
nununun bu maddesi mer'iyette bulunduğuna 
göre esasen beş seneden fazla ağır hapis ceza-
siyle mahkûm olanlar ne mebus olabilir, ne de 
mebus seçebilir. Muvakkat memnuiyete gelin
ce ; 3 seneden beş seneye kadar mahkûm olan
lara muvakkaten hidematı âmmeden mahrumi
yet cezası verilmiştir. Cezasını çekmekte iken 
bu vatandaş intihap etmek hakkına malik ol
madığı halde cezasını bitirdikten sonra artık 
hem seçmek, hem de seçilmek hakkına malik 
olacak demektir. Ağır hapis cezası bir seneden 
başladığına göre teklifteki hükme göre bir se
ne ağır hapse mahkûm olan adam ölünciye ka
dar intihap etmek ve intihap olunmak hakkın
dan mahrum olacak demektir. Bu, ağır bir 
hükümdür. 

Beşinci bende gelince: Hırsızlık vardır ki ce
zası ağırdır, hırsızlık vardır ki cezası gayet ha
fiftir. Binaenaleyh hayatında bir defa bu suçla 
mahkûm olmuş bir adamı ölünciye kadar inti
hap etmek hakkından mahrum tutmak bence 
Teşkilâtı Esasiye ve Ceza kanununun istihdaf 
ettiği kayıtların çok ilerisine gitmektir. Çünkü 
bu hak, mümkün olduğu kadar geniş bir halk 

kütlesine yayılması lâzımgelen bir haktır. Bu 
itibarla encümenden çok rica ederim 4 ncü ve 5 
nci bentler-in tayyını kabul etsinler. 

NAZIM POROY (Tokad) — Efendim; Fuad 
Sirmen arkadaş vereceği takririn ruhunu söy
lediği için mealini biliyoruz. Ben bu t&krire 
iştirak edeceğim ve reyimi vereceğim ve niçin 
vereceğimi de bir kaç kelime ile söyliyeceğim. 

Ceza cihetini cezacılarımız pek güzel izfth et
tiler. Muhterem Dahiliye vekili bunun: daha 
ziyade bir takdir meselesi olduğunu beyan bu
yurarak bu takdiri de Büyük Millet Meclisine 
bıraktılar. Arkadaşlar, bu takdire âmil" ola
cak en mühim sebeplerden birisi de bizim halkçı 
olduğumuzdur. Yani intihap hakkını, seçme 
hakkını mümkün olduğu kadar tevsi etmektir. 
Bu ruh ile hareket edilirse tabii Fuad Sirnjıen'in 
fikri gayet doğrudur. Malûmu âlinizdir ki bu 
intihap meselesi tarihen tetkik edilirse görülür 
ki gayet takyidatla başlamıştır. Vaktiyle vergi 
yermiyenler de intihap hakkını haiz bulunmaz
lardı. Hattâ bir çok yerlerde halk, faal vatan
daş, gayri faal vatandaş diye ikiye ayrılırdı. 
Faal vatandaş vergi verenler, gayri faal vatan
daş da vergi vermiyenlerdi, bunların intihap 
hakkı yoktu. Tabii bunun demokrasi ile hiç 
alâkası yoktu, bilâkis demokrasiye karşı bir 
set teşkil eden vaziyetti, bu, kalktı. Bundan 
sonra yine takyit etmek için, tabii ahlâki jhusu-
satı nazarı dikkate almak lâzımgeldi, : buna 
şüphe yok. Bu suretle de bu gibi kayıtlar 
konuldu. Fakat bu kayıtları korken bu hakkı 
mümkün olduğu kadar muhafaza etmek lâzım
dır. Misal gayet iyi intihap edilmiştir. Genç ya
şında bir cürüm irtikâp etmiş olan bir adamın, 
müebbeden seçmek hakkı, intihap hakkı gibi 
en mukaddes bir haktan mahrrum edilmesi doğ
ru değildir. Halk Hükümeti diyoruz, demok
rasi diyoruz, bu prensiplere uyan mütalâa buz
dur. 

REÎS — Başka mütalâa yoktur. Fuad Sir
men'in takririni okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen 7 nci maddenin* 

4 ve 5 numaralı bentlerinin tayyını arz ve tek
lif eylerim. 

Rize mebusu 
Fuad Sirmen 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. M. M. ZİYA 
KARAMURSAL (İstanbul ) — Encümen ısrar 
etmiyor. Yüksek Heyetin takdirine bırakıyor. 

REÎS — Fuad Sirmen arkadaşımız dördüncü 
ve beşinci fıkraların tayyını teklif ediyori En
cümen de buna muvafakat ediyor. Buna göre 
bu teklifi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Encümen muvafakat etmiyor sesleri), 
Fıkraları kaldırdık. Ona göre numaralar de-
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ğişecektir. Maddedeki fıkra numaralarının de
ğişmesiyle maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
ruın. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

SEKtZÎNOt MADDE — Silâh altında bulu
nan erat, jandarmalar, subaylar, polisler, askerî 
memur ve askerî hâkimler ve askerî mektep 
talebeleri birinci ve ikinci seçmen olamazlar. 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi 
kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 7 nci 
ve 8 nci madde'erine göre birinci ve ikinci seç
menlik hakkını haiz olmıyanlarm bu durumları 
beşinci maddede tarif edilen seçmenler defte
rindeki isimlerinin hizasına ve (seçim hakkını 
haiz olup, olamdığı) sütununa açık olarak işa
ret edilir. 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? Madd.-
kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Mebusluğa seçilmiyecek olanlar 
ONUNCU MADDE — 
1. Yabancı Devlet resmî hizmetinde bulu

nanlar; 
2. Ağır hapis cezasiyle veya hırsızlık, sah

tekârlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal ve 
hileli iflâs suçlarından biriyle mahkûm olanlar; 

o. Mahcurlar; 
4. Yabancı tebaadan olduğu iddiasında 

bulunanlar; 
5. Âmme hizmetlerinden menedilenler; 
6. Türkçe okuyup yazmak bilıniyenler; 
7. 30 yaşını bitirmemiş olanlar; 

mebus seçilemezler. 
SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka

daşlar ; bu onuncu madde mebus seçilmeğe mâni 
oları vasıfları sayıyor. Teşkilâtı Esasiye kanu
numuzun 12 nci maddesi de bu vasıfları say
makla beraber intihabı mebusan kanunu da bu 
evsafı zikretmekle buna hasretmiş olmuyor. 
Günkü 9 ucu madde «Türkiye Büyük Millet 

' Meclisi kanunu mahsusuna tevfikan millet ta
rafından müntehap mebuslardan müteşekkildir» 
diyor. 

Demek ki Teşkilâtı Esasiye kanununun 12 nci 
maddesinde bu 10 ncu maddeyi zikrettikten sonra 
istediğimiz şekilde hareket etmeğe yukarıda 
bu hususta bize salâhiyet veriyor. Şimdi mebus 
olamayacaklar için buraya bir fıkra ilâvesi tekli
finde bulunacağım. O da ecnebilerle evli olmak. 
Nasılki, ecnebilerle evli olmak bir kimsenin 
Devlet memuriyetinden ihracını Tnüstelzim ise, 
nihayet o memur, Devlet memuriyetinde, masası 
başında yalnız vazifesiyle meşguldür, hiç baş
ka işe. karışmaz. Halbuki mebuslukta Devletin 
siyasetine, askerlik işine ve maliyesine, iktisa
dına ve bütün sırlarına vâkıftır ve olmaktadır. 

Binaenaleyh bu kaydı bunlarda aramamak zan
nederim milliyetperverlikle kabili telif değildir. 

Bu maddeye bir ikinci fıkra olarak bunun ilâ
vesi için bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü 
rica ederim (Bravo sesleri). 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (istanbul) — Ar
kadaşlar ; 10 ncu maddedeki mebus seçimine 
mâni olan sebepler arasında iki kaydın daha ek
lenmesini rica edeceğim. Birincisini arkadaşımız 
arzetti. Yalnız bunu bendeniz şu tarzda ifade 
ediyorum. «Bir ecnebi ile evli bulunan kadın veya 
erkek, bu ecnebi tabiiyeti değiştirirse dahi mebus 
seçilemez». 

Osmanlı Devletinin çökümüne bu ecnebilerle 
evliliğin ne kadar âmil olduğunu hepimiz bi
liriz. Bunlar, ozaman tabii Meclis olmadığı için, 
idare başındaki adamların konaklarına, hattâ 
saraylara kadar girdiler. Ve harici darbalarla 
deviremedikleri bu milleti içten, onların düşünce
lerini harice aksettirerek, ve haricin arzula
rını onların kafalarına zerkederek yavaş, ya
vaş yıkmışlardır. 

Sonra cihanın bugünkü vaziyetini gözö-
nüne getirirsek Meclisi Âli milletin mukadderatı 
hakkında, ne kadar ince düşünecek, ne kadar teh
likeli anlar geçirecek ve ne kadar sırlar taşıya
caktır'? Bunlar aşikârdır. Binaenaleyh harimi-
mizdeki arkadaşlarımızın eşlerini ecnebi ola
rak görıneğ tahammülümüz yoktur. Esasen 
umdelerimizin en mühim noktası da milliyetçilik
tir. Teşkilâtı Esasiye kanununun ikinci maddesi 
bunu kaydetmiştir. Milliyetçilik şiarımız da 
esasen bizim ecnebilerle evlenmmize mânidir. Fa
kat hariçte olanlara uzun söz söyliyemeyiz. Am
ma milletin mukadderatı ile alâkadar olanla
rımız için bu hali kabul edemeyiz. 

İkincisi metres hayatı sürenler mebus seçile
mezler. Bu kaydm Devlet hizmetinde bulunan
lara da teşmilini rica ediyorum. Hakikaten 
bir Devletin kudret kaynağı olan ve içtimai fa
ziletin temeli sayılan aile hayatına hürmet ve sa
dakat ; Türk ananesine yakışmıyacak kadar gev
şemiştir. Bu hususta mebuslarımızın ve me
murlarımızın halka örnek olması ihtiyacı katî 
olarak görünüyor. Takririmi takdim ediyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Efendim; mebus 
seçilebilmek içi lâzımgelen. vasıflara bir iki ta
nesini daha ilâve etmek isteyen arkadaşların 
hareket noktalarını ve buna saik olan hisle
rini takdir ve tebcil ile zikretmek lâzımdır. Fa
kat bunu Mebus seçimi kanunu ile temin etmeye 
lüzum ve imkân yoktur. 

Çünkü Teşkilâtı Esasiye kanunumuz, bir me-
selei mahsusa olarak, bir nıaddei mahsusa için
de mebusluğa mâni olucu hususları birer birer 
saymıştır. Şimdi mebus seçimi usullerinden 
bahseden bir kanunun içine Teşkilâtı Esasiye 
kanununun esasen saymakta olduğu hükümle
re başkalarını, yenilerini koymak bendenizce 



İ : 16 11.12.1942 C : 1 
sakat bir usuldür. Binaenaleyh bu arkadaşla- i 
rın fikirlerine bendeniz de iştirakle beraber, 
Sırrı İçöz arkadaşın dediği gibi, 9 ncu mad
desindeki (Türkiye Büyük Millet Meclisi ka
nunu mahsusuna tevfikan millet tarafından 
müntahap mebuslardan mürekkeptir) hükmü 
ancak intihaba ait usullerin bir kanunu malı- I 
susla tedvin edileceğini göstermekten ileri ge
çemez. Aynı kanunda 12 nci madde ile ne gibi 
hallerin mebusluğa mâni olacağı birer birer sa
yılmıştır. Eğer Büyük Millet Meclisi ekseri
yet itibariyle arkadaşların ileri sürdükleri bu 
fikirlere iştirak ediyorsa, Teşkilâtı Esasiyenin 
tâyin ettiği usullere riayet şart olduğuna göre, 
evvelâ o ana kanunda değişiklik yapmak lâ
zımdır. Onun için arkadaşların teklifleri ka
tiyen doğru değildir. Hislerine tamamen işti
rak etmekle beraber tekliflerine iştirak etme
mekteyim. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Biz Teşkilâtı 
Esasiye kanununu müzakere etmiyoruz. Teş
kilâtı Esasiye kanununun işaret ettiği İntihabı 
mebusan kanununu yapıyoruz. Arzettiğim gibi 
bu 9 ncu madde bir kanunu mahsus yapılma
sını emrediyor. Teşkilâtı Esasiye kanununun 
12 nci maddesini aynen almakla beraber iste
diğimiz kadar tevsi edebiliriz. Misal olarak 
Fuad Sirmen Bey arkadaşımız Teşkilâtı Esa
siye kanunundan iki fıkranın kaldırılmasını 
istediler. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Ar
kadaşlar ; Teşkilâtı Esasiyenin biz ne tadilini 
ne de bir maddesinin ihmalini teklif ediyoruz. 
Biz doğrudan doğruya gene onun ruhuna sa- | 
dik kalarak ve bugünkü zaruretleri nazarı I 
dikkate alarak iki madde teklif etmiş bulunu
yoruz. Teşkilâtı Esasiyemizin yapıldığı zaman- | 
daki vaziyetle bugünkü şartlar arasındaki fark 
meydandadır. 

Arkadaşlar; İstiklâl harbinin hemen aka
binde memleketin halini ve bir de şimdiki ha
lini tasavvur ediniz. Bugün az nüfuslu mem
leketleri bir tarafa bırakalım. Muazzam nüfus
lu milletler bile ölüm dirim meselesi karşısm-
dadır. Yarın herhangi bir tarafa karşı harbe 
girebiliriz. Her iki taraftan bugün kendi arzu
larını sindirmek, işlemek karşı tarafın düşün
celerini almak için en güzel casusluk teşkilâtı 
metresler ve kendi ırkıyla yapıyorlar. Bu apa
çık meydanda iken Teşkilâtı Esasiye kanunu 
öne çıkarak onu ihmal edemeyiz derseniz ve 
eğer buna lüzum görüyorsanız bu, o kadar mü
him meseledir ki, derhal Teşkilâtı Esasiye ka
nununun tadiline gidebiliriz. Fakat beııdcniz-
ce buna lüzum yoktur. Zira bugün gerek ordu 
için, gerek M)emurin kanunu için, gerek Noter 
kanunu için Teşkilâtı Esasiyede yoktur diye
rek ecnebilerle evlenme memnuiyetini koymak
tan çekindik mi? Bunlar için hangi mülâhazalar 
hâkim olmuşsa mebuslar için o mülâhazalar 1 

i fazlasiyle varittir. Rica ederim, mebus, milletin 
bütün mukadderatı, hayat ve memat meselesi 
ile uğraşırken noterden daha ehemmiyetsiz: mi 
alacağız da içimizde ecnebilerle evli olanları 
alacağız? Ecnebi casuslarının eline düşmüş 

I olanlara seçilme hakkım vereceğiz? llica ede-
| rim, mesele Teşkilâtı Esasiye ile ilgili değil

dir. İlgili olduğu görüldüğü zaman tadile 
karar vermeliyiz. Mesele, şudur: kendimizi 
çok sağlam ve temiz tutmalıyız ki, milletin 
mukadderatı hakkında kendi Türk kafamızla 
kararlar vermiş olabilelim. 

T. E. En. M. M. ZİYA KARÂMURSAL 
(İstanbul) — İki arkadaşımızın tekliflerine Fu
ad Sirmen arkadaşımızın verdiği cevaba Encü
men de iştirak etmektedir. Encümenin ııoktai 
nazarı da bu teklif mebus seçimi kanununa de
ğil, Teşkilâtı Esasiye kanununda taalluk etmek
tedir. Esasen bu lâyiha Teşkilâtı Esasiye ka
nununa mebus seçimine ait olan ana hükümleri
nin bir ifadesi mahiyetindedir. (Öyle değil ses
leri). 

Eğer arkadaşlarımız ııoktai nazarlar1 uda 
ısrar ediyorlarsa, Teşkilâtı Esasiye kanununun 
tadiline ait olan merasim dairesinde ııoktai na
zarlarını teklif ve teşebbüste bulunabilirler. 
(Burada yapılabilir ses'eri). 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Efendim; ya
bancılarla evli olanların mebus seçilmemeleri 
hakkındaki kayda bendeniz de iştirak ederim. 
Yalnız muhterem Gl. Kâzım Karabekir'in met
res diye söyledikleri şey esas itibariyle şayanı 
kabuldür. Fakat nazarı dikkate alırsanız müt-

ı hiş tezvirata yol açar. 
Evli olmıyaıı bir adamın metres diye, herke

sin bilebileceği bir şekilde bir kadınla nikâhsız 
j yaşaması, mevkii içtimaisini müdrik bir adamsa 

hayasızlıktır. Hayası olan, edebi olan bir "adam, 
kendisinin gayri meşru telâkkisinde şüphesi 
olmayan bir kadınla münasebetini herkese^işae 
eder şekilde bunun yanında taşıyamaz. Binaen
aleyh bu, kanun bunu bir suç saymasa bile, ahlâ-
kan bir zemimedir ve doğrusu da böyledir. Bu
nun tahkiki nasıl olacak? Türlü tezvirata yol 
açacak bir iştir. Binaenaleyh buna meydan ver
mek bir çok ihtilâfatı mucip olur. Pekâlâ: bili
yoruz, Ceza kanunu, evli bir adamın, evli sa
yılacak bir surette, bir kadınla düşüp kalkması, 
karısına, kendi aleyhlerine cezaî takibatta bu
lunmak hakkım bahsetmiştir. Böyle . dâvalar 
ikame edilmektedir. Bu dâvalardan ceza mah-
kevne1 eridin, müddeiumumilerin ne kadar müş
külât çektiklerine vâkıf olan arkadaşlarımız 
vardır, Bu, ahlâk ile ancak halledilecek husu-
sattaııdır. Kanunun metninde tahakkuku çok 
güçtür. 

Binaenaleyh bizim (Doğru sesleri). 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Hizmetçi diye 

l söyler. 

— 67 — 



t : 16 11.12 
SALÂH YARGI (Devamla) — Binaenaleyh 

bizim mensup olduğumuz bir teşkilâtımız, Par
timiz vardır. O teşkilât namzetleri gösterirken 
itina eder veyahut ikinci müntehiplerinıiziıı bu 
gibileri mebus sekmemeleri lâzımdır. Birincisi
ne iştirak ediyorum, ikincisi esas itibariyle 
doğru olabilir, fakat tahakkuku çok muğlak 
ve karışıklığı mucip olur. Bu, kanun mevzuu
na giremez. Bundan sarfınazar buyurmalarını 
bilhassa rica ederim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Karabekir Paşa'nm teklifini gayet yerinde bu
lurum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Pa
şa değil, general. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 
Karabekir Paşa general olmamıştır. Yalnız met
res kelimesi üzerinde durulmasına lüzum yok
tur. Metres, Salâh Yargı arkadaşımızın dediği 
gibi, nihayet hayasızlık, biraz çapkınlık, o da 
hayasızlıktır, kanunlarda böyle bir şey mevzu-
ubahis olamaz. Buna ahlâksızlık denir. Yalnız 
insan evlenirken, bir kadın alırken hayat ar
kadaşı almış olur. Hayat arkadaşını kendi mil
leti arasından seçmek faziletini gösterenler el
bette mebus olmak için icabeden faziletlerden 
birisini de kendilerine maletmiş olurlar. Biz 
mebuslar memurlara, askerlere ve bilhassa Ha
riciye memurlarına ecnebi kız ve kadınla ev
lenme memnuiyetini koyarken evvelâ bunu 
kendimizin yapıp yapamıyacağımızı düşünme
liyiz. Kendimizin yapamıyaeağırnız bir şeyi 
nasıl başkalarına tahmil edebiliriz? Herhangi 
bir Hariciye memuru ve subayı, yapacağı iş
ler itibariyle, bizden daha mühim ve mahrem 
vesaika mı malik olabilirler ki mebuslar ken
dileri için böyle bir kayda lüzum görmezlerse 
başkaları için nasıl istiyebilirler? Bendenizce 
Kâzını Karabekir Paşa yerden göğe kadar hak
lıdır. Mebus olmak hakkı için bir çok tedbir
ler sayılırken bunlar arasında bu hususlar da 
kanuna konabilir ve bu da kanun mevzuu ola
bilir. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — 
Efendim; Salâh Yargı arkadaşımıza kısaca 
bir cevap vereceğim. Metres meselesi dediko
du mevzuu olur dediler. Dedikodu şayanı ehem
miyet değildir. Bir kere ortada Parti teşkilâtı 
var, sonra 'Cumhuriyet adliyesi var, bir de iti
madımızı kazanmış, daima murakabemize tabi 
olan bir Hükümet var. Nasıl oluyor da şöyle 
böyle bir takım su izanlarla namuslu olan bir 
arkadaşın üzerine bir leke, bir toz konduralım. 
Bunu varit görmem. Çünkü bunu kabul etmek 
Adliyemize karşı, Hükümetimize karşı, Parti
mize karşı kendi inancımızı düşürür. Onun 
için fikirlerini kabul etmem. 

REİS — Takrirler vardır, okuyoruz. 
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Sayın Başkanlığa 

Onuncu maddenin 4 ncii fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini rica ederim. 

Kütahya saylavı 
Besim Atalay 

«Yabancı tebaadan, olduğu ve Türk soyun
dan olmadığı iddiasında bulunulanlar.» 

Yüksek Reisliğe 
Vazifesi sırf masası başında kendisine verilen 

hizmeti ifadan ibaret olan bir memur da ecne
bilerle evJi olmanın memuriyetten ihracı müs-
telzim bir kabahat olduğu halde Devletin bütün 
esrarına vâkıf bir mebusta bu cihetin aranıl-
maması bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi meb
uslarının türkçiiiük ve milliyetçilik vasıflariyle 
kabili telif olamıyacağuıdan müzakere etmekte 
olduğumuz işbu Mebusı intihabı kanununda bu ci
heti de temin en aşağıda yazılı ibarenin onuncu 
maddeye ikinci fıkra olarak yazılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Yozgad mebusu 
S. Içöz 

Fıkra 2. — Ecnebilerle evli olanlar. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 10 ucu 

maddeye şu iki kaydın da eklenmesini teklif 
ederim: 

1. «Bir ecnebi ile evli bulunan kadın veya 
erkek, bu ecnebi tabiiyeti değiştirse dahi» meb
us seçilemez. 

2. «Metres hayatı sürenler» mebus seçilemez
ler. 

İstanbul mebusu 
K. Karabekir 

REİS — Besim Atalay; Takririnizi izah ede
cek misiniz? 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Arkadaşlar; 
bir meclis kuruluyor. O meclisin içinden bir 
adam çıkar da derse ki; ben Türk ırkından de
ğilim, benim kanım başka kandandır. Bunun say
lav intihap edilmesi doğru mudur? Bu bizim sa
rih, açık yerden göğe kadar bir hakkımızdır. 
Bu hakkın kanuna konmasını talep ediyorum. 
Bunu talep ederken Büyük Ata'nın şu sözünü 
duyar gibi oluyorum: «Başına getireceğin ada
mın damarlarında akan kanına bakacaksın». 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. REİSİ FİKRET 
SILAY (Konya) — Efendim; maddenin tadili 
hakkında takrir veren arkadaşların hissiyatına 
hürmet etmemek mümkün değildir. Ancak ka
nun her zaman hissiyatla yapılır nesne değildir. 
Şimdi biı- Teşkilâtı Msasiye kanunu vardır, bir
de onun mütemmimi olan İntihap kanunu vardır 
ki, ancak ona bağlıdır. Teşkilâtı Esasiye kanu
nunda menfi haller tadat edilmiştir. Tezyidi de 
yine Teşkilâtı Esasiye kanununun tadili ile olur. 
Bsa.scn Heyeti umumiye ve encümenlerin ilk de-
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fa nazarı dikkate alacakları şey, lâyihanın Teş
kilâtı Esasiyeye uyarlığı noktasıdır. Binaena
leyh, bu takrirlerin kabulü halinde vaziyetin bir 
çıkmaza gitmesi ihtimali vardır. (Hayır, hayır 
sesleri, gürültüler). 

Müsaade buyurun, bu hissiyat her vakit teb
cil edilir, fakat bunun bir yolu vardır. Bende-
nizce Teşkilâtı Esasiye kanununa tamamen mü-
nai'i olan bu takrirlerin kabul edilmesi halinde 
iyi bir netice hâsıl olmaz, doğru olmaz. 

REİS — Takrirleri sırasiyle reyinize koya
cağım. 

Besim Atalay 'in, onuncu maddenin 4 ncü fık
rasında, yabancı tebaadan olduğu ve Türk soyun
dan olmadığı iddiasında bulunan, fıkrasının ilâve
si hakkında bir takriri vardır. (Anlaşılmadı ses
leri). 

Takriri tekrar okutuyorum. 
(Kütahya mebusu Besim Atalay'm takriri 

tekrar okundu). 
REİS — Bu takriri yüksek reyinize arzedi-

yorum : Nazarı, dikkate alanlar... Al m ıy ani ar... 
Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

Süleyman Sırrı İçöz ile Kâzım Karabekir'in 
takrirleri vardır. İkisi birbirinin mümasilidir. 
(Hayır, ayrı, ayrı sesleri). 

Yalnız (11, Kâzım Karabekir arkadaşımızın 
takririnde : «Bir ecnebiyle evli bulunan kadın 
veya erkek, bu ecnebi tabiiyeti değiştirse 
dahi mebus olamayacakları» yolunda bir kayit 
vardır. Sonra, metres hayatı sürenlerin de 
mebus olamıyacakları yolunda da bir kaydi var
dır. Müsaadenizle evvelâ Sırrı İçöz'ün takriri
ni tekrar okuyoruz. 

(Yozgad mebusu Sırrı İçöz'ün takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim; bu takriri yüksek reyini
ze arzediyorum. Nazarı itibare alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın... Almıyanlar... (Anlaşılmadı 
sesleri). Nazarı itibare alanlar ayağa kalksın... 
(Ayağa kalkmağa lüzum yok, ekseriyet var ses
leri). 

Nazarı itibare almıyanlar lütfen ayağa kalk
sın. Takrir nazarı itibare alınmıştır. (Alkışlar). 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Yaşasın türkçü-
lük. 

REİS — Şimdi Ol. Kâzım Karabekir'in tak
ririni tekrar okutuyorum. 

•(İstanbul mebusu (il. Kâzım Karabekir'in 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takrir iki fıkradır. Birinci fık
rası Süleyman Sırrı Bey'in takririne uymak
tadır. 

NAZIM POROY (Tokad) — Ayrıdır efen
dim. Tabiiyet değiştirse bile kaydı vardır. 

REİS — . 0 halde takririn fıkralarını ayrı 
ayrı reyinize arzedeceğim. 

(J ener al Kâz cm Karabekir'in takririnin bi
rinci fıkrasını nazarı itibare alanlar... Almıyan
lar... Birinci fıkra nazarı itibare alınmıştır. 
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İkinci fıkrasını nazarı itibare alanlar, yani 
metres hayatı sürenlere ait fıkrayı nazarı; iti
bare alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibare alın
mamıştır. 

Takririn birinci fıkrası nazarı dikkate alın
mıştır. Maddeyle beraber takrirleri encümene 
veriyoruz. 

ON BİRİNCİ MADDE — Muallimler müs
tesna olmak üzere merkezden tâyin olunan 
umum memurlarla müftüler, hâkimler, Cum
huriyet müddeiumumileri, belediye reisleri se
çime başlanmadan iki ay evvel ve seçimin, ye
nilenmesi halinde yenilenmenin ilânından iti
baren üç gün içinde istifa etmiş olmadıkça 
memuriyet mahallerinin içinde bulunduğu se
çim dairelerinden mebus seçilemezler. 

Bunlardan başka: 
A) Kara, deniz, hava, jandarma sınıfla

rına mensup subaylarla askerî memur ve as
kerî hâkimlerden istifa hakkını haiz olmıyan-
lar; 

B) istifa ve tekaüt hakkı bulunanlardan 
umumî seçim ilânından itibaren nihayet on 
gün zarfında usulen istifa ve tekaütlüklerini 
talep etmiyenler dahi mebusluğa seçilemezler. 
Aksi takdirde bu seçimler yapılmamış sayılır. 

Ancak ara seçimlerinde, istifa veya teka
ütlük hakkını haiz olanlardan ilân edilen se
çim gününden evvel istifa veya tekaütlüğünü 
talep etmiş olanlar mebusluğa seçilebilirler. 
Bunlar yukarıdaki on gün kaydine bağlı de
ğildirler. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı ? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Yedeksııbaylarm 
kısmi ve umumî mebus seçimi sıralarında ge
rek talim ve manevra için olsun, gerekse harp 
sebebiyle olsun silâh altına çağırılmış ve or
duda hizmet almış bulunmaları mebus seçilme
lerine mâni değildir. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) 4 Ar
kadaşlar; bu maddede «harp sebebiyle» fıkrası 
vardır. Bu fıkra gayet tehlikelidir. Bu kayıt 
kalırsa tek Parti olduğumuz için Partimiz; için 
zararlı olabileceği gibi inzibata da büyük te
sir eder. Tasavvur buyurunuz harp dolayısiyle 
seferberlikte veyahut harp halinde iken bir ye-
deksubayı mebus diye seçip buraya alıyoruz. 
Halbuki her millette Mecliste o yaştakileriıı 
cephelere gitmek zaruretinde kaldıklarına şa
hit olduk. Onun için bendeniz bir takrir1 tak
dim ediyorum. Maddeden «gerek harp sebe
biyle olsun» fıkrasının tayymı teklif ediyorum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Efendim, sayın General Kâzım Karabekirin 
burada bahsettikleri mesele gayet açık ve sa
rihtir. Esasen askerî kanunlarımız bu işi hal-
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lettiği gibi secim kanununa da askerî kanunlar
dan maddeler alınmış, ilâve edilmiştir. Asker
lik, kendisine mahsus hüviyet taşıyan bir mes
lektir. Esası, politikadan hariçte kalması iea-
beden bir meslek olduğu için askerler üzerinde, 
muvazzaf zabit olanlar üzerinde bir takım tak
yidi hükümler konmuştur. Askerlik öyle bir 
meslektir' ki, hüviyeti kendisine mahsustur. 
Amma o ihtiyat zabitidir. O ihtiyat zabiti her
hangi bir mesleğin hüviyetini taşıyan ayrı bir 
adamdır. O oradaki vazifesi başında bulunur
ken onu millet buraya çağırırsa gelmek mecbu
riyetindedir ve gelmelidir. Burada bunun ak
sini hiç kimse serdedemez. 

General Kâzım Karabeki'in ikinci sözünün 
taraftarıyım. Eğer harp varsa ihtiyat zabiti 
olarak içinizde oturur muyum? Bunu harp ol
duğu zaman bu Meclis ispat etmiştir. Bu Mec
lisin âzası ihtiyat zabiti olmadıkları halde dahi 
harbe gitmişlerdir. Binaenaleyh, inzibatı hiç 
kimse ihlâl etmez. Öyle değil mi Paşa Hazret
leri*? Harp olmasın, fakat olursa size söz veri
yorum, ben giderim. Çünkü biz harp sahala
rında hizmet ederek bu Mieelise gelmiş kimse
leriz. Onun için kanunumuz gayet güzeldir. 
thtiyat zabitlerinin hüviyetlerini hiç bir za
man ihlâl, edemeyiz. 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — 
Ziya Gevher arkadaşımızın beyanatı ile tekli
fimin reddi birbirini tutmuyor. Çünkü benim 
tayymı istediğim bütün madde değildir. Mad
dedeki « yedcksubaykır kısmı ve umumî me
bus seçimi sıralarında gerek talim ve ma
nevra için ... » ben buna ses çıkarmıyorum, 
fakat « harp sebebiyle olsun silâh altına ça
ğırıldığı halde » biz onu buraya çağırıyoruz. 
Halbuki siz cepheye gideceğinizi söylüyorsunuz, 
harp sebebiyle çağırılan yedeksubay mebus 
olarak buraya gelmemelidir. 

Yüksek Reisliğe 
§ifahen arzcttiğim sebeplerden dolayı: 
12 nci maddedeki (gerek ... olsun, gerek 

harp sebebiyle olsun) kaydının çıkarılmasını 
teklif eylerim. 

İstanbul mebusu 
Kâzım Karabekir 

(Ret, ret sadaları). 
REİS — Takriri nazarı itibara alanlar . . . 

almıyanlar . . . Takrir nazarı itibara alınmamış
tır. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Teftiş heyetleri 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 5 ve 

(> ncı maddeleri uyarınca köy ve mahalle itiba
riyle hazırlanan defterler o köy veya mahallele
rin bağlı bulundukları kaza veya vilâyet merkez-
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1 erindeki belediye reisliklerine gelmeğe başladığı 
günden itibaren bu merkezlerde, vilâyet merkez 
kazasiyle vilâyete bağlı kazaların büyüklüğüne 
göre âzası 4 den 10 a kadar olmak üzere bir 
teftiş heyeti kurulur. Bu teftiş heyeti belediye 
reisinin reisliği altında olmak üzere, vilâyet mer
kezlerinde, vilâyet daimî encümeni âzasiyle, be
lediye meclisince kendi aralarından seçilecek aza
lardan ve kazalarda yalnız belediye meclisin
ce, aralarından seçilecek azalardan terekküp 
eder. Şayet kazaların büyüklüğü yüzünden da
ha bir kaç âza alınmasına lüzum görülürse bele
diye meclisi azalarından münasip miktarı teftiş 
heyetine alınır. 

Ancak fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek 
miktarda âza ve yedek âza kalmamış olmak gibi 
suretlerle meclisin teşekkülü mümkün olmıyan 
veya kazanın yeni kurulmuş olması sebebiyle 
belediye meclisi seçimi henüz neticelenmemiş 
bulunan yerlerde, belediye; sınırı içindeki mahal
leler halkından belediye âzalığı şartlarını haiz 
bulunanlardan çağırılacak ikişer zat beledive 
reisinin veya Belediye kanununun 90 ncı mad
desin*; göre nasbolunan reis vekilinin reisliği al
tında beledive binasında toplanarak aralarından 
veya dışarıdan nüfus miktarı gözönüne alınarak 
yukarıda gösterilen miktarda teftiş heyeti âzası 
seçil i r. 

' GALÎB PEKEL (Tokad) — Efendim ; 16 ncı 
satırda «çağırılacak iki kişi» deniyor. Kimin tai-
raf md an? Bunun faili meçhuldür. 'Beledive rei
si tarafından mı, başkası tarafından mı. Çünkü 
ileride t^roddiidü mucin olacaktır. 

TTOKtT.ÂTT FSAStYrç En. M. M. 7ÎYA 
KARAMURSAI. (Devamla) — O halde belediye 

teftiş heyeti tar^fmdan çağırılacaktır. 
GALÎB PEKEL ( Tokad ) — Teftiş heyeti 

yok, yeni teşekkül edecek. Belediye azaları da 
yok. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. M. M. ZÎYA 
KARAMTJRSAL (Devamla) ~- Evet, belediye 
reisi tarafından çağırılacaktır. 

O-ALÎB PEKEL (Tokad) — Tabii belediye 
reisi tarafından amma bir kere de zatı âliniz söy
lerseniz ileride tereddüde mahal kalmaz. 

TTn.cîTTÎT.ÂTI ESASİYE En. M. M. ZİYA 
KARAMURSAL (Devamla) — Evet, belediye 
reisi tarafından çağırılacaktır. 

CVAT.Î.B PEKEL (Tokad) — O da kâfi. 
REÎS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi re

ye arzedivorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNGÜ MADDE — Teftiş heyeti, 
verilen defterlerin kanuna uygun olup olmadı
ğını ve içinde yanlış ve fesat bulunup bulun
madığını tetkik.eder. 

Bu tetkikler arasrnda lüzum görülürse icabe-
denler getirtilerek tahkikat yapılır. Bu tetkikat 
ve tahkikat kazanın büyüklüğüne göre beş gün-
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den sekiz güne kadar devam edebilir. Bu müd
det içinde teftiş heyeti her gün toplanır. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — 14 ncü maddede ya
zılı müddetin bitmesinden sonra teftiş heyetin
ce tetkik edilen defterlerden seçim hakkını 
hak-; bulunanları gösteren kı«mılarm birer su
reti çıkarılıp bunlardan teftiş heyeti merkezine 
ait olanlar Hükümet ve belediye dairelerinin 
münasip yerlerine ve herkesin görebileceği sair 
yerlere ve seçim şubelerine ait olanları da şu
belere merkez sayılan mahallerdeki umumî 
yerlere asılır. Bu. defterlerin asıldığı gaze
te bulunan yerlerde gazete i'e ve bulun
mıyan. yerlerde âdet olan .vasıtalarla ilân 
olunur. Belediye, zabıta ve köy muhtar ve ih
tiyar meclislerince bu defterlerin bulundukları 
yerlerde beş gün asılı kalması temin edilir. 

Defter1 er bu müddetin son günü akşamı saat 
18 de belediye olan yerlerde bu idare ve seçim 
şubelerinde şube reifderi tarafından kaldırılır. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var nn! 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Defterlerin asılı 
kaldığı beş gün zarfında seçmenlerin adları, 
hüviyetleri defterlere yanlış veya mükerrer ya
zılmış veya hiç yazılmamış veya adı yazılmamak 
lâzımgelirkcn yazılmış olduğuna dair ileri sürü
lecek itirazlar, teftiş heyetince dinlenip bu he
yet kararivle lâzımgelen tashihler yapılır. Def
terlerin kaldırılmasından sonra itiraz iddiası 
dinlenmez. Teftiş heyetince itiraz varit görül
mediği takdirde ret kararının sureti itiraz edene 
usulen tebliğ olunur. Teftiş heyetinin kararma 
razı olmıyanlarm, kararın tebliğ tarihinden iti
baren iki gün zarfında mahallî asliye mahkemesi
ne, bulunmıyan yerlerde sulh hâkimine, teftiş 
heyeti karariyle birlikte müracaatla itiraz etme
ğe hakları vardır. Bu müddet bittikten sonra 
itiraz hakkı kalmaz. Mahkeme itiraz iddialarını 
en çok beş gün zarfında katı karara bağlar. 

Bu ve daha evvelki maddelerde yazılı müd
detlerin hesabında resmî tatil günleri sayılır. 

İtirazlar için mahkemelere vâki olacak müra
caatlar ve bu bapta verilecek kararlar hiç bir har
ca tabi tutulmaz. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Mebus ve ikinci seçmen sayısının tesbiti ve seçim
lerin ne yolda yapılacağı 

ON YEDİNCİ MADDE — Türk vatandaşla
rından bütün erkek ve kadın nüfusunu havi olup 
beş ve altıncı maddelerde yazılı bulunan def-
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terlerin teftiş heyetine verilmesi tamam olunca 
kazada mevcut nüfusun miktarı mazbata ile 
vilâyete bildirilir. Bütün kazaların mazbata
ları geldikten sonra teftiş heyeti valinin veya 
vekilin in reisliği altında toplanarak ikinci mad
dede gösterilen suret ve nispete göre kaç mebus 
seçileceğini mazbata ile tesbit ederek. Dahiliye 
vekâletine bildirir. Aynı zamanda keyfiyet vi
lâyet dahilindeki teftiş heyetlerine kaymakamlar 
vasıtasiyle tebliğ ve gazete olan yerlerde: gaze
telerle. olmıyan yerlerde de âdet olan vasıtalar
la ilân edilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Teftiş heyetin
ce kaza dahilinde ikinci seçmen seçiminin çabuk 
ve kolaylıkla yapılabilmesi için kaza merkeziyle 
köylerinde nahiye teşkilâtı bulunmadığı veya 
bulunupta nahiyeleri geniş ve nüfusça kalaba-
Irk bulunduğu takdirde kaza ve nahiyeler için
de ihtiyaç görüldüğü miktarda seçim şubeleri 
yapılabilir. Bu takdirde de seçim şubeleri için
de beş ve altıncı maddelere göre yazılmış buluf 
nan kadın ve erkek nüfus miktarına ve 19 ncu 
maddedeki nispete göre kaçar ikinci seçmen 
seçileceği teftiş heyetince mazbata ile tesbit edi
lerek seçim şubeleri reislikleri ile kaza kayma
kamlıklarına bildirilir. Vilâyet merkezinde bu 
bilgi vilâyet makarama verilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Seçim şubesi 
dahilinde bulunan kadın ve erkek nüfusundan 
her (4001 kişi için bir, ikinci seçmen seçilir. 
Nüfus miktarı bundan fazla olduğu takdirde 
fazlası için aşağıdaki gibi muamele yapılır: 

(600)'e kadar bir, (G01) den (1000) e kadar 
iki, (1001) den (1400) e kadar üç ve fazlası için 
bu yolda ikinci seçmen seçilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

YİRMİNCİ MADDE — Teftiş heyetince, be
lediye asıl ve yedek azalarından veya âzalık 
vasıflarını haiz hariçten birer zat seçim şubele
rine reis olarak seçilir. Seçim şubesine dahil 
bulunan köylerin muhtarları, belediye varsa 
belediye reisleri şube seçim heyetini teşkil eder
ler. Vilâyet ve kaza merkezlerinin büyük olması 
dolayısiyle bir kaç seçim şubesi ihdas edilmişse, 
kezalik teftiş heyetince belediyenin asıl ve ye
dek azalarından veya hariçten âzalık vasıfları
nı haiz hemşehriler arasından seçilen üçer zat 
bu şubelerin seçim heyetlerini teşkil ederler ve 
reislerini kendi aralarından seçerler. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi 
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kabul edenhu* . . . Etmiyenler . . . Madde kaimi 
edilmiştir. 

YİRMİ BÎRÎNCİ MADDE — İ l e r şeyim şu
besi dahilinde mevcut ve şeyim hakkını haiz olan 
erkek ve kadınlar ın ikişer nüsha defteri teftiş 
heyetince1 tanzim ettiri l ip seçim şubeleri reisleri
ni1 verilir. Bu defterlerin sürat le tanzimi için 
teftiş heyeti kazalarda kaymakamlardan, vilâyet 
merkezlerinde valilerden lüzumu kadar kât ip 
isteyebilir. Kaymakam ve valiler dairelerin bü
tün memur ve müstahdemlerini bu işte çalıştıra
bilirler. Bütün memurlar vali ve kaymakam
ların bu işe dair emirlerini ifaya mecburdurlar . 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuran la r .... Et -
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — 16 ncı maddede 
yazıldığı üzere itiraz vâki ise bunlar ın mahkeme
ce tetkiki için tâyin edilen müddet in bitmesi 
üzerine derhal seçim şubesinde ne kadar seçmen 
varsa teftiş heyeti t a ra f ından o miktarda üzerine 
bir kaç isim yazılacak kada r ufak pusulalık beyaz 
kâğı t lar hazır lanıp teftiş heyetinin m ü h ü r ü ile 
a rka l an mühürlenerek seçim şubesi reisi olan 
zata verilir. Bundan başka bu zat teftiş heyetin
ce yaptır ı lmış ve içine rey pusulalar ı at ı lmak için 
iki kilitli ve biri diğerine uymaz iki anahtarl ı 
muhkem ve şubenin pusulalarını alabilir büyük
lükte ve üzeri ufacık bir zarf girebilecek kadar 
delikli bir sandığı ila secim yerine beraberinde 
götürür . Sandığın, anah ta r la r ından birisi reiste, 
diğeri de azadan birinde bulunur . Lüzum görü
len yerlerde reislere merkezden birer de kât ip 
verilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kaimi buyuran la r Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ ÜÇÜNÜ MADDE — Seçim şubesi 
reisi memur bulunduğu yere varınca şube seçim 
heyeti derhal toplanarak : 

A) İler gün ne kadar seç inlenin rey verece
ğini; 

B) Buna göre seçimin kaç gün devam ede
ceğini; 

C) Sandığın sırasiyle hangi köy ve semtler 
halkının reyine arzedileceğini; 

Ç) Seçimin hangi gün, saat kaçta bağlıya
cağını; 

D) Eler gün hangi saate kadar reylerin ka
bul edileceğini; 

Kararlaşt ır ı r . 
Bu kara r seçim şubesini teşkil eden köylerde 

muhtar lar , varsa belediye ta raf ından halka ilân 
olunur. Mahallî hükümet daireleri de bu husus
ta kendilerini1 lâzım gel en yardımı yapmağa 
mecburdurlar . Kaza ve vilâyet merkezi olan 
şehir ve kasaba lada bu hususları ka ra r a l tma 
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almak ve halka ilân etmek teftiş heyetinin vazi
fesidir. 

REİS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Seçim, her 
seçim şubesinde ayrı ayrı yapılır. Bi r seçim şu
besi defterlerinde kayıtlı bulunan kimse diğer 
şubede rey veremez. Reylerin kabulü devam et
tiği müddetçe seçim hakkı olanların isimlerini 
havi deflerler salon duvar lar ında asılı bulundu
rulur. 

REİS — .Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Tâyin edilen 
günde seçime başlanırken rey pusulalar ı atıl
madan önce seçim şubesi reisi, azalara ve sair 
hazır bu lunan la ra sandığın boş o lduğunu gös
te rd ik ten sonra, kil i t leyip anah ta r l a r ından bi
rini kendisi alır, diğerini de seçim heyetindeki 
azadan birine verir. B u n d a n sonra sandık dört 
ta raf ından sicim geçirilip, düğüm yerleri mühür
lenir. 

REİS — Müta lâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuran la r ... Et 
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Sandığın 
mühürlenmesinden sonra, önceden tesbit edilen 
p rograma göre seçmenlerin reyleri kabul olu
nur. Seçim yerine gelen seçmenlere mühürlü 
pusulalar dağı t ı l ı r ve bun la ra : 

A) Seçim şubesi için ne k a d a r ikinci seç
men lazımsa o k a d a r kimsenin pusulaya yazıla
cağı ; 

B) Yazısı olmıyanların emniyet ett ikleri 
kimselere yazdırabi lecekler i ; 

C) S^ıyet pusulada muayyen mik ta rdan zi
yade isim yazılır veya yazdı r ıhrsa bu pusulanın 
baş ındau başl ıyarak yalnız istenilen adeddeki 
isimlerin kabul edilip, fazlasının hükümsüz sa
y ı lacağı ; 

Ç) İstenilen adedden daha az isim yazılmış 
veya yazdırı lmış ise yalnız yazılı isimlerin ka
bul ve kaydo lunacağ ı ; 

D) Pusu laya aynı isim bir kaç kere yazıl
mış ise bunun bir rey sayı lacağı ; 

E) Rey pusulalar ına yazılan isimler okun
maz veya mühürsüz pusulaya yazılmış bulu
nursa hesaba ka t ı lmıyacağı ; 

F ) Pusu la la ra imza veya mühür komilin ı-
yacağ ı ; 
sözle anlat ı l ı r ve seçim salonuna asılacak yazı
lar la da ilân edilir. 

REİS — Müta lâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuran la r ... Et 
miyenler ... Kabul edilmiştir. 
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YtRMÎ YEDİNCİ MADDE — Seçim heye- | 

tine gelen her seçmene kâtip tarafından köy ve 
mahallesi, ad ve soyadı sorulur. Seçmen ta
nınmış bir kimse olduğu veya nüfus hüviyet 
cüzdanını gösterdiği takdirde seçim defterin
deki ismi yanma bir çizgi çekilip pusulayı san
dığa atmasına izin verilir, i ler seçmen kendi 
reyini getirip sandığa atmakla mükelleftir. 
iliç bir sebep ve suretle başkasının namına rey 
pusulası sandığa atılmaz. 

REİS — Mütalaa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Köylü seç
menlerin seçim sandıkları başında lüzumsuz 
bekletilmemeleri için seçim heyeti tarafından 
gerekli tedbirler alınır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etıniyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Seçimi 
bir gün içinde bitirmiyen seçim şubelerinde se
çim heyeti dağılmazdan önce sandığın deliği 
üzerine bir kâğıt konur ve sandık dört tara
fından sicim ile bağlanıp gerek bu sicimin dü
ğüm yerleri ve gerek kâğıdın uçları ile anah
tar delikleri seçim heyeti tarafından mühür 
mumu ile mühürlenil-. Sandık, heyetin kara-
riyle emin ve münasip bir yere konularak mu
hafazasına itina olunur ve ertesi gün sandığın 
mühürleri heyetçe muayene edildikten sonra 
açılıp yine seçime başlanır. 

REİS — Mladdeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

OTUZUNCU MADDE — 23 ncü maddeye 
göre tâyin olunan seçim zamanının sona erme
siyle artık rey pusulasr kabul olunmayıp, bü
tün seçim heyeti âzası hazır iken sandık açılır 
ve atılan pusulalar birer birer sayıldıktan son
ra tekrar sandığa konur ve (Seçim şubesine şu 
kadar seçmen gelip, şu kadar pusula atılmıştır) 
diye hemen bir kısa zabıt tutulur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Sandıkta rey 
verenlerin sayısından ziyade pusula zuhur eder
se fazlası açılıp okunmadan yakılır. Kazla pu
sula atanlar hakkında gerekli takibat yapılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etnıiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Rey pusulaları
nın sayısı bittikten sonra pıısuhılardaki isimler 
alfabe sırasiyle büyük kâğıtlar üzerinde tasnif 
olunur ve bu esnada 26 ncı maddede yazılı hü
kümlere dikkat edilir. Tasnife başlandıkta mu
ayyen zaman zarfında tasnif edilecek kadar rey 
pusulası sandıktan çıkarılıp 29 ucu maddenin 
tarif at r dairesinde tekrar mühürlenir. Bu su-
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retle devam olunacak tasnif muamelesi bittikten 
sonra seçim heyeti tarafından; (Seçime şu ka
dar seçmen iştirak etmiş ve sandık açıldığı za
man zuhur eden şu kadar rey pusulasının sa
yılıp tasnifi neticesinde filân şu kadar ve filân 
şu kadar rey almış ve filân, filân ekseriyet ka
zanmış olduklarını) gösterir bir mazbata tan
zim olunup seçim evrakı ve sandıkla beraber 
teftiş heyeti reisliğine verilmek üzere merkez
den seçim şubesine reis olarak-gönderilmiş olan 
zata tevdi olunur. Ekseriyet kazanıp ikinci seç
men olanlara ayrıca seçim heyeti tarafından bi
rer mazbata verilir. Bunlar bu mazbataları vi
lâyet veya kaza merkezlerindeki teftiş heyeti 
reisliğine gösterip kaydettirirler. 

Bu sırada, mebus seçimi için teftiş heyeti
nin bulunduğu yerde hangi gün ve saatte bu
lunmaları lâzımgeleceği ikinci seçmenlere ten-
bih olunur. Mazbatasını kaydettirmek üzere 
gelmemiş olan ikinci seçmenlere de hangi gün 
ve saatte hazır bulunmaları lâzımgeleceği da
vetnamelerle ihtar olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... IOt m [yen
ler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Mebus seçimi 
için tâyin edilen gün ve saatte hazır buluna
cak ikinci seçmenlere arkaları teftiş heyeti 
mühürü ile mühürlü rey pusulaları dağıtılır. 
İkinci seçmenlerden her biri mebusluğa nam
zetlikleri seçim mahallinde asılmış olan kâğıt
larla ilân edilmiş olan zatlardan vilâyet için ne 
kadar mebus seçilecek ise o kadarını kendi pu
sulasına yazar, yazı bilmeyen olursa heyetin 
toplu olduğu mahalden çıkmamak şartiyle ora
da emniyet ettiği birine yazdırabilir. Pusula
ya vilâyet için seçilecek adetten fazla veya nok
san isim ^yazılırsa 26 ncı madde hükümleri tat
bik olunur. 

REİS — Kabul buyuranlar. . . Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Teftiş heye
tinin toplandığı odada masa üzerinde ve orta
sında yalnız bir pusula girebilecek kadar delikli 
bir sandık bulunur. Rey pusulaları atılmadan 
önce sandık açılıp, içi boş olduğu hazır olanlara 
gösterdikten sonra kilitlenir ve kilit üzerine büyü
cek bir kâğıt konulup üzeri teftiş heyetinin resmî 
ve mevcut seçmenlerden üçünün zatî mühür!e-
î'iyle mühürlenir. 

REİS — Kabul buyuranlar. . . Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Sandık kapa
nıp, mühürlendikten sonra ikinci seçmenler sı
rasiyle davet olunup, ellerindeki pusulaları san
dığın içine atarlar. Atarken ellerinde bir pusu
ladan fazla olmamasına dikkat olunur. 

REİS — Kabul edenler. . . Etmiyenler. . . Ka
bul edilmiştir. 
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OTUZ ALTINCI MADDE — Kaza dahilinde 

ikinci seçmen seçilenlerin onda sekizi seçim gü
nünde reylerini kullanmışsa sandık açılıp me
busluğa rey kazananların isimlerini havi olarak 
vilâyet merkezindeki teftiş heyetine gönderile^ 
cek mazbatanın tanzimine başlanır. Şayet muay
yen olan günde mevcut olanlar kazanın ikinci 
seçmenlerinin meemuunun onda sekizinden az ise 
sandık açılmayıp deliğin üzerine bir kâğıt ko
nulup teftiş heyetinin resmî ve mevcut ikinci seç
menlerden üçünün zatî mühürleriyle mühürle
nir. Hazır bulıınmıyan ikinci seçmenler gelince
ye kadar sandık emin bir yerde saklanır. Gelmi-
yeıı ikinci seçmenlere en kısa zamanda gelmeleri 
için gün tâyin ve Hükümet tarafından kendileri
ne tebliğ olunur. 

REİS — Kabul edenler. . . Etmiyenler. . . Ka
bul edilmiştir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Muayyen olan 
günde teftiş heyeti tarafından sandığın deliği 
açılır. Gelen, ikinci seçmenler rey pusulalarını 
sandığa atarlar. .Bu davetten sonra da gelmiyen 
ikinci seçmenler beklenmiyerek sandık açılır. 
Sandık açıldıktan sonra gelecek ikinci seçmenler 
artık reylerini kullanamazlar. 

EEÎS — Kabul edenler. . . Etmiyenler. . . Ka
bul edilmiştir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Teftiş heye
tinin huzurunda sandık açılınca ilk önce atılan 
pusulalar sayılır ve aynen birer, birer okunup, 
yazılan isimler kaydolunur. Bir isim pusulalar
da tekerrür ettikçe İsmin karşısına işaret olunur. 
Bu suretle pusulaların hepsi okunup yazılması 
bittikten ve 26 ncı maddenin C, O, D, E fıkra
ları nazara alındıktan sonra her bir zatın kazan
dığı reyler toplam]) mazbatası tanzim ve teftiş 
heyeti tarafından imza edilir. Bu mazbatada rvy 
kazananların isimleri ve kazandıkları rey miktar
ları rakam ve yazı ile yazılır. Bundan başka ka
za namına seçilen ikinci seçmenlerin miktarı ile 
bunlardan kaçının seçime iştirak ettiği de maz
bataya işaret olunur. Bu şekilde hazırlanacak 
mazbatanın bir sureti teftiş heyetinde saklanıp 
asıl nüsha da kaza kaymakamlığı va-sıtasiyle vilâ
yet. merkezindeki, teftiş heyetine gönderilir. Vi
lâyet merkezindeki seçim hakkında da bu suretle 
muamele olunarak mazbatası tanzim olunur. 

REİS — Kabul edenler. . . Etmiyenler. . . Ka
bul edilmiştir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Kaza tef
tiş heyetlerince tanzim edilip gönderilen mazba
talar tamam olunca vilâyet merkezindeki teftiş 
heyeti valinin reisliği altında toplanıp, seçil enle
rin isimleri ve kazandıkları reyler tesbit olunur. 
Bunlardan en ziyade rey alanların mebus 
seçildikleri mazbata ile tesbit olunur. Şayet bu 
seçimlerden en az rey alanın aldığı reye müsavi 
rey almış başka biri varsa heyet huzurunda ara

larında kura çekilir. Mebus seçilenlere bu heyet 
tarafından imzalı birer mazbata verilir. Bu maz
bataların ayrıca imzalı ikişer sureti vilâyetçe Da
hiliye vekâletine gönderilir. Vekâlet vilâyetlerden 
gelen mazbataların birer tanesini Meclisin açılı
sında Büyük Millet Meclisi Reisliğine verilmek 
üzere Başvekâlete gönderir. 

EEİS — Kabul edenler. . . Etmiyenler. . . Ka
bul edilmiştir. 

KIRKINCI MADDE — Umumî mebus seçimi 
esnasında bir zat muhtelif vilâyetlerden mebus 
seçilirse bunlardan hangisini tercih ettiği kendi
sinden sorulur. Mebus olan zat bu sorguya se
kiz gün zarfında cevap vermeğe mecburdur. Bu 
yüzden, mebusların sayısından noksan hâsıl olan 
vilâyette yeniden seçim yapılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Seçimin bitme
sinden sonra kaza ve vilâyet merkezlerindeki tef
tiş heyetleri, seçime ait defterlerle sair evrakı 
gelecek umumî seçime kadar saklamak üzere mü
hürlü bir sandık içinde belediye idaresine teslim 
ederler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK İKİNCİ MADDE — Teşkilâtı Esasiye 
kanunu hükümlerine göre mebusluk hakkı zail 
veya sakıt olan veyahut vefat eden mebusların 
yerlerine diğerlerinin seçilmesi için keyfiyet 
Dahiliye vekâletince bunların mebusu bulunduk
ları vilâyetlere tebliğ olunur. İkinci seçmenler 
davet olunarak bu fasıldaki esaslar dairesinde 
seçim muamelesi neticelendirilir. Bu gibi ara se
çimlere 1 »aslanı ad an evvel yapılacak yoklamada 
ikinci seçmenlerden bir kısmının vefat veya baş
ka bir vilâyete nakletmeleri veya seçim haklarını 
kaybetmeleri dolay isiyle 36 ncı maddede yazılı 
nisabın kaybolduğu anlaşılırsa ilk önce açılan 
ikinci seçmenlerin yerine ait bulundukları seçim 
şubelerince diğerleri seçilir. 

Şu kadar ki, ikinci seçmenlerin sayısı 36 ncı 
maddede yazılı onda sekiz nisabının aşağısına 
düşmediği müddetçe yapılacak ara seçimlerinde, 
umumî seçimdeki ikinci seçmenler yekûnuna müs
tenit. nisap aranmayıp, fiilen mevcut olan ikinci 
seçmenlerin onda sekizi ile iktifa edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Namzetlik ilânı 
KIRK. ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir vatandaşın 

namzetliği kaza teftiş heyetlerinin seçim salonun
daki levhaya yazılmak için vilâyet teftiş heyeti 
riyasetine: 

A) Vatandaşın siyasi parti tarafından ismi
nin bildirilmesi; 

B) i) intihap dairesi seçmenlerinden 300 
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kişinin yazılı bir varaka ile müracaat etmeleri; 

C) Namzetliğini istiyen ve seçim ehliyetini 
haiz olan vatandaşın bizzat istida ile talep etmesi; 

Lâzımdır. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiycn-

ler ... Kabul edilmiştir. 

Seçim masrafları 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Teftiş he

yetlerince merkez ve mülhakattaki seçim şube
lerine memuren gönderilen zevatın nakil vası
taları ücretleri ile harcırah kararnamesine göre 
verilecek yevmiyeleri ve seçime ait sair bütün 
masraflar umumî muvazeneden verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Seçim cezaları 
KIRK BEŞİNCİ MADDE — Sahte ad ve 

soy adı ve sıfat takınarak veya kanunen seçim 
hakkından mahrum olduğunu saklıyarak ken
disini seçim defterine yazdıranlar veyahut adını 
ve soy adını kasıt ile mükerrer kaydetti renler 
bir aydan bir seneye kadar hapis ve on liradan 
elli liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandı
rılırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

KIRK ALTINCI MADDE — Evvelki mad
dede gösterilen suretlerle kendisini seçim defte
rine kaydettirmiş olduğu hakle veya seçim def
terine kayıtlı bulunan diğer bir seçmenin ad ve 
soyadını ve sıfatını sahte olarak takınarak veya 
seçim hakkı olmadığı halde yanlışlıkla isminin 
deftere geçirilmiş bulunmasından kasıtla isti
fade ederek rey verenler altı aydan iki seneye 
kadar hapis ve on liradan yüz liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — 26 ve 33 ncü 
maddelere göre seçmenlerin reylerini yazdırdığı 
kimseler, rey pusulasına seçmenlerin söyledik
lerinden başka bir şahsın adını ve soyadını ya
zarlarsa bir aydan altı aya kadar hapis ve on 
liradan elli liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Mebus veya 
ikinci seçmen olmak yahut diğer bir şahsı me
bus veya ikinci seçmen seçtirmek kastiyle seç
menleri her ne suretle olursa olsun korkutan 
veya bu suretle seçmeye teşvik için seçmenlere 
para, eşya ve sair menkul ve gayrimenkul mal 
verenler veya herhangi bir suretle menfaat te
min veya vadedenler ve bu maksatla verilen 
malları veya vait veya temin olunan menfaatleri 

kabul edenler veya bir kimse hakkında rey ver
mek veya verdirmek yahut vermekten imtina 
için, Devlet, vilâyet, belediye, köy veya bunla
rın kurdukları her türlü daire veya müessese
lerle sair âmme müesseseleri memuriyet veya 
müstahdemliği veya hususi hizmet vait ve kabul 
edenler iki aydan 18 aya kadar hapis \fe yüz 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle 
cezalandırılırlar ve bu suçları işliyenler memur 
iseler müebbeden veya muvakkaten memuriyet
ten mahrumiyetlerine hükmolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Rey sandı
ğını salâhiyeti haricinde açan, seçim işine ait 
defter ve resmî evrakı, teftiş veya şube seçim 
heyetlerince usulüne göre tâyin olunan müd
det içinde açıkta duran ilânları ve seçim cetvel
lerini ve rey pusulalarını alan, koparan, parça-
lıyan veya çalanlar bir seneden üç seneye ka
dar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar ağır 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ELLİNCİ MADDE — Gerek zor kullanmak 
suretiyle, gerek memuriyetten mahrum etmek 
veya şahsını yahut ailesinr veya servetini zara
ra uğratmak tehdidiyle bir seçmeni rey ver
mekten vaz geçirenler veyahut rey vermeğe ic
bar edenler üç aydan iki seneye kadar hapis 
ve elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Yalan haberler 
yayarak ve iftirada bulunarak ve sair hile ve 
desiseler yaparak seçim işlerini bozanlar veya
hut bir veya daha ziyade seçmeni rey kullan
maktan vaz geçirenler yahut loplu ve korkutu
cu hareketlerle teftiş ve şube seçim heyetlerinin 
işlerini ihlâl ederek seçimin yapılmasına ve her 
şahsın serbestçe rey vermesine engel olanlar üç 
aydan iki seneye kadar hapis ve elli liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandı
rılırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Ettniyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Teftiş vtjya se
çim şube heyetlerine karşı seçim işlerine mâni 
olmak için her ne suretle olursa olsun cebir ve 
şiddet kullananlar veya buna teşebbüs eden
ler üç seneden beş seneye kadar ağır hapis ce
zasiyle cezalandırılır. Cürüm birden ziyade tef
tiş veya seçim şube heyetlerine karşı icra olun
mak üzere evvelce tertip edilmiş ve ittifak ile 
yapılmış bulunursa failleri beş seneden on beş, 
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seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır
lar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçim işinden 
doğan âmme hukuku dâvası seçimin bittiği ta
rihten itibaren altı ay içinde açılmadığı tak
dirde takibat yapılamaz. 

BEİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — intihabı me-
busan kanuniyle zeyil ve tadillerini ihtiva eden 
320, 385, 1079, 1760, 2598, 2631 sayılı kanunlar 
kaldırılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın onuncu maddesi encümene gitti
ği için geri kalan maddeleri müzakereye de
vam edemiyeceğiz. 

Şimdi açık reylerin neticelerini arzediyorum : 

1942 malî yılı Muvazene! umumiye kanunu
na bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanuna (288) mebus rey 
vermiştir. Nisap vardır. Kanun (288) reyle 
kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçe
sine fevkalâde tahsisat verilmesine dair 4228 
sayılı kanuna ek kanuna (288) mebus rey ver
miştir. Nisap vardır. Kanun (288) reyle ka
bul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı he
sabı katı kanununa (282) mebus rey vermiştir. 
Nisap vardır. Kanun (282) reyle kabul edil
miştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü
nün 1939 malî yılı hesabı katî kanununa (275) 
mebus rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun 
(275) reyle kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze
re inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,45 

\>&<i 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl-
* masma dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
288 
288 

0 
0 

136 
5 

[Kabul edenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rıfat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
N'urullah Esad Sümer 

R<ikiiı Kaplan 
TürKân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
Memed Demir 

Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
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Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambei 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
tsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçiöğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

î : 16 11.12 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 
Safiyüttin Erdem 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
tzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Emin- İnankur 
Ferid Celâl Güven 

.1942 C : 1 
îsparta 

Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmw» 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 

İzzet Özkan 
Kocaeli 

Alı Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıplan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı j 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

h ütahya 
Alâettin Tiridoğln 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artuhkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayîzit 
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Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memet E r t e n 

Mardin 
Edib E r g i n 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemeneioğlu 
Rıza E r t e n 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Orgenera l Izzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr . Abra vay a Marmara! 
Dr. Rasim Fer id Tala; 
Fa ik Soylu 
Hal id Mengi 
Nainı Krem 

Ordu 
Hamdi Şar lan 
Haindi Yalman 

î : 16 11.12 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırr ı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saiın Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahr i Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit F ı r a t 
Ruşen i Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman N'eemi Sel men 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işeen 
Tevfik Ta rman 

Siird 
Ali "Rıza Esen 
Naki Bek m en 
Ressam Şevket Dağ 

. 1942 C : 1 
Şefik özdemir 

Sınob 
Cemal Alış 
Cemil A t ay 
flulûsi Orn(*oğlıı 

Si u as 
İsmail Memed l igur 
M<'i'i»-ııbe (İürleyük 
Milat Şükrü BVeda 
Remzi Çiner 
ŞrmsıM I in (J Ünal I ay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil l ;y had in 
Fayık Öz Irak 
N'azmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Haısıp Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 

Sı tkı A tanç 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Şerif Bilgin 

'I'un celi 
Mitat Yenel 

Urfa 
Re Tet Ulgen 
Şeref Ulus 

Van 
Münip Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırr ı îçöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim pjlem Bozkur t 
Emin Erişiri»il 
Rifat V a r d a r 
Sinasi Devrin 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
îzzet Akosnıan 

A masya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Fal ih Rıfkı A tay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr . Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahre t t i n Tiri toğhı 
Hayre t t in Karan 
İsmail Hakk ı Uzunçar 
ŞJİi 

Muzaffer Akprnar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
(Ylâl Sait Siren 
Feth i Okyar (M.) 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
t i ilmi Kr geneli 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
(M.) 

Eyüb Sabri Akgöl 
(Hasta) 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (Vr.) 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ö n 
gören 
Dr. Şükrü Emed 

Etlime 
Osman Şah iribaş 

Elâzığ 
Fuad Afralı (V.) 
F u a d Ziya Çiyiltepe 
(M.) 

Erzurum 
Salim Al tuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer 

Gasianteb 
Dr. Merileri Ali Ağakay 
M emed. Şahin 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikrer Allı 
S;A"\ Afııf Karısu 

Hatay 
A bd ııl 1 ah Mu rsaloğln 
(M.) 
Abdülgani Türkmen 
A'lcnıed Teeirli 

içel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Refik Koral tan 
Turhan Cemal Beriker 

istanbul 
Abidin Daver 
Galib Baht iyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Nıunan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin. Uraz (M.) 
Salâh Cimcoz (M.), 
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İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hıılki Cura 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahnrad Esad Bozkurc 
(Hasta) 

Meni e d A İdemi r (Mazur) 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Öntee Küntay (M.) 
Şerafottin Karacan 
Zilini Orhon 

Kastamonu 
1 i ilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
A hm od M ilmi Kal aç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayrı Ürgiiblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

K "caeli 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

î : 16 11.1 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
îzzet Erdal 
Mustafa Ulasan 

Kütahya 
Gl. Âşir Atlı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Er km en 
Receb Peker (V.) 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 

M araş 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Plalid Onaran 
frfan Ferid Alpay a 
(1. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Hazim Tepeyran 

.1942 C : 1 
Ordu 

Ahmed îlısan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 

Rize 
Hasan Cav id 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Arıkoğlu 
Salâhattin Cam (M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim İnceday1 

Yuauf Kemal Tengirşenk 
(M.) 

8iv(U 
A. Naci Demirag 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu (M.) 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Razı Soyer 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvaa 

Yozgad 
Celâl Arat 
Yeled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
Yusuf Ziya Ö/.ençi 
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Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesine dair 4228 sayılı 

kanuna ek kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrt 
Dr. Hüsamettin Kural 
(il. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esat Uraz 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydtn 
Adnan Menderea 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu | 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 288 

Kabul edenler : 288 
Reddedenler 0 

Müstenkifler 0 
Reye iştirak etmeyenler 136 

Münhaller 5 

[Kabul edenlerJ 

1 Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Serem etli 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esenda1 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
tbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Camtez 

1 Çanakkale 
Avni Yukaruç 
lleşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırh 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdül halik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Gün ver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet. Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdül hak Fırat 
Aziz Samih llter 
Safiyüttin Erdem 
Sal ili Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy dem ir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye El gün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin sazak 
îstamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 
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Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
lusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Emin lnankur 

hparia 
Plüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüı 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi tlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğhı 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Haeer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

İ : 16 11.12 
Kayseri 

Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Bürlıanettin Denkeı 
Dr. Fuad Umay 
Haindi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğiı 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikme» 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
')r. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gül tekin 
Kâzım Gürel 
İvazım Okay 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Bay dar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 

.1942 ti : 1 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rize. Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edip Ergin 
Gl: Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Öral 
Dr. Abravaya Marmara! 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu I 

Sivas 
ismail Memed Uğıjır 
Mergube Gürleyükf 
Mitat Şükrü Bled^ı 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltajp-
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Bey[atlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halit Nazmi Keşh>ir 
Hasip Ahmed Ayiuna 
Muammer Develi I 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boxt<jpe 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 
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Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih Kıfkı Atay 
ismet İnönü (.Us. C.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Cermen 
(Rs. V.) 

Iiahkeiir 
Fahrettin Tıtitoğlu 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Muzaffer Akpmar 
Halimi Selçuk 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Doğan (î. A.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
(M.) 
Eyüb Sabri Akgöl (H.) 

t : 16 
Salim Korkmaz 
Sırrı içöz 

11.12.1942 C : 1 
Zonguldak 

Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Şakir Baran 
Denizli 

Dr. Behçet Uz (V.) 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. î. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe (IV! 

Erzurum 
Salim A i tuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazinnl.eb 
Dr. Memed Ali Agaka\ 
M emed Şahin 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
vürek 
Fikret Atlı 
Vafi Atııf Kansu 

Hatay 
\ İniııİlah İM ursa 1 oğlu 
(M.) 
NhHiileani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Teeirli 

tçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
'•Vrid Celâl (Üiven 
llefik Koraltau 
Turhan Cemal Boriker 

İstanbul 
Abidin Da ver 
Calib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Numaıı Menemencioğlu 
(V) 
Sadettin Uraz (M.) 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Di1. Hüseyni ilulki Cura 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Hasta) 
Memed Aldemir (Ma
zur) 
Şükrü Saraçoğlu 
(B§. V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhun 

Kasamonu 
Hilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 
Memed Sevfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesu\ 
(V.) 

îzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Gl. Âşir Atlı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.)* 

Emin Erişirğir 
tiıfat, Vardar 
Şinasi Devrin 

Muhlis Erkmen 
Manisa 

Kâzım Nami Duru 
M araş 

Ziya Kayran 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(I. Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıbcoğlu (M.) 

Niğde 
Ilazim Tepeyran 

Ordu 
A. ihsan Tokgöz (M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Salâhattin Cam (M.) • 

Sinob 
Cevdet Kerim îneedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(M.) 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
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Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

î : 16 11.12.1942 C : I 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu (M.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

— — ——-

1 Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 

Veled Izbudak ~* 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
Yusuf Ziya Össen^i 

-> • — » ~ » <mw w * ¥ — • • — ' - > - " -
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Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Aza adedi : 42Q 

Reye iştirak edenler : 282 
Kabul edenler : 282 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 142 
Münhaller 5 

[Kabul edenler] 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Necmeddin Sahir Sılan 
Bitlis 

Süreyya örgeevren 
Bolu 

Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil 
yurt 
ibrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerceker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canrtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 

Reşad Nuri Güntjekm 
Rusuhi Bulayırli; 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı \ 
Dr. Akif Arkan j 
Fazıl Nazmi Rükjün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid KJansu 

Çorum 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkjnan 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver i 
Tahir Berkay 
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"Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Ki az im Sev ilkteki a 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Salih Başotaç 
Safiyüttin Erdem 
Şükrü Sökmensüer 

hJ revüm 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
N^fiz Dumlu 
Nakiye El gün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Mel'1 

Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Ak&oy 

'.h-rotun 
Gl. îhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
£'V ket Erdoğan 
Yutriif Ziya Zarbun 

t : 16 11.12 
Hakkâri 

tzzet Ulvi Aykurd 
Halay 

Bekir Sıtkı Kunt 
İçel 

Emin İnankur 
İsparta 

Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmcn 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâm i Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
tsmail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli Ögel 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmı Tlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğıiz 
Etem izzet Benice 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

.1942 0 : 1 
Gl. Bürhanetttin Denker 
Ilumdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
tzzet Özkan 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gül tekin 
Kâzım Gürel 
Kâzım Ok ay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sil ay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
•Dr. Ali Süha Dclilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 

Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M araş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral Izeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sahih a Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 
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[Reye iştirak etmeyenler] 

l. 1942 C : İ 
! Nâzım Poroy 

Sıtkı Atanç 
Trabzon 

D a niş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nilıad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Sırrı Dav 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mit at Yenel 

TJrfa 
Refet Ülgen 

t etmeyenleri 

Biird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
îsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 

Afyon Karahimr 
izzet Akosman 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Di. Mazlıar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

t : 16 11.: 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
Fayık Öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 

Hilmi Ergeneli 
Çankırı 

Âvni Doğan (I. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalcın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
(M.) 
Eyüp Sabri Akgöl 
(Hasta) 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 

L rzvrum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Nafi Atuf Kansu 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 
Abdülgaııi Türkmen 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz (M.) 
Salâh Cinıcoz (M.) 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Hasta) 

Şeref Uluğ 
Van 

Münib Boya 
Yozgad 

Ahmed Sungur | 
Ekrem Pekel ! 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

Zonguldak \ 
Hasan Karabacak 
ibrahim Eteni Bozkurt 
Emin Erişirğil 
Rifat Vardar 

Memed Aldamirf (Ma
zur) 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ömer Taşcıoğiu ; 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli \ 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyi'eli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Orgeneral-Ali Sa|id Ak 
baytuğan (M.) I 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Fuad Gökbudak: 

Gl. Ali Fuad Cöbesoy 
(V.) 
izzet Erdal 
Mustafa Ulusan; 

— 85 — 



Kütahya 
Gl. Âşir Atlı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Muhlis Erkmen 
Manisa 

Kâzım Nami Duru 
Refik înee 

Maraş 
Ziya, Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
irfan Feri d Alpava 
(I. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Tunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

î : 16 11.12 
Niğde 

Hazim Tepeyran 
Ordu 

Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Bize 
Hasan Cavid 
Kem al ettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Ali Rıza Esen 

. 1942 Ö : 1 
Sinob 

Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (M.) 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu (M.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı TJngan (M.) 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazım Atıf Kuyucak 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katı kanununa verilen reylerin 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

] 

Rey 

Amasya 
Esad Uras 

Âza adedi 
îeye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
e iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
275 
275 

0 
0 

149 
5 

[Kabul edenlerJ 

İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 

Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunea 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Mene eros 

Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Osman Niyaıi Bur«u 
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Yahya Sezai Uzay 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Menıduh Şevkot Esendai 

Bingöl 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Canibe) 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Ilusuhi Bulayırk 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

t : 16 11.12 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaitakkıran 
Fuad Balkan 
ıemei Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Basotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstanıat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
r-r. Abdurrahmaıı Aleiek 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 

. 1942 Ö : 1 
Talât Onay 

(Jümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Zıya Zarbım 

Hakkari 
izzet Ulvi Aykurd 

Halay 
Bekir Sıtkı Kunt 

içel 
Emin lnankur 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
ibrahim Alâettin Gövsa 
ismail. Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Eteni izzet Benice 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Haeer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 

Kayseri 
Nazmi Toker 

Ömer Taşcıoğlü 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 

Kocaeli 
Alı Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Çöker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Reeeb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektas 
Muttalip öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
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îîikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M ar aş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Taııkut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
GL- Seyfi Düzgören 
Hasan Mencmeneioğlu 
Hıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Us. C.) 
Mümtaz "ökmen 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoglu 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçar 
sili 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

İ : 16 İ l . 12 
Dr. Abravava Marmaralıj 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Ham di Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saiın Ali Dilenire 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen J 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Tevfik Tarman 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

BUlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Doğan (1. A.) 
Hüseyin Oahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
(M.) 

. İ942 Ö : İ 
Siird 

Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Milat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin G Ünal tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tohad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 

Hasip Ahmed Aytuîlâ 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Dan iş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boz tepe 
iiaif Karadeniz 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Milat Yenel 

Urfa 
Refet Üigen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Emin Erişirğil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Nafi A t uf Kansu 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 
AbdüLgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 
Memed Teeirli 

içel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

istanbul 
Abidin D a ver 
Ualib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 

etmeyenler] 

Eyüb Sabri Akgöl 
(Hasta) 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepc (M., 

Erzurum 
Salim Aitug 

Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer 

Gazianteo 
Dr. Memed Ali Ağakav 
Memed Şahin 

[Reye iştirak 
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Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz (M.) 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(Hasta) 
Memed Aldemir (Mazur) 
Şükrü Saraçoğlu 
(Bş. V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Rıza Sal tuğ (M.) 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayrı Ürgüblû 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kn şehir 
Hazini Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

t : 16 11.12 
Kocaeli 

Orgl. A. S. Akbaytu-
ğan (M.) 
iîagıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
tzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

M araş 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Halid Onaran 
irfan Feri d Atpava 
(t. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhçoğlu (M.) 

. 1942 C : 1 
Niğde 

Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çam aş 

Rize 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Salâhattin Çam (M.) 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 

Siird 
Ali Rıza Esen 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(M.) 

Sivas 
Abdurrahman Naci De
mi rağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutjcu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu (M.) 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Yan 
Hakkı Ungan (M.): 
İbrahim Arv.as 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Salim Korkmaz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucafk 
Yusuf Ziya özençi 
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S. Sayısı [J ye ek 
Mebus seçimi hakkımla kanun lâyihası ve Teşkilâtı 

Esasiye encümeni mazbatası (1/864) 

Teşkilâtı Esasiye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Teşkilatı Esasiye En. 

Esas No. 1/864 
Karar No. 2 

8 .XII. 19Â2 

Yüksek Reisliğe 

Mebua seçimine dair olan 20 eylül 1324 tarihli 
kanunun muhtelif tarihlerde bir takım tadillere 
uğraşaış ve Teşkilâtı Esasiye kanunu ile tearuz 
teşkil >e<|ecek hükümleri ihtiva etmekte bulun
muş olması itibariyle tatbikatta bazı müşküller 
tevlitetmektes olduğundan mevcut zeyil ve tadil
ler bir arada toplanmak ve artık hiç bir surette 
yeri k^nıamış olan hükümler ortadan kaldırıl
mak ve, eski kanuna göre husule gelen bazı te-
reddütler de tavzih olunmak suretiyle Hükü
metçe ̂ n#im edilen kanun lâyihası, Yüksek He
yet tapalından Encümenimize tevdi edilmekle 
davet edilen salahiyetli zatlar hazır oldukları 
halde, Dahiliye ve Adliye encümenlerince yapılan 
tadil ve tashihlerle birlikte Encümenimizce tetkik 
olundu. 

Yukarıda arzedilen hususlar hariç olmak üzere 
seçim işlerinde halen tatbik edilen esaslar dai
resinde Hükümetçe tanzim edilmiş olan bu lâ
yihanın tetkikinde Encümenimiz de aynı esasları 
muhafaza etmekle beraber en ziyade seçim işle
rinin tabi olduğu bazı merasim ve tetkikler icabı 
olarak tâyin edilen müddetlerin ihtiyacı ihlâl ve 
tazyik etmemek şartiyle mümkün mertebe kısal
tılmasını faideli olarak mülâhaza eylemiş ve 
bunun temini hususunda ittifak eyledikten sonra 
maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Lâyihanın 1, 2, 3,17,19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 32,-33, 35, 37, 40, 41 nci maddeleriyle 
(Lâyihaya bir madde ilâvesinden dolayı birer 
numara yukarıya alınan) 43, 45, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55 nci maddeleri Hükümetin teklif 
ettiği; 8, 9, 34 ve 47 nci maddeleri Adliye encüme
ninin; 4, 5, 6,10,12,13,18, 20, 39, 42 nci (madde 
üâvesinden dolayı birer numara yukarıya ahnan) 

44 ve 46 nci maddeleri Dahiliye encümeninin ka
bul eylediği şekillerde aynen veya esasa taallûk 
etnıiyecek surette bazı ufak tefek kelime [tashih
leri yapılarak kabul edildikten sonra Encümenin 
tevakkuf ettiği diğer maddeler üzerinde nJLÜzake-
relere geçilmiş ve. bu müzakereler neticesinde lâ
yihanın 7,11,14,15,16, 22, 26, 36 ve 38 n^i mad
delerinde bazı düzeltme ve değişiklikler ya
pıldığı gibi eski «intihabı mebusan». kararname
lerinde mevcut olup lâyjübada yer almıyaiı nam
zetliğin vaz ve ilânı hususu, ayrıca 43 ncjü mad
de olarak lşyihaya üâve kün^mıştır. | 

Bunlar hakkındaki mucip sebepler sirasiyle 
aşağıya, derç,pluıımuştur. Şöyle ki : I 

7 nci madde: Encümenimiz, bu maddenin 8 
nci f ırasının daha vazıh bir şekle koyntetk için 
bu fıkradaki «Hizmetlerihde» kelimesinin «Hiz
metinde* olarak tashihinden sonra, halkça kötü 
tanınmış ukalasını seçime) iştirak için mâni adde
den 9 ncu fıkrasmda tevakkuf etmiştirj Kötü 
kelimesinin hududunu tâyin için elde v^zıh bir 
kıstas ve mikyas olmamasına ve böyle müphem 
bir vasfın, takdir ve telâkkilere göre türlü şekil
lerde mütalâa ve münakaşalara yol açarak bir 
takım vatandaşların sebepsiz ve lüzumsuz yere bu 
medenî haktan mahrum kalmamaların: intaç 
edecek bir vaziyet ihdas eyleyeceğine ve zaten 
maddede vatandaşların seçmenlik hakkııı selbe-
decek sarih hükümler bulunmasına göre bu 9 
ncu fıkranın, lüzumsuzluğuna kani olan Encü
menimiz, maddeden kamilen çıkarılmasını mu
vafık görmüş ve maddenin diğer kısımlarını Da
hiliye encümeninin yazdığı veçhile ajnen ka
bul etmiştir. 

11 nci madde : Merkezden tâyin edilen me-



murlaria müftüler, hâkimler, Cumhuriyet müd
deiumumileri ve belediye reislerinin seçime baş
lanmadan iki ay evvel istifa etmelerini meşrut 
kılmakta olan hüküm normal intihaplarda, in
tihabın ne vakit yapılacağı malûm olması itiba
riyle muvafık görülmekte ise de tecdidi intiha
ba karar verildiği zaman tecdidin ilânını müta-
akıp derhal işe başlanarak kanunen iki aydan 
evvel intihabın bitmesi mümkün olacağına naza
ran namzetliğini vazetmek istiyen bu gibi vatan
daşların böyle bir haktan mahrum kalmamala
rını temin için tecdidin ilânından üç gün zar
fında istifa etmeleri esası kabul edilmiş ve mad
de ona göre tashih kılınmıştır. 

14 ncü madde : Encümence bu maddenin 
ikinci fıkrasında ufak bir kelime tashihi yapıl
dıktan sonra, teftiş heyetinin defterler üzerinde 
yapacağı beş günden on güne kadar olan tetkik 
müddeti, mazbatamızın yukarısında yazılan mü
lâhazaya mebni «beş günden sekiz güne kadar » 
olmak üzere tenzil ve. tadil olunmuş ve maddenin 
diğer kısımları Dahiliye encümeninin yaptığı 
tashih dairesinde aynen kabul edilmiştir. 

15 nci madde : Dahiliye encümeninin bazı 
tashihlerle yazdığı bu maddenin ikinci fıkrasın
da teftiş heyetinin kabul eylediği defterlerin 
asılı kalması için tâyin olunan on gün müddet 
de yukarıda yazılı mütalâaya binaen beş güne 
indirilmiş ve diğer kısmalar aynen kabul olun
muştur. 

16 ncı madde : Teftiş heyetinin kararma ra
zı olmıyanların Adliye mahkemesine müracaat
ları için konulan üç gün müddet iki güne ve 
mahkemece tetkik için tâyin edilmiş olan altı 
gün müddet de beş güne indirilmiştir. Bundan 
başka seçim işlerinin mümkün mertebe süratle 
ikmaline matuf olarak encümence takip edilen 
gayeyi bir kat daha temine medar olmak üzere 
resmî tatil günlerinde dahi çalışılmasını encü
men muvafık gördüğünden, maddenin sonların
da menfi bir tarzda yazılmış olan fıkrayı bu ve 
daha evvelki maddelerde yazılı müddetlerin he
sabında resmî tatil, günlerinin sayılacağı > tar
zında müspet bir şekle koymak suretiyle tadil 
etmiş ve maddenin diğer kısımlarını Hükümetin 
teklifi veçhile kabul eylemiştir. 

22 nci madde : İtirazların mahkemece tetki
kinden sonra hemen işe başlanmasını temin için 
maddenin buna taallûk eden ilk cümlesine « bit

mesi üzerine derhal » kelimeleri ilâve edilmek 
suretiyle madde Hükümetin teklifi dairesinde 
aynen kabul edilmiştir. 

, 26 ncı madde : önceden tesbit edilecek pro
grama göre seçmenlerin reyleri kabul olunacağı 
yazılı olduğu cihetle bu maddede « seçim şube
sinin en uzak köy veya mahallesinden başlamak 
üzere > cümlesi zait görülerek madde daha sade 
bir şekle konulmak maksadiyle bu cümle tayye-
dildiği gibi ibarelerde vuzuhu ve selâseti temin 
için de (a) ve (f) fıkralarında ufak tefek bazı 
tashihler yapılmış ve maddenin diğer kısımları 
Hükümetin teklifi dairesinde aynen kabul edil
miştir. 

36 ncfı madde : Hazır bulunmıyan ikinci seç
menlerin biran evvel seçim yerine gelmelerini te
min maksadiyle maddenin bu hükme taallûk eden 
fıkrasında «en kısa bir zamanda gelmeleri için 
gün tâyin ve Hükümet tarafından kendilerine 
tebliğ olunur» tarzında ufak bir tadil yapılmış 
ve diğer kısımlar Hükümetin teklifi veçhile ka
bul edilmiştir. 

38 nci madde : Sandıkta çıkan puslalarm ta
dadına müteallik muamele esnasında 26 ncı 
maddenin ç, d, e fıkralarındaki hükümlerin na
zara alınmasını temin için bu maddeye bir cüm
le ilâve edildikten sonra madde Dahiliye encü
meninin kabul ettiği tarzda • encümence kabul 
olunmuştur. 

Mebusların intihabına ait olan bu kanunda, 
yukarıda yazıldğı üzere, vatandaşların ne su
retle namzetliklerinin talep ve ilân edileceği eski 
«İntihabı mebusan» kararnamelerinde mevcut 
olduğu halde bu kanunda yer almamasın^ bir ek
siklik addeden encümenimiz bu hususun ayrıca lâ
yihaya dercini lüzumlu görmüş ve bunu 43 ncü 
madde olarak ilâve etmiştir. 

Umumî Heyette müzakere olunmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Teş. E. E. Reisi M. M. 
Konya istanbul 
T. F. Sılay Ziya Karamursal 

Kâtip 
Tokad Ankara 

Resai Erişken M. ökmen 
imdada bulunmadı 
Eskişehir Gümüşane Kırklareli 

Y. Ziya Özer H. F. Ataç Dr. F. JJmay 
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Kütahya Muğla 
Muhlis Erkmen Yunus Nadi 

İmzada bulunmadı 
Seyhan 

A. M. Yeğena 

Manisa 
1. -T- Her kanun, kendinden evvelkin

den mükemmel olmak ve onun noksanlarını 
tamamlamak bakımından yeni hayata ve ihti
yaca cevap vermek iktiza eden bir müessese
dir. Bunda ise asla bir yenilik yoktur. Bilâ
kis 1872 tarihli kanunu Esasiye göre tanzim 
ve (1908) Meşrutiyet meclisinde aynı ruh ile 
kabul edilmiş olan «İntihabı mebusan kanunu» 
nun hemen aynidir. Türk milleti siyasi ve iç
timai hayat bakımından, hürriyeti ve hukuku 
anlamak yönünden çok terakki etmiş olduğu 
ve bahusus bundan evvelki Cumhuriyet Halk 
Partisi programının mebus intihabı kanunu
nun değiştirilmesi yolundaki işareti değişme 
ve gelişmenin ifadesi bulunduğu halde bu 
realitelere uymıyarak yapılan ve eski kanunun 
tercümesi değil, âdeta her bakımdan bir kop
yası olan bu lâyihaya yeni bir «kanun» veya 
«tesis» demeyi doğru bulmamaktayım. 

2. — Esbabı mueibede eski kanunda lâ-
yiklik vasfına muhalif hükümler bulunması 
bu lâyihanın gönderilmesinde sebep gösteri
liyor. Aynı lâyihanın «Cumhuriyetçi, înki-

lâpçı, Halkçı, Devletçi» vasıflarımıza d$ o 
nisbette ehemmiyet vermesi ieabederdi. Bir 
kanunda «İmam, Papas, Hahambaşı» ibareleri
nin bulunması o kanunun değiştirilmeşne 
değil o ibarelerin içtimai hayatımıza aıftık 
tatbiki kabil olmdığma göre ihmaline sebebiyet 
verir. «Padişaha dua» Padişah olmayınca : ta-
biatiyle hüküm ifade etmez. Nitekim Meşru
tiyet devrinin bu kanununu bizler tam 19jse-
nedenberi tatbik etmekteyiz ve hiç biricin
de ne imamın, ne papazın duasına muhtaç 
bulunmamışız. 

3. — Diğer bir sebep olarak da intihlaba 
ait muhtelif kanunlar bulunmasının tatbikatı 
ve anlamayı zorlaştırmış olduğu gösterilmek
tedir. Eğer zeyiller, tadiller kanunların her 
zaman yenilenmesinde esaslı bir âmil telâkki 
edilecek olursa bir çok malî, askerî kanunla
rımızın hemen her devrede yeniden çıkması 
iktiza ederdi. 

Herhangi noktadan muhakeme edilirse 
edilsin kanaatimce bize, yeni kelime olarak 
yalnız «seçim» i ve icat olarak «seçmeni» i ge
tiren bu kanunun senelerdenberi içinde yaşa
dığımız ve tatbik ettiğimiz siyasî sisteme ı^yar 
ve tecrübelerden alınmış derslerden istifade
yi temin eder. Yeni bir tesis kıymetini hai3 ol
maması itibariyle daha mükemmeli hazırlan
mak üzere kabul edilmemesi mütalâasındayım. 

Refik înce 
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TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİNİN DE&IŞTİRİŞİ 

Mebus seçimi kanunu lâyihası 

(Madde 1. — Hükümetin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde mebus seçimi vilâyetler 
itibariyle yapılır. Her vilâyet bir seçim dairesi ve her nahiye bir seçim şubesi iti
bar olunur. 

(Madde 2. — Hükümetin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

İKİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti halkından her (40 000) nüfus için 
bir mebus seçilir. Bir seçim dairesinin nüfusu (40 000) den aşağı olsa dahi bir 
mebus seçmek hakkıdır. Nüfusu (40 000) den yukarı olan seçim daireleri için 
aşağıda gösterilen muamele yapılır: 

(55 000) e 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 mebus seçilir. 

Nüfus miktarı yükseldikçe mebus sayısı bu yolda arttin.br. 

Seçmenler defterinin tanzimi 
(Madde 3. — Hükümetin 3 neü maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Teşkilâtı esasiye kanu
nu ile muayyen seçim devresini ikmal etmiş veya aynı kanunun 25 nci maddesi
ne göre seçim yenilenmesine karar verilmiş bulunuyorsa keyfiyet Dahiliye vekâ
letince vilâyetlere tebliğ olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Valiler, seçime başlandığını ve vilâyet merkezleri de 
dahil olduğu halde her kazada mevcut erkek ve kadın Türk nüfusunu havi birer 
esas defterinin tanzimini idareleri altındaki kaymakamlarla vilâyet merkezlerin
deki belediye reisliğine ve vilâyet merkezine bağlı nahiye ve köylere emir ve teb
liğ ederler. 

Kaza kaymakamları da vilâyetin bu emrini kazaları içindeki belediye nahiye 
ve köylere bildirirler. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu emir ve tebliğleri alan belediye idareleriyle köylerin 
muhtar ve ihtiyar meclisleri azaları, belde ve köylerinde yerleşmiş olan veya bu 
maksatla oturmakta bulunan umum erkek ve kadın nüfusunun, defterlerini en çok 
on gün içinde tanzime mecburdurlar. Defterlerin tanzimi sırasında tedavi ve se
yahat gibi sebeplerle muvakkat olarak başka yerde bulunanlar, bulundukları 
yerlerin değil asıl ikametgâhlarının bulunduğu yerlerin esas defterlerine yazılırlar. 

Bu defterlerde: 
A) Adı; 
B) Soy adı; 
C) Baba adı; 
Ç) Ana adı; 
D) Doğum yeri; 
E) Doğum tarihi; 
E) İkametgâhının bulunduğu mahalle ve sokağın adı ile numarası; 
J ) Seçim hakkını haiz olup olmadığı; 
H ) Sanat ve meşguliyet ve mülâhazat sütunları bulunur. 

( S. Sayısı : 12 ye ek ) 

http://arttin.br


— Ö — 

ALTINCI MADDE — Şehir ve kasabalarda, mahalle ve köylerde köy itibariyle 
tanzim edilecek olan bu defterle, biri yeni doğanlardan 22 yaşma kadar olanları 
(22 yaşını henüz bitirmemiş olanlar dahil) diğeri de 22 yaşını bitirmiş olanlatdan 
başlıyarak daha yukarı yaşta bulunan nüfusu göstermek üzere iki bölüm olarak 
tanzim edilir. 

Askerî garnizonlarla müesseselerindeki subay ve erat yekûnunun ne suretle tes-
bit ve defterlere ilâve olunacağı Millî Müdafaa ve Dahiliye vekâletleri arasında ka
rarlaştırılır. 

Seçmenlik şartlan 
YEDÎNOt MADDE — Birinci ve ikinci seçmen olabilmek için: 
1. Türk olmak; 
2. 22 yaşını bitirmiş olmak; 
3. Âmme hizmetlerinden menedilmiş olmamak; 
4. Ağır hapis cezasına mahkûm olmamak; 
5. Hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, hileli iflâs cürüm

lerinden biriyle mahkûm olmamak; 
6. Mahcur olmamak; 
7. Yabancı tebaadan olduğu iddiasında bulunmuş olmamak; 
8. Yabancı bir Devletin resmî hizmetinde bulunmamak. 
(Madde 8. — Adliye encümeninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

S E K Î Z Î N C Î MADDE — Silâh altında bulunan erat, jandarmalar, subaylar, 
polisler, askerî memur ve asken hâkimler ve askerî mektep talebeleri birinci ve 
ikinci seçmen olamazlar. 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 7 nci ve 8 nci maddelerine göre birinci 
ve ikinci seçmenlik hakkını haiz olmıy anların bu durumları beşinci maddede tarif 
edilen seçmenler defterlerindeki isimlerinin hizasına ve (seçim hakkını haiz olup, 
olmadığı) sütununa açık olarak işaret edilir. 

Mebusluğa seçihniyecek olanlar 
(Madde 10. — Dahiliye encümeninin 10 nen maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ONUNCU MADDE — 
1. Yabancı Devlet resmî hizmetinde bulunanlar; 
2. Ağır hapis cezasiyle veya hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, emniyeti sui

istimal, ve hileli iflâs suçlarından biriyle mahkûm olanlar; 
3. Mahcurlar; 
4. Yabancı tebaadan olduğu iddiasında bulunanlar; 
5. Âmme hizmetlerinden menedilenler; 
6. Türkçe okuyup yazmak bilmiyenler; 
7. 30 yaşını bitirmemiş olanlar mebus seçilemezler. 
ON B Î R Î N C Î MADDE — Muallimler müstesna olmak üzere merkezden tâyin 

olunan umum memurlarla müftüler, hâkimler, Cumhuriyet müddeiumumileri, be
lediye reisleri seçime başlanmadan iki ajr evvel ve tecdidi intihap halinde tecdidin 
ilânından üç gün sonra istifa etmiş olmadıkça memuriyet mahallerinin içinde bu
lunduğu intihap dairelerinden mebus seçilemezler. 

( S. Sayısı : Î2 ye ek) 
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Bunlardan başka: 
A) Kara, deniz, hava, jandarma sınıflarına mensup subaylarla askerî memur 

ve askerî hâkimlerden istifa hakkını haiz olmıyanlar; 
B) istifa ve tekaüt hakkı bulunanlardan umumî seçim ilânından itibaren 

nihayet on gün zarfında usulen istifa ve tekaütlüklerini talep etmiyenler dahi me
busluğa seçilemezler. Aksi takdirde bu seçimler yapılmamış sayılır. 

Ancak ara seçimlerinde, istifa veya tekaütlük hakkını haiz olanlardan ilân 
edilen seçim gününden evvel istifa veya tekaütlüğünü talep etmiş olanlar mebus
luğa seçilebilirler. Yukarıdaki on gün kaydine bağlı değildirler. 

(Madde 12. — Dahiliye encümeninin 12 nei maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ON IKÎNCÎ MADDE — Yedeksubaylarm kısmi ve umumî mebus seçimi sıra
larında gerek talim ve manevra için olsun, gerek harp sebebiyle olsun silâh al
tına çağırılmış ve orduda hizmet almış bulunmaları mebus seçilmelerine mâni de
ğildir. 

Teftiş heyeti 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca köy ve 

mahalle itibariyle hazırlanan defterler o köy veya mahalleleri bağlı bulunduk
ları kaza veya vilâyet merkezlerindeki belediye reisliklerine gelmeğe başladığı 
günden itibaren bu merkezlerde, vilâyet merkez kazasiyle vilâyete bağlı kaza
ların büyüklüğüne göre âzası 4 den 10 a kadar olmak üzere bir teftiş heyeti ku
rulur. Bu teftiş heyeti belediye reisinin reisliği altında olmak üzere, vilâyet 
merkezlerinde, vilâyet daimî encümeni âzasiyle, belediye meclisince kendi ara
larında seçilecek azalardan ve kazalarda yalnız belediye meclisince, aralarından 
seçilecek azalardan terekküp eder. Şayet kazaların büyüklüğü yüzünden da
ha bir kaç âza alınmasına lüzum görülürse belediye meclisi azalarından münasip 
miktarı teftiş heyetine alınır. 

Ancak fesih, iptal veya meclisi teşkil edecek miktarda âza ve yedek âza kal
mamış olmak gibi suretlerle meclisin teşekkülü mümkün olmıy an veya kazanın yeni 
kurulmuş olması sebebiyle belediye meclisi seçimi henüz neticelenmemiş bulunan 
yerlerde, belediye sınırı içindeki mahalleler halkından belediye âzalığı şartlarını 
haiz bulunanlardan çağırılacak ikişer zat belediye reisinin, veya Belediye kanu
nunun 90 ncı maddesine göre nasbolunan reis vekilinin reisliği altında belediye bi
nasında toplanılarak aralarında veya dışarıdan nüfus miktarı gözönüne alınarak 
yukarıda gösterilen miktarda teftiş heyeti âzası seçilir. 

ON" DÖRDÜNCÜ MADDE — Teftiş heyeti, verilen defterlerin kanuna uygun 
olup olmadığını ve içinde yanlış ve fesat bulunup bulunmadığını tetkik eder. 

Bu tetkikler sırasında lüzum görürse icabedenler getirtilerek tahkikat yapılır. 
Bu tetkikat ve tahkikat kazanın büyüklüğüne göre beş günden sekiz güne kadar de
vam edebilir. Bu müddet içinde teftiş heyeti her gün toplanır. 

ON B E Ş İ N C Î MADDE — 14 ncü maddede yazılı müddetin bitmesinden sonra 
teftiş heyetince tetkik edilen defterlerden seçim hakkını haiz bulunanları gösteren 
kısımların birer sureti çıkarılıp bunlardan teftiş heyeti merkezine ait olanlar Hü
kümet ve belediye dairelerinin münasip yerlerine ve herkesin görebileceği sair yer
lere ve seçim şubelerine ait olanları da şubelere merkez sayılan mahallerdeki 
umumî yerlere asılır. 

Bu defterlerin asıldığı gazete bulunan yerlerde gazete ile ve bulunmıyan yerler-
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de âdet olan vasıtalarla ilân olunur. Belediye, zabıta ve köy {muhtar ve iritiyar 
meclislerince bu defterlerin bulundukları yerlerde beş gün asılı kalması temin 
edilir. 

Defterler bu müddetin son günü akşamı saat 18 de belediye olan yerlerde bu 
idare ve seçim şubelerinde şube reisleri tarafından kaldırılır. 

ON ALTINCI MADDE — Defterlerin asılı kaldığı beş gün zarfında seğmen
lerin adları, hüviyetleri defterlere yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazıl
mamış veya adı yazılmamak lâzımeglirken yazılmış olduğuna dair ileri sürüle
cek itirazlar, teftiş heyetince dinlenip bu heyet karariyle lâzımgelen tashihler 
yapılır. Defterlerin kaldırılmasından sonra itiraz iddiası dinlenmez. Teftiş he
yetince itiraz varit görülmediği takdirde ret kararının sureti itiraz edena usu
len tebliğ olunur. Teftiş heyetinin kararma razı olmıyanların, kararın tebliğ 
tarihinden itibaren iki gün zarfında mahallî asliye mahkemesine, bulunmıyan 
yerlerde sulh hâkimine, teftiş heyeti karariyle birlikte müracaatla itiraz etme
ğe hakları vardır. Bu müddet bittikten sonra itiraz hakkı kalmaz. Mahkeme 
itiraz iddialarını en çok beş gün zarfında katî karara bağlar. 

Bu ve daha evvelki maddelerde yazılı müddetlerin hesabında resmî tatil) gün
leri sayılır. 

İtirazlar için mahkemelere vâki olacak müracaatlar ve bu bapta verilecek 
kararlar hiç bir harca tabi tutulmıyacaktır. 

Mebus ve ikinci seçmen sayısının tesbiti 
ON YEDİNCİ MADDE — Türk vatandaşlarından bütün erkek ve kadan nü

fusunu havi olup beş ve altıncı maddelerde yazılı bulunan defterlerin teftiş he
yetine verilmesi tamam olunca kazada mevcut nüfusun miktarı mazbata ile vilâ
yete bildirilir. Bütün kazaların mazbataları geldikten sonra teftiş heyeti vali
nin veya vekilinin reisliği altında toplanarak ikinci maddede gösterilen suret ve 
nispete göre kaç mebus seçileceğini mazbata ile tesbit eder, Dahiliye vekâletine 
bildirir. Aynı zamanda keyfiyet vilâyet dahilindeki teftiş heyetlerine kayma
kamlar vasıtasiyle tebliğ ve gazete olan yerlerde gazete ile, olmıyan yerlerde de 
mûtat vasıtalarla ilân edilir. 

(Madde 18. — Dahiliye encümeninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Teftiş heyetince kaza dahilinde ikinci sekmen 
seçiminin çabuk ve kolaylıkla yapılabilmesi için kaza merkeziyle köylerinde nahiye 
teşkilâtı bulunmadığı veya bulunupta nahiyeleri geniş ve nüfusça kalabalık bulundu
ğu takdirde kaza ve nahiyeler içinde ihtiyaç görüldüğü miktarda seçim şubeleri 
yapılabilir. Bu takdirde de seçim şubeleri içinde beş ve altıncı maddelere görje ya
zılmış bulunan kadın ve erkek nüfus miktarına ve 19 ncu maddedeki nisbete göre 
kaçar ikinci seçmen seçileceği teftiş heyetince mazbata ile tesbit edilerek seçim şu
beleri reislikleri ile kaza kaymakamlıklarına bildirilir. Vilâyet merkezinde bu bilgi 
vilâyet makamına verilir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Seçim şubesi dahilinde bulunan kadın ve erkek 
nüfusundan her (400) kişi için bir, ikinci seçmen seçilir. Nüfus miktarı butadan 
fazla olduğu takdirde fazlası için aşağıdaki gibi muamele yapılır: 

(600) e kadar bir, (601) den (1000) e kadar iki, (1001) den (1400) e kadar üç 
ve fazlası için bu yolda ikinci seçmen seçilir. 

YİRMİNCİ MADDE — Teftiş heyetince, belediye asıl ve yedek azalarından 
(S. Sayısı : 12 ye ek) 
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veya âzalık vasıflarım haiz hariçten birer zat seçim şubelerine reis olarak seçilir. 
Seçim şubesine dahil bulunan köylerin muhtarı, belediye varsa belediye reisleri 
şube seçim heyetini teşkil ederler. Vilâyet ve kaza merkezlerinin büyük olması dola-
yışiyle bir kaç seçim şubesi ihdas edilmişse, kezalik teftiş heyetince belediyenin asıl 
ve yedek azalarından veya hariçten âzalık vasıflarını haiz hemşehriler arasından 
seçilen üçer zat bu şubelerin seçim heyetlerini teşkil ederler ve reislerini kendi aza
larından seçerler. 

Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — Her seçim şubesi dahilinde mevcut ve seçim hak
kını haiz olan erkek ve kadınların ikişer nüsha defteri teftiş heyetince tanzim etti
rilip seçim şubeleri reislerine verilir. Bu defterlerin süratle tanzimi için teftiş 
heyeti kazalarda kaymakamlardan, vilâyet merkezlerinde valilerden lüzumu ka
dar kâtip isteyebilir. Kaymakam ve valiler dairelerin bütün memur ve müstah
demlerini bu işte çalıştırabilirler. Bütün memurlar vali ve kaymakamların bu 
işe dair emirlerini ifaya mecburdurlar. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — 16 ncı maddede yazıldığı üzere itiraz vâki ise 
bunların mahkemece tetkiki için tâyin edilen müddetin bitmesi üzerine derhal 
seçim şubesinde ne kadar seçmen varsa teftiş heyeti tarafından o miktarda üze
rine bir kaç isim yazılacak kadar ufak pusulalık beyaz kâğıtlar hazırlanıp tef
tiş heyetinin mühürü ile arkaları mühürlenerek seçim şubesi reisi olan zata ve
rilir. Bundan başka bu zat teftiş heyetince yaptırılmış ve içine rey pusulaları 
atılmak için iki kilitli ve biri diğerine uymaz iki anahtarlı muhkem ve şubenin 
pusulalarını alabilir büyüklükte ve üzerine ufacık bir zarf girebilecek kadar d'elikli 
bir sandığı da seçim yerine beraberinde götürür. Sandığın anahtarlarından bi
risi reiste, diğeri de azadan birinde bulunur. Lüzum görülen yerlerde reislere 
merkezden birer de kâtip verilir. 

(Madde 23. — Hükümetin 23 neü maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçim şubesi reisi memur bulunduğu yere va
rınca şube seçim heyeti derhal toplanarak: 

A) Her gün ne kadar seçmenin rey vereceğini; 
B) Buna göre seçimin kaç gün devam edeceğini; 
C) Sandığın sırasiyle hangi köy ve semtler halkının reyine arzedileceğini; 
Ç) Seçimin hangi gün, saat kaçta başlıyacağmi; 
D) Her gün hangi saate kadar reylerin kabul edileceğini; kararlaştırır. 
(Madde 24. — Hükümetin 24 neü maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Seçim, her seçim şubesinde ayrı ayrı yapılır. 
Bir seçim şubesi defterlerinde kayıtlı bulunan kimse diğer şubede rey veremez. 
Reylerin kabulü devam ettiği müddetçe seçim hakkı olanların isimlerini havi def
terler salon duvarlarında asılı bulundurulur. 

(Madde 25. — Hükümetin 25 nci madedsi aynen kabul edilmitşir.) 

YİRMİ B E Ş İ N C İ MADDE — Tâyin edilen günde seçime başlanırken rey pu
sulaları atılmadan önce seçim şubesi reisi, azalara ve sair hazır bulunanlara san
dığın boş olduğunu gösterdikten sonra, kilitleyip anatharlarmdan birini kendisi 
alır, diğerini de seçim heyetindeki azadan birine verir. Bundan sonra sandığın dört 
tarafından sicim geçirilip, düğüm yerleri mühürlenir. 

Y İ R M İ ALTINCI MADDE — Sandığın mühürlenmesinden sonra, önceden 
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tesbit edilen programa göre, seçmenlerin reyleri kabul olunur. Seçim yerine gelen 
seçmenlere mühürlü pusulalar dağıtılır ve bunlara: 

A) Seçim şubesi için ne kadar ikinci seçmen lazımsa o kadar kimsenin pusu
laya yazılacağı; 

B) Yazısı olmıyanlarm emniyet ettikleri kimselere yazdırabilecekleri; 
C) Şayet pusulada muayyen miktardan ziyade isim yazılır veya yazdırıljırsa 

bu pusulanın başından başlıyarak yalnız istenilen adeddeki isimlerin kabul edjlip, 
fazlasının hükümsüz sayılacağı; 

Ç) İstenilen adedden daha az isim yazılmış veya yazdırılmış ise yalnız y$zılı 
isimlerin kabul ve kaydolunacağı; 

D) . Pusulaya aynı isim bir kaç kere yazılmış ise bunun bir rey sayılacağı;] 
E) Rey pusulalarına yazılan isimler okunmaz veya mühürsüz pusulaya yazıl

mış bulunursa hesaba katılmıyacağı; 
F ) Pusulalara imza ve mühür konulmıyacağı; 
Sözle anlatılır ve seçim salonuna asılacak yazılarla da ilân edilir. 
(Madde 27. — Hükümetin 27 nei maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Seçim heyetine gelen her seçmene kâtip tara
fından köy ve mahallesi, ad ve soyadı sorulur. Seçmen tanınmış bir kimsc^ ol
duğu veya nüfus hüviyet cüzdanını gösterdiği takdirde seçim defterindeki ijsmi 
yanma bir çizgi çekilip pusulayı sandığa atmasına izin verilir. Her seçmen ken
di reyini getirip sandığa atmakla mükelleftir. Hiç bir sebep ve suretle başkası
nın namına rey pusulası sandığa atılmaz. 

(Madde 28. — Hükümetin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Köylü seçmenlerin seçim sancakları başıpda 
lüzumsuz bekletilmemeleri için seçim heyeti tarafından gerekli tedbirler alimi*. 

(Madde 29. — Hükümetin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Seçimi bir gün içinde bitmiyen seçim 
ko-belerinde secim heyeti dağılmazdan önce sandığın deliği üzerine bir kâğıt 

nur ve sandık dört tarafından sicim ile bağlanıp gerek bu sicimin düğüm yefrle-
ri ve gerek kâğıdın uçları ile anahtar delikleri seçim heyeti tarafından mühür 
mumu ile mühürlenir. Sandık, heyetin karariyle emin ve münasip bir yere (ko
nularak muhafazasına itina olunur ve ertesi gün sandığın mühürleri heyetçe 
muayene edildikten sonra açılıp yine seçime başlanır. 

OTUZUNCU MADDE — 23 ncü maddeye göre tâyin olunan seçim zamanı
nın sona ermesiyle artık rey pusulası kabul olunmayıp, bütün seçim heyeti T|za-
sı hazır iken sandık açılır ve atılan pusulalar birer birer sayıldıktan sonra ijek-
rar sandığa konur ve (Seçim şubesine şu kadar seçmen gelip, şu kadar pusula 
atılmıştır) diye hemen bir kısa zabıt tutulur. 

(Madde 31. — Hükümetin 31 nci maddesi aynen kaimi edilmiştir.) 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Sandıkta rey verenlerin sayısından ziyade pu
sula zuhur ederse fazlası açılıp okunmadan yakılır. Fazla pusula atanlar hak
kında gerekli takibat yapılır. 

(Madde 32. — Hükümetin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Rey pusulalarının sayısı bittikten sonra pusüla-
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lardaki isimler alfabe sırasiyle büyük kağıtlar üzerinde tasnif olunur ve bu es
nada 26 ncı maddede yazılı hükümlere dikkat edilir. Tasnife başlandıkta mu
ayyen zaman zarfında tasnif edilecek kadar rey pusulası sandıktan çıkarılıp 29 
ncu maddenin târifatı dairesinde tekrar mühürlenir. Bu suretle devam oluna
cak tasnif muamelesi bittikten sonra seçim heyeti tarafından; (Seçime şu ka
dar seçmen iştirak etmiş ve sandık açıldığı zaman zuhur eden şu kadar rey pusu
lasının sayılıp tasnifi neticesinde filân şu kadar ve filân şu kadar rey almış 
ve filân, filân ekseriyet kazanmış olduklarını) gösterir bir mazbata tanzim olu
nup seçim evrakı ve sandıkla beraber teftiş heyeti reisliğine verilmek üzere mer
kezden seçim şubesine reis olarak gönderilmiş olan zata tevdi olunur. Ekseri
yet kazanıp ikinci seçmen olanlara ayrıca seçim heyeti tarafından birer mazba
ta verilir. Bunlar bu mazbataları vilâyet veya kaza merkezlerindeki teftiş he
yeti reisliğine gösterip kaydettirirler. 

Bu sırada, mebus seçimi için teftiş heyetinin bulunduğu yerde hangi gün 
ve saatte bulunmaları lâzımgeleceği ikinci seçmenlere tenbih olunur. Mazbata
sını kaydettirmek üzere gelmemiş olan ikinci seçmenlere de hangi gün ve saatte 
hazır bulunmaları lâzımgeleceği davetnamelerle ihtar olunur. 

(Madde 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Mebus seçimi için tâyin edilen gün ve saatte 
hazır bulunacak ikinci seçmenlere arkaları teftiş heyeti mühürü ile mühürlü 
rey pusulaları dağıtılır. îkinci seçmenlerden her biri mebusluğa namzetlikleri 
seçim mahallinde asılmış olan kâğıtlarla ilân edilmiş olan zatlardan vilâyet için 
ne kadar mebus seçilecek ise o kadarını kendi pusulasına yazar, yazı bilmeyen 
olursa heyetin toplu olduğu mahalden çıkmamak şartiyle orada emniyet ettiği 
birine yazdırabilir. Pusulaya vilâyet için seçilecek adetten fazla veya noksan 
isim yazılırsa 26 ncı madde hükümleri tatbik olunacaktır. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Teftiş heyetinin toplandığı odada masa üze
rinde ve ortasında yalnız bir pusula girebilecek kadar delikli bir sandık bulunur. 
Bey pusulaları atılmadan önce sandık açılıp, içi boş olduğu hazır olanlara gösteril
dikten sonra kilitlenir.ve kilit üzerine büyücek bir kâğıt konulup üzerine teftiş he
yetinin resmî ve mevcut seçmenlerden üçünün zatî mühürleriyle mühürlenir. 

(Madde 35. — Hükümetin 35 nei maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

OTUZ BEŞtNTOÎ MADDE — Sandık kapanıp, mühürlendikten sonra ikinci 
seçmenler sırasiyle davet olunup, ellerindeki pusulaları sandığın içine atarlar. 
Atarken ellerinde bir pusuladan fazla olmamasına dikkat olunur. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Kaza dahilinde ikinci seçmen seçilenlerin onda 
sekizi seçim gününde reylerini kullanmışsa sandık açılıp mebusluğa rey 
kazananların isimlerini havi olarak vilâyet merkezindeki teftiş heyetine gönderi
lecek mazbatanın tanzimine başlanır. Şayet muayyen olan günde mevcut olanlar 
kazanın ikinci seçmenlerinin meemuunun onda sekizinden az ise sandık açılmavıp 
deliğin üzerine bir kâğıt konulup teftiş heyetinin resmî ve mevcut ikinci seçmenler
den üçünün zatî mühürleriyle mühürlenir. Hazır bulunmıyan ikinci seçmenler ge
linceye kadar sandık emin bir yerde saklanır, (relmıven ikinci seçmenlere en kısa 
zamanda gelmeleri için gün tâyin ve Hükümet tarafından kendilerine tebliğ olunur, 

(Madde 37. — Hükümetin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Muayyen olan günde teftiş heyeti tarafından san-
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diğin deliği açılır. Gelen ikinci seçmenler rey pusulalarını sandığa atarlar, tşbu 
davetten sonra da gelmiyen ikinci seçmenler beklenmiyerek sandık açılır. Sandık 
açıldıktan sonra gelecek ikinci seçmenler artık reylerini kullanamazlar. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Teftiş heyetinin huzurunda sandık açılınca 
ilk önce atılan pusulalar sayılır ve aynen birer, birer okunup, yazılan isimler kay
dolunur. Bir isim pusulalarda tekerrür ettikçe ismin karşısına işaret olunur[ Bu 
suretle bilcümle pusulaların okunup yazılması bittikten ve 26 ncı maddenin C, <p, D, 
E fıkraları nazara alındıktan sonra her bir zatın kazandığı reyler toplanıp hıaz-
batası tanzim ve teftiş heyeti tarafından imza edilir. Bu mazbatada rey kazanan
ların kâffesinin isimleri ve kazandıkları rey miktarları rakam ve yazı ile yakılır. 
Bundan başka kaza namına seçilen ikinci seçmenlerin miktarı ile bunlardan kaçı
nın seçime iştirak ettiği de mazbataya işaret olunur. Bu şekilde hazırlanacak maz
batanın bir sureti teftiş heyetinde saklanıp asıl nüsha da kaza kaymakamlığı va-
sıtasiyle vilayet merkezindeki teftiş heyetine gönderilir. Vilâyet merkezindeki se
çim hakkında da bu suretle muamele olunarak mazbatası tanzim olunur. 

(Madde 39. — Dahiliye encümeninin 39 mıc maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

OTTTZ DOKUZUNCU MADDE — Kaza teftiş hevetlerince tanzim edilip 
gönderilen mazbatalar tamam olunca vilâvet merkezindeki teftiş heyeti valinin re
isliği altında toplanıp, seçilenlerin isimleri ve kazandıkları reyler tesbit olunur. 
Bunlardan en zivade rey alanların mebus seçildikleri mazbata ile tesbit olunur, 
Şavet bu seçimlerden en az rev alanın aldırı reve müsavi rev almış başka biri 
varsa hevet huzurunda aralarında kn^n çekilin. Mebus seçilenlere hu hevet tara
f ı n ı n imzalı birer mazbata verilir. Bu mazbataların ayrıca imzalı ikiler sumti 
vilâvetce Dahilive vekâletine gönderil îr.Vekâlet vilâvetl erden ırelen mazbataların 
birer tanesini Meclisin açılışında Büyük Millet Meclisi Reisliğine verilmek üzere 
Başvekâlete gönderir. 

(Madde 40. — Hükümetin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

KTRKIrTOI MADDE — Umumi mebus secimi esnasında bir zat muhtelif Mİ â-
vetlerden mebus seçilirse bunlardan hangisini tercih ettiği kendisinden sorulur. 
Mebus olan zat bu sorsruva sekiz g;\m zarfında cevan vermece mecburdur. Bu! yüz
den mebusların sayısından noksan hâsıl olan vilâyette yeniden secim yapılır. 

TCTRTÇ BÎRÎ"NTOÎ MADDE — Recimin bitmesinden sonra kaza ve vilâvet mer
kezlerindeki teftiş hevetleri, secime ait defterlerle sair evrakı gelecek umuniu se
çime kadar saklanmak üzere mühürlü bir sandık içinde belediye idaresine teslim 
öderler. 

(Madde 42. - - Dahiliye encümeninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

TCTRK ÎKÎNOT MADDE — Teşkilâtı Esasiye kanunu hükümlerine gör^ me
busluk hakkı zail veva sakıt olan veyahut vp.faf eden mebusların veri eri ne dikerle
rinin seçilmesi için keyfî vet Dahilive -̂ eknlp+fno.p bunların mebusu bulundukları 
vilayetlere tebliğ olunur, "tkincî seçmenler davet olunarak, bu fasıldaki esaslar dai
resinde secim muamelesi neticelendirilir. Bu e-ibi ara seçimlere başlamadan ievvel 
yanılacak yoklamada ikinci seçmenlerden bir kısmın™ vefat veva başka vilâyete 
nakletmeleri veva secim haklarım kaybetmeleri dolavısîvle '3fi ncı maddedie va
zıh m sabin kavboldnp-u anlaşılırsa ilk önee acılan ikinci seçmenlerin yerine ajt bu
lundukları secim şubelerince dînerleri seçilim j 

Şu kadar ki, ikinci seçmenlerin sayısı 36 ncı maddede yazılı onda sekiz nisabı-
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nm aşağısına düşmediği müddetçe yapılacak ara seçimlerinde, umumî seçimdeki 
ikinci seçmenler yekûnuna müstenit nisa]) aranmayıp, fiilen mevcut olan ikinci 
seçmenlerin onda sekizi ile iktifa edilir. 

Namzetlik ilânı 
K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir vatandaşın namzetliği kaza teftiş heyetlerinin 

intihap salonundaki levhaya yazılmak için vilâyet teftiş heyeti riyasetine: 
A) Vatandaşın siyasi parti tarafından isminin bildirilmesi; 
I>) O intiahp dairesi seçmenlerinden 300 kişinin yazılı bir varaka ile müra

caat etmeleri; 
C) Namzetliğini isti yen ve seçim ehli yetini haiz olan vatandaşın bizzat istida 

ile talep etmesi lâzımdır. 

Serini masrafları 
(Madde 44. — Hükümetin 44 neü maddesi aynen ka.hu] edilmiştir.) 

K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Teftiş heyetlerince merkez ve mülhakattaki 
seçim şubelerine memuren gönderilen zevn tın nakil vasıtaları ücretleri ile harcırah 
kararnamesine göre verilecek yevmiyeleri ve seçime ait sair bilûmum masraflar 
umumî muvazeneden verilir. 

Secim, cezaları 
K I R K BEŞİNCİ MADDE — Sahte ad ve soy adı ve sıfat takınarak veya ka

nunen seçim hakkından mahrum olduğunu saklıyarak kendisini seçim defterine 
yazdıranlar veyahut adını ve soy adını kasıt ile mükerrer kaydetti renler bir ay
dan bir seneye kadar hapis ve on liradan elli liraya kadar ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

K I R K ALTINCI MADDE — Evvelki maddede gösterilen suretlerle kendisini 
seçim defterine kaydettirmiş olduğu halde veya seçim defterine kayıtlı bulunan 
diğer bir seçmenin ad ve soyadını ve sıfatını sahte olarak takınarak veya seçim 
hakkı olmadığı halde yanlışlıkla isminin deftere geçirilmiş bulunmasından ka
sıtla istifade ederek rey verenler altı aydan iki seneye kadar hapis ve on liradan 
yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

KIRK YEDÎNCÎ MADDE — 26 ve 33 ncü maddelerine göre seçmenlerin 
reylerini yazdırdığı kimseler, rey pusulasına seçmenleri söylediklerinden başka 
bir şahsın adını ve soyadını yazarlarsa bir aydan altı aya kadar hapis ve on li
radan elli liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

(Madde 48. — Adliye encümeninin 47 nei maddesi aynen kahul edilmiştir.) 

KIRK SEKİZİNCİ: MADDE — Mebus veya ikinci seçmen olmak yahut di
ğer bir şahsı mebus veya ikinci seçmen seçtirmek kastiyle seçmenleri her ne 
suretle olursa olsun korkutan veya bu suretle seçmeye teşvik için seçmenlere 
para, eşya ve sair menkul ve gayrimenkul mal verenler veya herhangi bir suret
le menfaat temin veya vadedenler ve bu maksatla verilen malları veya vait ve
ya temin olunan menfaatleri kabul edenler veya bir kimse hakkında rey vermek 
veya verdirmek yahut vermekten imtina için, Devlet, vilâyet, belediye, köy ve
ya bunların kurdukları her türlü daire veya müesseselerle sair bilûmum âmme 
müesseseleri memuriyet veya müstahdemliği veya hususi hizmet vait ve kabul 
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edenler iki aydan 18 aya kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağı? 
para cezasiyle cezalandırılırlar ve bu suçları işliyenler memur iseler müebbeden 
veya muvakkaten memuriyetten mahrumiyetlerine hükmohınur. 

(Madde 49. — Hükümetin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Rey sandığını salâhiyeti haricinde | açan, se
çim işine ait defter ve resmî evrakı, teftiş veya şube seçim heyetlerinde usulü
ne göre tâyin olunan müddet içinde açıkta duran ilânları ve seçim cetvellerini ve 
rey pusulalarını alan, koparan, parçalıyan veya çalanlar bir seneden üç seneye 
kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 

(Madde 50. — Hükümetin 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ELLİNCİ MADDE — Gerek zor kulanmak suretiyle, gerek memuriyetten mah
rum etmek veya şahsını yahut ailesini veya servetini zarara uğratmak tehdidiyle 
bir seçmeni rey vermekten vaz geçirenler veyahut rey vermeğe icbar edenler üç 
aydan iki seneye kadar hapis ve elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para ceza
siyle cezalandırılırlar. 

(Madde 51. —• Hükümetin 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Yalan haberler yayarak ve iftirada bulunarak ve 
sair hile ve desiseler yaparak seçim işlerini bozanlar veyahut bir veya daha ziya
de seçmeni rey kullanmaktan vaz geçirenler yahut toplu ve korkutucu hareketlerle 
teftiş ve şube seçim heyetlerinin icraatını ihlâl ederek seçimin icrasına ve her şah
sın serbestçe rey vermesine engel olanlar üç aydan iki seneye kadar hapis ve elli 
liradan beş yüz liraya kadar ağır para cezasiyle cezlandırılırlar. 

(Madde 52. — Hükümetin 51 nei maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Teftiş veya seçim şube heyetlerine karşı seçim işle
rine mâni olmak için her ne suretle olursa olsun cebir ve şiddet kullanan
lar veya buna teşebbüs edenler üç seneden beş seneye kadar ağır hapis ceza-̂  
siyle cezalandırılır. Cürüm birden ziyade teftiş veya seçim şube heyetlerine kar
şı icra olunmak üzere evvelce tertip ve ittifak ile yapılmış bulunursa failleri beş 
seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

(Madde 53. — Hükümetin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Seçim işinden doğan âmme hukuku dâvası seçi
min bittiği tarihten itibaren altı ay içinde açılmadığı takdirde takibat yapıla
maz. 

(Madde 54. — Hükümetin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — İntihabı mebusan kanuniyle zeyil ve tadille
rini ihtiva eden 320, 385, 1079, 1760, 2598, 2631 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

(Madde 55. — Hükümetin 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
(Madde 56. — Hükümetin 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ELLİ ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

. , _. X S. Salısı : 12 £e ek) 





S.Sayısı: 25 
İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1942 malî yılı Büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair 2 66, Riyaseticum-
hur 1942 malî yılı Bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair 2/68 ve Büyük Millet Meclisi 1942 malî yılı Bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında 2/70 sayılı kanun 

teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası 

İdare Heyetinin Divanı muhasebat 1942 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun 
teklifi (2/66) 

T.B.M.M. 
tdare Amirliği 28 .IX. isk% 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 1046/26036 

Yüksek Reisliğe 

1942 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 45 nci faslının 1 nci memurlar maaşı maddesinden 
551 liranın tenzili ile aynı yıl bütçesinin 46 nci 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince veri
lecek tekaüt ikramiyesi faslına ilâvesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif 
eyleriz. 

İdare Âmiri İdare Amiri İdare Âmiri: 
H. Bayrak A. Doğan \ 

Madd 1. — 1942 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 45 nci faslının 1 nci memurlar maaşı 
maddesinden (551) lira tenzil edilerek aynı yıl bütçesinin 46 nci 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi faslına zammedilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Fasıl M. Zam Tenzil 

45 O 551 
46 551 O 

551 551 
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îdans Heyetini»* Rtfn^ipnjffihjy 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

teklifi (2/68) 

14. XI .1942 

Yüksek Reisliğe 

1942 malî yılı Riyaseticumhur bütçesinin, 41 nci umumî masraflar faslına mevzu (200 000) lira 
tatasisatt es 'ar» pahaMığmdmn»dolayı, malî yal ; nihay«.tHae kadar kifayeti eAııwyeeeğî ^ autlaışıM^ııp^aı» ye-
nidn (100 0QQ)yw:,bMi^^^ a § ^ 4 ^ yapılı ka^u^,m*^eJbriain kabulünü arz 
ve teklif eyleriz. 

idare Amiri idare Âmiri İdare Âmiri 
/ . F. Alpaya A. Doğan 

Madde 1. — 1942 malî yılı Riyaseticumhur bütçesinin 41 nci umumî masraflar, memur ve müs
tahdemler iaşesi faslına (100 000) yüz bin lira zam ve ilâve edilmiştir. 

M«4<^2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

idare Heyetmin, B. M: M. IDtSHnalî yık bütçesinde değişiklik yvpûmua hakkmda 
kanun teklifi (2/?©)4 

T. B. M. M. 
İdmşeÂmmUği 

Muhm#k#^wwdürlüğü 
No. 1244/26244 Lef fi 2 

Yüksek Reisliğe 

1 9 ^ n ^ , y ı l ı 3 ü y ü f c J ^ lııçi.faslaaıiA 2 neifâz%tahşJ8a&: maddeswwanevzu 
tahsjşa^, vefat eden,â.z^a#ûn&ile^p£&.vıtrUe».tazmin,^.ve yefteineizıtüı^p edilen>zeva.ta,,verilmekte 
olan tahsisat dolay isiyle sene n j ^ y e ^ ^ . k ^ t o kifayet etmiyaeeği aj4*şıİçoiış.olduj&UKİan mezkûr 
maddeye (57 878) lira ve geçen sene vefat edf»-:- Izmjj^m^u^iMuştaia^Bengku'nuû: aJÜesi&e veril
mesi ieabeden (4 200) lira t a ^ m i n a ^ ç i ^ b u ^ ^ 
lar faslında tahsisat mevcut olmadığş&da* mezkûr fasj# da (4 200) lira ve ahvali hazıra dolayhsiyle 
12 nci faslın 2 nci melbusat maddesine mevzu tahsilat kâfi gelmediğinden mezkûr maddeye de (2 000) 
liranın zammiı için aşağıda yazılı karaya, maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare Âmiri İdare Âmiri 
/ . F. Alpaya Avni Doğan 

Madde 1. — 1942 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci faslın 2 nci âza tahsisat madde
sine (57 878) lira ve 28 nci geçmiş yıllara ait tahsisatsız borçlar faslına (4 200) lira ve 12 nci fas
lın 2 nci melbusat maddesine de (2 000) lira zam ve ilâve edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Ti. BiM. Mı 
İdare Amirliği 

#*, uujum 

( S . Sayısı : 25) 



Bütçe CT*ffüw*tMdtmazbatası 

T;BıMıMı 
Bütçe encümeni 
Mmbat&No. 10 
Esas No. 2/66,68,70 

7 .XII^î$m 

Yüksek Reisliğe 

1942 malî yılı Büyük Millet Meclisi ve Riya
seti ı Cumhur bütçelerine munzam tahsisat veril
mesi ve Divanı muhasebat bütçesinde münakale 
yapılması hakkında olup îdare Heyetinin, muh
telif tarihlerde encümenimize havale olunan üç 
kıta kanun teklifi Maliye vekili Fuad Ağralı ile 
Büyük Millet Meclisi îdare Âmiri îrfan..Eerid: 
Alpaya hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olumdu. 

Lâyihalara ilişik mucip sebeplerin günün ih
tiyaçlarına ve kanuni hükümlere dayandığı gö
rülerek esas itibariyle kabullerine karar veril
mekle berabıeprmunzam tahsisat talebi suretinde 
hazırlanmış.olan Büyük Millet Meclisiyle Riya
seti Cumhur bütçelerine ifâ^^iı^iejfcmımikktMla^ 
rm 1942 malî yılı bütçesinde münakale yapıl
mak. suretiyle temin edilebileceği Maliye vekili 
tarafından beyan ve ifade edilmiş ve bunun üze
rine bir münakale kanunu içinde hepsi bthrtsşşti-ı 
rilerek Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 

üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 

ti Wter< 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Buru». 
Dr. Sadi Konuk 

Elâzığ 
F. Altay 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Konya 

A. Rıza Türel 
Ordu 

E. Yalman 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Oöşhm* 

Antalya 

M. M/ 
Muğ^a 

H. Kıttım 

Bolu 
N. Esad Sümer Dr. Zihni Ülgen 

Buxm 
Nevzad Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

Kars 
C. Dursunoğlu 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Tokad 
H. Nazmi Keşmir 

Diyarfeafear 
Rüştü [Bekü 

İsparta 

Yozgad 
Sim îçöz 

R. Ütylü 
Kayseri 

F. BaJysal 
Marcjia 

R. E^ten 
Tunceli 
M. Yçnel 

Zonguldak) 
Emin Erisirğil 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1942 malî yılı Muvazenei umumîye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılma

sına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1942 malî yılı muvazenei 
umumiyesine cLahil bazı daire bütçelerinin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 164 629 lira
lık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur, 



F. M. 

- * -
OETVEL 

Muhassasatm nev'i 

Büyük Millet Meclisi 

1 2 Âza tahsisatı 

12 2 Melbusat 

28 Geçmiş yıllara ait tahsisatsız borçlar 

41 

Biyaseticumhur 

Umumî masraflar, memur ve müstahdemler iaşesi 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

57 878 

2 000 

4 200 

100 000 

Divanı muhasebat 

45 1 Memurlar maaşı 

46 

317 

1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 

Maliye vekâleti 

664, 1013, 1177, 1244, 1550 ve 2425 sayılı kanunlar mucibince 
çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar 

YEKÛN 

551 

164 078 

551 

164 629 164 629 

( S . Sajısıt 25) 



S. Sayısı: 26 
Büyük Millet Meclisi 1942 yılı haziran ve temmuz ay

ları hesabı hakkında Meclis*Hesaplarının Tetkiki 
encümeni] mazbatası (5/57) 

Meclis Hesaplarının. Tetkiki encümeni mazbatası 

Meclis H. T. Encümeni 
Esas No. 5/57 
Karar No. 6 

7 .Kil. 1942 

Yükek Reisliğe 

25 497 62 1942 haziran iptidasında bankada bulunan para 
2 337 559 52 Haziran, temmuz aylarında alınan para 

2 363 057 14 
2 105 879 82 Haziran, temmuz aylarında sarf olunan para 

0 257 177 32 1942 ağustos iptidasında bankada mevcut para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1942 malî yılı haziran ve temmuz ayları sarfiyatı ile evrakı 
gözden geçirilerek usulüne muvafık olduğu görülmüş ve haziran ve temmuz ayları içerisinde mu
hasebece alman para haziran iptidasında Ziraat bankasında kalan paraya ilâve edilerek yekûn
dan iki aylık sarfiyat çıkarıldıktan sonra 1942 malî yılı ağustos iptidasında Ziraat bankasında 
257 177 lira 32 kuruş kaldığı görülmüş Ziraat bankasından gelen hesap pusulasında bu miktar 46 lira 
35 kuruş noksan gösterilmiş ise de bunun 8 ağustos 1942 tarihinde banka tarafından tashih edildiği 
yapılan tetkikat neticesinde tavazzuh etmiştir. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

M. H. T. En. Rs. M. M. Murakıp Kâtip 
Çoruh Bize Ankara Çorum 

M. Kansu A. Zırh Rifat Araz Ş. Baran 

Sınob 
H. Oruçoğlu 

Ordu 
H.Ekşi 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 





S. Sayısı: 27 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkere
siyle Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 
malî yılı hesabı katisi hakkında kanun lâyihası ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/510, 1/873) 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/510) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 21. VIII. 1942 

Sayı: 201151 
1817 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

D. M. Reisi V. 
A. Yurdakul 

Beyanname 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei umumiye kanunları ahkâmına uyularak bir nüshası Münakalât 
vekâletinden Divanı muhasebata gönderilen Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 19Ş9 ma
lî yılı hesabı katisi, Divanca tetkik edilmiş olan muhasip hesaplariyle karşılaştırılarak gıörülen 
farklarla sebepleri taallûk eylediği cetvellerde arz ve izah olunmuştur. 

Bağlı cetvellerdeki meşruhat nazarı dikkate alınmak şartiyle hesabı katide yazılı rakajnların 
kabule değer olduklarını arzeyleriz. 

30 . VI . 1942 \ 

Birinei Reis D. 1. Reisi D. 2. Reisi D. 3. Reisi D. 4. Reisi Âza 
8. Oran F. Eke A. Yurdakul Â. özgen F. Erinç B. tfsen 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Ziya Aslan C. Dinçer M .Menemenicoğlu R. Bakuy M. 1. Erenli H. Demirsoy 

Âza Âza Âza Âza Müddeiumumi 
N.Başak E .B. Ayla F. özbudun Z.Orbay Enver Arkun 
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Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi hakkında kanun 

lâyihası (1/873) 

T. C. ' 
Başvekâlet 28. IX. 1942 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/3681 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisi hakkında Münakalât 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2 . IX . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı ınucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

1. Başlangıç 

Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün mülhak bütçe ile idare edildiği yedinci seneye 
ait katî hesabı (İstanbul ve îzmir telefon müdürlüklerinin muamelâtı hesabiyesini de ihtiva etmek 
üzere) tanzim ve yüksek Meclisin tetkik ve murakabesine arzedilmiş bulunmaktadır. 

2. îzahname 

Umumî mizan (Tablo - 1) 

işbu mizan Umumî müdürlüğün merkez ve şuabatmda. vukuagelen malî muamelâtın hulâsasıdır. 
Tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1939 malî yılı içinde bütçe varidat ve sarfiyatına taallûk eden 

rakamlar icmalen gösterilmiş ve yapılan havale tevdiat ve tediyatiyle nakli nukut, emanet ve avans 
gibi diğer muameleler ve bunların 1940 yılma devreden bakayalariyle, kasa ve banka mevcutları 
taallûk ettikleri hesaplarda irae olunmuştur. 

, Varidat tahsilatı 

1939 malî yılı zarfında bütçe varidatından 13 058 542,57 lira tahsilat vukubulmuştur. 

Bu tahsilattan 

lirası 1939 yılına ait bütçe varidatından 
lirası Ankara, istanbul ve izmir telefonlarının geçen ve evvelki senelerden ta
hakkuk edipte 1939 malî yılı zarfında tahsil edilmiş olan konuşma ücretlerinden 
terekküp eylemektedir. 

13 058 542 57 Yekûn 

Varidatın mukayesesi 

Birinci fasıl : 
Varidat bütçesinin birinci faslını teşkil eden Posta, telgraf, telefon, telsiz ve radyo hasılatının 

muhammenatla yapılan mukayesesinde posta hasılatında 63 172,19 telgraf hasılatında 329 423,80 
ve istanbul ile izmir telefonları hasılatı hariç olmak üzere telefon hasılatında 297 400,52 ve Rad
yo hasılatında da 70 994,60 lira bir fazlalık müşahede edilmiştir. 

/ • ' • 

Lira 

12 810 008 
248 533 

\ 
K. 

76 
81 

( S. Saypsı : 27 ) 
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İkinci fasıl : 
Bu fasıl, resmî dairelerden olman posta ve telgraf ücretlerine aittir. 
Birinci maddeyi teşkil eden ve Umumî bütçeye dahil dairelerden alınması lâzımgelen ücretlerde 

muhammenata nazaran 742 777.57 lira noksan görülmektedir. 
Geçen sene tahakkuk edip sabıka namiyle bu seneki tahsilat meyanına geçirilen ve muhamme

nata dahil bulunmıyan 7 435 lira tahsilattan tenzili halinde hakikî noksanlık 750 212,57 liraya ba
liğ olur. 

Bu maddeye ait tahakkuk ve tahsil şekli aşağıda irae edilmiştir. 

Tahakkukat 

Lira K. 

7 526 60 1938 yılından devreden bakaya 
2 380 615 1939 yılında tahakkuk eden (bütçe muhammenatının aynıdır). 

2 388 141 60 Yekûn 

Tahsilat 

Lira K. 

7 435 Sabıka tahakkukatmdan 
1 630 402 43 Haliye tahakkukatmdan 

1 637 837 43 Yekûn 

Mukayese 

Lira K. 

2 388 141 
1 637 837 

750 304 

60 
43 

17 

Tahakkukat yekûnu 
Tahsilat yekûnu 

Bu noksanlıktan 750 212,57 lirası haliye, 91,60 lirası da sabıka tahakkukatmdan tevellüt et
mektedir. 

İkinci maddeyi teşkil eden ve mülhak bütçeli idarelerin Posta ve telgraf ücretlerine taallûk ey-
liyen kısımda 25 852,20 lira bir noksanlık görülmekte ise de bu miktara 1938 yılından devreden 
ve 1939 malî yılında da tahsil edilemiyen 2 677,03 liranın ilâvesi halinde noksanlık miktarı 28 529,23 
liraya baliğ olur. 

Üçüncü mütenevvi hasılat faslında 72 882,92, dördüncü İstanbul telefonu umumî varidatı; fas
lında 173 816,30 ve altıncı izmir telefonu faslmda da 6 077,61 lira fazlalık vardır. 

3460 sayılı kanun mucibince idareye devredilen adli tebligat işleri için 3690 sayılı kanuna bağlı 
2 numaralı cetvel mucibince Hazineden yardım namiyle varidat bütçesine 7 nci fasıl olarak jlâve 
edilen 500 000 lira ancak 1940 malî yılında tahsil edilebilmiş olduğu için bu faslın tahakkuk ve tah
sil sütunları açık bırakılmıştır. 

3460 sayılı kanun mucibince adli tebligattan 8 ay zarfında alınacak ücret 3690 sayılı kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelle varidat bütçesine ilâve edilen 8 nci fasılda 1 025 000 lira olarak tahmin 
edilmişti. 

( S. Sayası: 27 ) 
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Diğer posta ücretlerinden farksız olan ve posta pulu mukabilinde istifa edilen bu ücretlerin pos

ta varidatından tefrikindeki imkânsızlık hasebiyle bu nevi müraselâttan alınan ücretler bizzarur 
1 nci faslın 1 nci posta varidatı maddesine irat kaydolunmuştur. 

Ancak kanun hükmünün yerine getirilmesini teminen ve adli tebligat için tutulan istatistik
lerden yapılan iktibas neticesinde adli tebligat işlerinin idareye devredildiği 1 . I . 1940 tarihinden 
31 . V . 1940 tarihine kadar geçen beş aylık devre zarfında kabul edilen adli tebligata ait ücretle
rin 364 956,39 liraya baliğ olduğu anlaşılmış ve bu miktardan her muhasebeciliğe isabet eden kısım 
o muhasebeciliğe ait posta varidatından tenzil edilerek 8 nci fasla ilâve olunmuştur. 

Binaenaleyh, muhasebeciliklerce tanzim ve Divanı muhasebata tevdi edilmiş bulunan idare hesap
larında, adli tebligata ait posta ücretleri 1 nci faslın 1 nci posta varidatı meyanma dahil bu
lunmaktadır. ( 

Yukarıda arzedildiği üzere bu varidat 1939 malî yılı sekiz aylığı için 1 025 000 lira tahmin edil
miş ise de adli tebligat işlerinin idarece 1 kânunusani 1940 dan itibaren rüyetine başlanmış olması 
hasebiyle bu tahminden beş aylığa isabet eden miktar 640 625 liradan ibarettir. 

İstatistik neticelerine göre yapılan tahsilat 364 956,39 lira olduğuna göre bu tertipte muham-
menata nazaran 275 668,61 lira bir noksanlık vardır. 

Netice 

1939 yılı varidat muhammenatiyle tahsilat arasında 788 547,43 lira noksanlık göze çarpmakta 
ise de bu noksanlığın 275 668,61 lirası yukarıda tavzih edildiği üzere hususi komisyonca Adli teb
ligat ücretleri tahmininde yapılan isabetsizlikten ileri gelmiştir. 

Gerek bu ve gerek 7 nci faslı teşkil edip 1940 yılında tahsil edilmiş olan 500 000 lira Hazine 
yardımı resmî dairelere ait posta ve telgraf ücretlerinden kalan bakaya hariç bırakıldığı takdirde 
idarenin belli başlı varidat membaını teşkil eden: 

Lira K. 

63 172 19 Posta hasılatında 
329 423 80 Telgraf » 
126 328 01 Telefon » 
297 400 52 Telsiz » 
70 994 60 Radyo » 
72 882 92 Mütenevvi » 

173 816 30 İstanbul telefon » 
6 077 61 İzmir telefon » 

1 140 095 95 ki ceman 1 140 095,95 lira bir fazlalık mevcut bulunmaktadır ki bu da idarenin 
umumî vaziyetindeki salâh ve inkişafın bir delili olarak görülebilir. 

Varidat tahakkukat ve tahsilatının mukayesesi 

İdarenin en esaslı varidatını teşkil eden posta, telgraf ve telefon ücretlerinin tahakkuku tahsili
ne tabi bulunmakta ve bunlardan bakaya devri mevzubahs olmamak lâzımgelmekte ise de Ankara, 
İstanbul ve İzmir telefon idarelerinin şehirlerarası mükâlemeleriyle şehiriçi mükâleme fazlalarının 
bilâhare tahakkuk ve tahsilindeki zaruret dolayısiyle bu kısımdan 1940 malî yılına 356 747,68 lira 
bir .bakaya devredilmiş bulunmaktadır. 

( S. Say^ı : 27 ) 
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Muhassasat 

Lira Kr. 

12 

1 

322 
105 

120 
824 

525 000 
3 487 

1939 malî yılı bütçesiyle verilen tahsisat 
3711 sayılı kanunla Hatay vilâyeti için alınan tahsisat 
3690 sayıft kanunla adli tebligat masrafları için alman tahsisat j 

37 18 nci faslın 2 nci pul aidatı beyiyesi ile 47 nci faslın 7 nci reddiyat tertiplerine 
mevzu tahsisatın kâfi gelmemesinden dolayı Muhasebei umumiye kanununun 
48 nci maddesine müsteniden Maliye vekâletinden alınan mezuniyet tahsisata. [1] 

306 993 3010 sayılı kanun mucibince 

14 263 424 37 Yekûn 
TF292 656 26 1939 yılı hizmetleri için sarfedilen 

3 970 768 11 îmhası lâzım gelen tahsisat bakiyesi. 

[i] 
Lira 

2990 
496 

Kr. 

72 
65 

Fasıl 

18 
47 

Madde 

2 
7 

3487 37 

Malî yılı içinde görülen lüzuma binaen 3784 sayılı kanunla fasıllar arasında 204 147 [lira ve 
Muhasebei umumiye kanuniyle 2822 sayılı Teşkilât kanununun 18 nci maddesindeki salâhiyete! istina
den maddeler arasındaki 95 835 lira münakale yapılmıştır. 

Bütçe sarfiyatı 

1939 malı yılı mahsup devresini teşkil eden eylül 1940 nihayetine kadar o sene için alınn^ıs olan 
muhassesata mukabil yapılan hizmetlerin karşılğı olmak üzere 10 292 656,26 lira masraf kaydedil
miştir. Bundan. 

Lira Kr. 

lirası malî yıl içinde nakden ödenmiş | 
lirası mayıs 1940 sonunda bütçe emanetine alınmış 
lirası avans olarak verilenlerden devrei mahsubiye içinde mahsup edilmiştjir. 

Yekûn 

1939 malî yılı içinde hizmet ifa edildiği halde tahakkuk evrakının tekemmül edememesinden do
laylı bütçeye masraf kaydedilemiyerek yeni seneye borç olarak devrolunan 61 206,27 lira yakarıda 
bütçe emanetine alındığı bildirilen 122 675,12 liraya ilâve edildiği takdirde 1939 yılı bütçjesinden 
1940 yılı zarfında ödenmesi lâzım gelen para 183 881,39 liraya baliğ olur. 

10 082 267 
122 675 
87 713 

10 292 656 

85 
12 
29 

26 

(S. Sa#sıV27:) 
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Bütçe varidatiyle sarfiyatının mukayesesi 

Lira Kr. 

13 058 542 57 Varidat tahsilatı 
10 353 862 53 1939 yılı bütçesiyle alman tahsisata mukabil ifa olunan hizmetler karalığı [İJ 

2 704 680 04 Varidat fazlası [2] 
[1] 

10 292 656 26 Bütçeye masraf kaydedilmiş olanlar 
61 206 27 Tahakkuk evrakı elde edilmiyerek düyuna kalmış olanlar 

10 353 862 53 Yekûn 

Nakdin kontrolü 

Lira Kr. 

2 704 680 04 1939 yfüı varidat fazlası [2] 
61 206 27 1940 yılında ödenecek borçlar kargılığı 

5 136 178 34 1938 yalından müdevver kasa ve bankalar mevcudu. 

7 902 064 65 
1 500 000 65 1938 yılından müdevver kasa ve banka mevcudu arasında olup 1939 yılında 

4 ncü fasla varidat kaydedilen 

6 402 064 65 
500 000 Havale ihtiyaci için 31 mayıs 1940 ta merkezden istanbul'a gönderildiği halde 

mezkûr muhasebecilikçe 4 . V I . 1940 tarihinde makbuzata alınmasından dolayı 
yolda kalan, 

5 902 064 65 
49 359 82 Eşhas zimemi ve avans tahsilatı. 

5 951 424 47 Mayıs 1940 sonundaki kasa ve bankalar mevcudu. 
989 528 83 1940 yhlma müdevver havale emanet ve bütçe emanetine olan borçlar karşılığı [3] 

4 961 895 64 1939 yılı sonundaki idareye ait mebaliğ. 
[3] 

482 598 85 Havaleye 
373 687 78 Âdi emanete 
133 242 20 Bütçe emanetinden (geçen seneden bakiye 10 567,08 + b u seneye ait 122 675,12) 

989 528 83 Yekûn 

( S . Sayjısa : 27) 
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Divani muhasebat encümeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Divanı Mu. Encümeni 
Esas No. 1/873, 3/510 

Karar No. 8 

7 . XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Posta telgraf ve telefon umum müdürlüğü
nün 1939 malî yılı hesabı katisi hakkında Baş 
vekilliğin 28 eylül 1942 tarihli ve 6/3681 numa
ralı tezkeresiyle teklif olunan kanun lâyihası 
Divanı muhasebatın mutabakat beyannamesiyle 
birlikte tetkik ve müzakere olundu. 

Muhassasat : Hesabı katide yazılı muhassa-
satın mutabakat beyannamesinde gösterilen mik
tara uygun olduğu görülmüştür. 

Sarfiyat : Hesabı katide gösterilen sarfiyat 
miktarı mutabakat beyannamesine göre 105 lira 
26 kuruş fazladır. Bu da bir memurun -940 malî 
yılı içinde tahakkuk eden aile harcırahının 1940 
malî yılı bütçesinden mahsubu ieabederken da

iresince sehven 1939 malî yılı bütçesinden mah
sup edilmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Tahsilat : Mutabakat beyannamesi ile j hesabı 
kati arasında tahsilatta yekûn itibariyle fark ol
madığı anlaşılmıştır. 

Müspit evrak üzerinde yapılan tetkikajta müs
teniden tanzim edilmiş olan mutabakat beyanna
mesinin esas ittihazı kararlaştırılmış, tad^len ka
leme alman kanun lâyihası Umumî Ijleyetin 
yüksek tasvibine arzolunmak üzere sunulmuş
tur. 
Divanı Mu. En. R. Na. M. M. K#tip 

Çanakkale Çanakkale Kastamonu 
JB. Bulaytrk R. Bula/y%rl% Nuri fiamaç 

Balıkesir Bolu Bolu 
H. ŞeremetU Cemü özçağlar E. Terlikaya 

Erzincan Malatya Sivas 
S. Erdem Mİhri Pektaş M. Oüfleyük 

(S . Sayfu&.tS?) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 
1939 malt yılı katı hesap kanunu lâyihası 

1. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğünün 1939 malî yılı umumî masrafı ilişik 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
10 292 656 lira 26 kuruştur. 

2. — Mezkûr idarenin umumî varidatı ilişik 
(B) işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere 
13 058 542 lira 57 kuruştur. 

3. — Muhassasattan 1939 malî yılı içinde 
sarfedilemiyen ve ilişik (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 3 970 768 lira 11 kuruş 
tahsisat bakiyesi iptal edilmiştir. 

4. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

5. — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye 
ve Münakalât vekilleri memurdur. 

2 . IX . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. K. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

B. Peker H. Menemencioğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 8. Bay 

S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alatas R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin Dr. B. Uz 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTÎBİŞİ 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 
1939 malî yılı hesabı kati kanan lâyihası 

MADDE 1.— Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünün 1939 malî yılı masa
rifi bitişik(A) cetvelinde gösterildiği üzere 
10 292 550 lira 96 kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen umum müdürlü
ğün aynı yıl tahsilatı bağlı (B) cetvelinde gös
terildiği üzere 13 058 542 lira 57 kuruştur. 

MADDE 3. — Muhassasattan 1939 malî yılı 
içinde sarfolunmayan ve (A) cetvelinde ayrı 
bir sütunda gösterilen 3 970 873 lira 41 kuruş 
tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunu icraya Münakalât 
vekili memurdur. 

(S, fifcyîun : 27 ) 



A - CETVELİ 

h\ 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 

27 

28 
29 

Muhassasatm nev'i 

Maaş 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyetler levazımı 
Vilâyetler müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Bütçe kanununun 5 nci maddesi mucibince 
verilecek ücret ve yevmiye ve primler 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafları 
Mukannen masraflar 
Bilûmum bina, arsa istimlâk, inşaat, te
sisat ve tamirat bedelleri ile kontrol me
murları ücret ve sair masrafları 
Posta masrafları 
Po^ta pulu ve kartları 
Cevaplı kuponlar mukabilinde veya vusulü 
ihbarlı telgrafnameler için yapıştırılan 
veya battala kalan pullar bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
Telekomünikasyon masrafları 
Telsiz telgraf istasyonları için mubayaa 
olunacak makine, alât, edevat ve malzeme 
bedelleriyle tesis, tamir, işletme nakliye ve 
sair masrafları ve amele yevmiyeleri 
Radyo diffüzyon istasyonlariyle istasyon
ların idare ve işletme masrafları 
Mühendis, makinist ve sair fen memurla-
riyle mıntakaları haricinde çalıştırılacak 
hat bakıcılarının muvakkat memuriyet har
cırahı 
Telgraf ve telefon fabrikası masrafları 
Ecnebi memleketlerdeki kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Muhassasat 
Lira K. 

5 487 428 

55 000 
77 730 
486 336 
195 416 
10 000 
13 000 
3 500 
88 200 
131 500 
39 500 
491 501 
121 500 
76 000 
70 000 

35 200 
1 750 

236 490 72 

600 000 
522 841 
60 001 

1 500 
237 212 

1 699 076 

180 000 

350 000 

40 000 
57 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

İptal ottınan 
muhassasat 
Lira ! K. 

4 606 823 72 1 240 604 28 

54 576 
50 851 
337 997 
137 653 
9 925 
10 870 
3 242 
75 023 
129 221 
34 882 
444 457 
97 737 
56 724 
59 168 

95 
06 
84 
68 
53 
57 
73 
23 
92 
03 
25 
69 
23 

5 000 

408 678 59 
395 822 11 
31 715 13 

775 56 
105 848 37 
744 323 23 

53 202 37 

323 894 89 

25 307 90 
52 834 47 

799 38 

424 
26 8İ78 
148 338 
57 702 

H 
2 l£9 
2^7 

13 1176 
2 2(78 
4 6JL7 
47 0^3 
23 7J52 
19 2(75 
10 8̂ 1 

191 
127 
28 

321 
018 
285 

126 797 

26 105 

05 
94 
16 
32 
47 
43 
27 
77 
08 
97 
75 
31 
77 

27 142 
617 

222 081 

75 
04 
07 

8 057 25 
1 132 96 
14 409 65 

41 
89 
87 

724 44 
131 3̂ 3 63 
954 752 77 

63 

11 

14 092 10 
4 3J65 53 

4 2:00 62 
( S. Sayısı : 27 ) 
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F. Muhassasatın nev'i 

30 
31 
32 

33 

34 

35 
36 
37 
38 
39 

40 

41 

A 41 
B 4 1 

42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 

54 
55 
56 
57 

Talebe tahsisatı 
Stajyerler ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince verilecek te
davi, yol ve saire masrafları 
Telgraf ve telefon fabrikasiyle telsiz istas
yonları ve P. T. T. Servis salonları için alı
nacak edviye bedeli 
Vazife esnasında servis kazası neticesi ölen 
veya sakatlanan müstahdemlerin kendile
rine veya ailelerine verilecek tazminat ve 
bunların cenaze muavenet, levazımı edviye 
ve nakliye masrafları 
Mütekait, dul ve yetim maaşları 
Mahkûmunbih borçları 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1928 - 1933 senelerine ait ve müruruzama
nı kesilmiş olan borçlar 
Seneleri bütçelerinde karşılığı olmayan 
borçlar 
1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mu
cibince Cumhuriyet Merkez bankasına veri
lecek itfa karşılığı 
Mürakıplerin devir harcırahı 
Kurs masarifi umumiyesi 
Maaş ve ücretler 
Muhtelif ücret ve aidatlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak te
davi, yol ve saire masrafları 
Muhtelif masraflar 
Sabit kıymetler masrafı 
Telefonlar tesis tamir ve işletme masrafları 
Geçen yıl borçları 
1936 yılı borçları karşılığı 
3054 sayılı kanun mucibince verilecek tak
sit bedeli 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi muci
bince Cumhuriyet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 
Maaş ve ücretler 
Mesai saatleri haricinde çalışma ücreti 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

Muhassasat 
Lira 

50 300 
40 000 

17 000 

9 000 

K. 
Sarfiyat 
Lira 

46 100 
22 047 

7 514 

7 226 

K. 

10 

30 

14 

iptal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

4 200 
17 952 90, 

9 485 70i 

1 773 86: 

2 000 
345 000 
2 000 
40 000 
11 850 

1 793 

17 657 

107 249 
30 000 
59 404 

370 736 
66 000 

500 
3 000 

500 
29 696 65 
65 850 
575 840 

977 
22 

0 
331 320 

218 
38 146 
10 394 

1 218 

17 204 

107 249 
7 894 
14 159 

308 572 
35 240 

207 
896 

56 
25 407 
25 710 
193 454 

113 
21 

05 
55 
21 
31 

20 

77 

41 
56 
60 
65 
86 
09 

09 
53 
05 
49 
51; 
29 

2 000 
13 679 
1 781 
1 853 
1 455 

574 

452 

0 
22 105 
45 244 
62 163 
30 759 

292: 
2 108 

443 
4 289 

40 139 
382 385 

863 
0 

95 
45 
73 
69 

80 

23 
* • - * ' 

59 
44 
40 
35 
14 
91 

91 
12 
95 
51 
49 
71 

125 000 104 800 20 200 

12 375 
61 340 
1 000 
500 

2 500 

12 375 
51 093 

378 
0 

404 

52 
30 

67 

10 246 
621 
500 

2 095 

48 
70 

33 



— 11 

Munassâsatm nev'i 

3335 sayılı kanun, mucibince yapılacak te
davi, yol ve saire masrafları 
Muhtelif masraflar 
Sabit kıymetller masrafı 
İzmir telefonu tamir, tecdit, tevsi, tesis ve 
işletme masrafları 
3375 numaralı kanun mucibince İzmir te
lefon şirketine tediye olunacak senelik taksit 
Geçen yıl borçlan 
1715 sayılı kanun mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 
Geçen ve eski seneler mahsubaü 

YEKÛN 

Muhassas 
Lira 

500 
6 125 
16 400 

89 084 

60 000 
175 

2 376 
306 993 

14 263 424 

at 
K. 

37 

Sarfiyat 
Lira 

16 
4 335 
14 642 

35 168 

57 347 
47 

2 376 
306 993 

10 292 550 

K. 

99 
39 

25 

98 
81 

96 

İptal olunan 
muhassajsat 
Lira K. 

484 
1 789 01 
1 757 61 

53 915 75 

2 652 02 
127 19 

3 970 873 41 

B - CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 
Muhammenat Tahsilat 

Lira K. Lira K. 

Posta ve telekomünikasyon hasılatı 
1 Posta 
2 Telgraf 
3 Telefon 
4 Telsiz 
5 Radyo 

Resmî dairelerden maktuan alınacak posta ve telgraf 
ücretleri 

1 Umumî bütçeye dahil dairelerden 
2 Mülhak bütçeli dairelerden 

Mütenevvi hasılat 
Geçen senelerden müdevver nakit mevcudu 
İstanbul telefon umumî varidatı 
İzmir telefonu umumî varidatı 
Adli tebligat icrası için yapılacak teşkilât masrafları 
karşılığı olarak umumî muvazeneden yardım 
3560 sayılı kanunun 4 ncü maddesi mucibince tahsil 
edilecek ücretler 

YEKÛN 

2 850 000 
1 825 000 
700 000 
775 000 
600 000 

2 380 615 
126 505 
75 000 

1 500 000 
1 250 000 
240 000 

500 000 

1 025 000 

13 847 120 

2 913 172 
2 154 440 
826 328 

1 072 384 
670 994 

1 637 837 
100 652 
147 882 

1 500 000 
1 423 816 
246 077 

0 

364 956 

13 058 542 

19 
24 
01 
08 
60 

43 
80 
92 

30 
61 

39 

ff> 

<+m+ 

( S. Sayjısı : 27 ) 





S. Sayısı: 28 
Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine fevkal
âde tahsisat verilmesine dair 4228 sayılı4kanuna ek 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/893) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt : 6/4461 

3 . XII . 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesine dair 4228 sayılı ka
nuna ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2.XL1942 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâiyahsı esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe lâyihası 

Fevkalâde Millî Müdafaa hizmetleri için 1942 malî yılı bütçesiyle ve bilâhara gerek 4228 sayılı 
kanunla ve gerek hususi kanunlarına müsteniden verilmiş bulunan tahsisata ilâveten (60.000.000) 

liranın tahsisi lüzumlu görülmüş olduğundan ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 11 
Esas No. 1/893 

8. XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçe
sine fevkalâde tahsisat verilmesine dair 4228 sa
yılı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince hazır
lanıp Başvekâletin 3 birinci kânun 1942 tarih ve 
6/4461 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Encümenimize havale buyurul-
makla Maliye vekili Fuad Ağralı hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Millî Müdafaanın fevkalâde ihtiyaçlarına sar-
fedilmek üzere altmış milyon lira munzam tah
sisat ilâvesini icabettiren sebepleri takdir eden 
Encümenimiz lâyihayı kabul etmiş ve Maliye 
vekilinden alman izahat üe Cumhuriyet Hükü

metinin memlekette aldığı ve almakta bulunduğu 
tedbirlerle Millî Müdafaa masraflarının evvelce 
tahmin edilen miktarı aşmıyacağı ve belki tasar
ruf temini de kabil olacağı ve bu tahsisat için 
emisyona gidilmiyeceği memnuniyetle anlaşıl
mıştır. 

İkinci maddenin yazılış şekli değiştirilmek) su
retiyle kaleme alınan lâyiha Umumî Heyetin jtas-
vibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sundur . 

Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker Tahsin Co§kan H. Kitab^ı 
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F. Öymen 

Elâzığ 
F. Altay 

Bursa 
A. Nevzat Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
R. Ünlü 

m 

istanbul 
/ / . Dikmen 

Tokad 
H. N. Keşmir 

[••1 

Kars 
C. Dursunoğlu 

Yozgad 
8. Içöz 

Mardin 
R. Erten 

Zonguldak 
Emin Erişirgü 

HÜKÜMETİN TEKLtFl 

Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî y%l% bütçesine 
fevkalâde tahsisat verilmesine dair 4228 sayılı 

kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4228 sayılı kanunun 1 nci mad
desiyle Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
1942 malî yılı bütçesinde (Muhtelif Müdafaa hiz
metleri) adiyle açılan fasla (60 000 000) lira 
munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. -
muteberdir. 

M&DDE 3. -

- Bu kanun 

- Bu kanunun 
Maliye vekili memurdur. 

B§. V. 
Ş. Saraçoğlu H 

Da. V. 
R. Peker N 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1 M. V. 
Dr. H. Alataş , 

Mü. V. 
F. Engin 

neşri tarihinden 

hükmünü icraya 

2 . XH . 1942 
Ad. V. M. M. V. 

Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Ha. V. 

. Menemencioğl 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. I. V. 

S. Karadeniz 

Mal. V. 
u F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
Dr. B. Uz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİR KS t 

Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine 
fevkalâde tahsisat verilmesine dair 4228 sayılı 

kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen. 

* • * • * • . 

( S. Sayjısı : 28 ) 



S. Sayısı: 29 
2234 ve 2487 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (1/891) 

T. C. 
Başvekâlet 3 . XII . 1942 | 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4463 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2234 ve 2487 numaralı kanunlara ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri [Hey
etinin 3 . XII . 1942 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası erbabı 
mucibesiyle birlikte sunulmuştur, 

Başvekil j 
Ş. Saraçoğlu | 

r Mucip sebepler lâyihası 

Osmanlı imparatorluğunun muhtelif harici borçlarından Türkiye Cumhuriyetine isabet eden Ijıisse-
nin bir nevide ihraç edilecek yeni tahvillerle temsil edilmesi hususunun tekarrürü üzerine Düyu
nu umumiye hâmillerinin mümessilleriyle Hükümetimiz arasında bu tahvillerin evsaf ve ödeme [şart
larını tesbit eyliyen bir itilâf name aktedilmiş ve bu itilâfname 28 .-V . 1933 tarihli ve 2234 numa
ralı kanunla Büyük Millet Meclisince de tasdik büyurulmuştu. 

% 7,5 faizli 1933 Türk borcu ismini alan bu istikraz dolayısiyle, Hükümetimizle hâmilleıj ara
sında teessüs edecek hukuki münasebetlerde hâmilleri temsil, Hükümetçe ödenecek taksitleri tah
sil, faiz ve itfa karşılıklarını tesis ve bu servisleri itilâfnameye tevfikan ifa eylemek üzere sekiş aza
dan müteşekkil ve Pariste münakit bir meclis (eski Osmanlı imparatorluğunun taksime uğıjayan 
Düyunu umumiye meclisi ) vücut bulmuştu. 

Yeni tahvillerin Hükümetimize tahmil ettiği bütün vecibeler 1933 itilâfnamesiyle anı takip eden 
mukaveleler dairesinde yerine getirildiği halde Düyunu umumiye meclisine tevdi edilmiş olan 
vazifeler harbin başlamasiyle ifa edilemez bir hale gelmiş ve işin doğrudan doğruya malî itibarı
mızla olan alâkası Cumhuriyet Hükükmetini âcil ve müessir bir karar almağa sevketmiştir. hükü
metin itibarını ve hâmillerin hukukunu vikayeten Düyunu umumiye meclisinin ilgasiyle vazifeleri
nin Hükümetçe ifası hakkında 1940 senesi teşrinievvelinde alman bu karardan sonra Hükümet 
borçlarını, eskiden olduğu gibi, yine vâdelerinde bankaya yatırmış, Türkiye'de ve karşıhğının 
transferi kolaylıkla yapılan Almanya'da hâmillere tediyat yaptırmış ve fakat Fransa, ingiltere, 
isviçre, Belçika ve Hollanda gibi memleketleri ihtiva eyliyen A. kontenjanına dahil tahville}* için 
karşılıkları yatırılmış olmakla beraber, hisseleri ayrılıp transferleri temin olunmadıkça tediy$t ya-
pılamıyacağmdan bu hususlarda alâkadar hâmillerle veya mümessilleriyle anlaşmalar akdi ic|abet-
miştir. 

Bu hususta alâkadar Devletlere icabeden teklifler yapılmış ve bazılariyle müzakere ve rhuha-
bereler devam etmekte bulunmuştur. 

Ancak 2234 numaralı kanunla tasdik buyurıılmuş olan 1933 anlaşması tahvillere müteallik kar
şılıkların tesisini, kuponların öd ettirilmesini, itfaların icrasını, malî servislerin yürütülmesin} mül
ga Düyunu umumiye meclisine tevdi etmiş olduğundan bu işlerin Meclisin tavassutuna lüzujm ol
maksızın doğrudan doğruya Hükümetimizce yapılması ve bu muamelâtın tatbik şekillerine bit ol-
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mak üzere alâkadar hâmiller veya mümessilleriyle anlaşmalar akdi için kanuni bir mezuniyete ih
tiyaç bulunmaktadır. 

ilişik olarak takdim olunan lâyiha bu maksatla hazırlanmıştır. 
1934 tahvilleri de aynı vaziyette olduğundan lâyihaya 1934 tahvilleri de ithal edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 12 
Esas No. 1/891 

8 , XII . 1942 

Yüksek Reisliğe 

2234 ve 2487 sayılı kanunlara ek olarak Ma
liye vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin. 3 bi-
rineikânun 1942 tarih ve 6/4463 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihasfı En
cümenimize havale buyurulmakla Maliye vekili 
Fuad Ağralı hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

2234 sayılı kanun ile tasdik kılknan mukave
lename ve merbutları hükmünce Hükümetimizle 
1933 Türk borcu tahvilleri hâmilleri arasındaki hu
kuki münasebetlerde hâmilleri temsil, Hükümetçe 
ödenecek taksitleri tahsil, faiz ve itfa karşılıkları
nı tesis ve bu servisleri itilâf nam eve göre ifa eyle
mek üzere (eski Osmanlı İmparatorluğunun tak
sime uğrayan Düyunu umumiye Meclisi) adı al
tında bir Meclis koru!muştu. 

2487 sayılı kanun ile tasdik buyurulmuş olan 
mukavelename dahi 1934 Türk borcu tahvilleri 
hakkında adı gecen Meclisin aynı işleri yapaca-
ğlım mut azanım m bulunmaktadır. 

Ancak 1939 harbinin başlaması ile bu teşekkü
lün davamı ve deruhde eylediği vazifeleri ifa 
etmesi imkânsız bir hale girmesi üzerine Hükü
metçe bir taraftan Devletin malî itibarı ve diğer 
taraftan hâmillerin haklarını muhafaza ve vikaye 
mlaksadiyle işbu meclise terettüp eden işlerin 
Hükümetçe yapılması kararı alınmış ve bu kara
ra tevfikan borçların eskiden olduğu gibi vâdele
rinde bankaya yatırılmasında devam olunmuştur. 

Yatırılan bu borçlardan Türkiye'deki hâmil
ler ile karşılığının transferi kolaylıkla yapılan 

Almanya'daki hâmillere tediyat yapılmış ise de 
Fransa, İngiltere, İsviçre, Belçika ve Holanda 
gibi A kontenjanına dahil tahvillerin hâmilleri
nin bulunduğu memleketler için bunun temin 
edilmediği verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Bu borçların da ödenmesine imkân vererek 
itilâf ve mukavelename hükümlerini biran evvel 
yerine getirmek emeliyle Hükümetimizin anlaş
ma arzusunu izhar edecek hâmiller veya mümesı-
silleriyle anlatmalar akdi hususunda istediği sa
lâhiyeti Encümenimiz varit görerek lâyihayı 
heyeti umumiyesi ile kabul etmiş, başlığı ile bi
rinci ve ikinci maddelerde yaptığı değişiklikler 
ile Timimi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunmuştur. 

Reis Reisi V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/'. Eker T. Coşkatı II. Kitabet 

Kâtip 
İstanbul Antalya Bursa 

F. öymen N. bhat Sümer A. Nevzat Ayaş 
Diyarbakır Elâzığ Giresun 
Rüştü fi ekti M.F.Altay M. Akkaya 

İsparta İstanbul Kars 
li. Ünlü fi. İJlkmcn <l Dursunoğlu 

Kayseri Kütahya Mardin 
E. Baysal A. Tiridoğlu R. Erten 
Ordu Tokad Tunceli 

//. Yalman II. N. Keşmir M. Yenel 
Yozgad Zonguldak 
S. t çöz Emin Erişirgil 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2234 ve 2487 numaralı kanunlara ek kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — 1933 ve 1934 Türk borçlarına 
ait tediye karşılıklarının tesisine, kuponların 
ödenmesine, itfaların yapılmasına, malî ser
vislerin gördürülmesine müteallik muamelelerin 
doğrudan doğruya ifasına ve bu hususların tat
bikatına ait olmak üzere alâkadar hâmiller veya 
onları temsil eden Hükümet veya teşekküllerle 
anlaşmalar akdine Maliye vekili mezundur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye vekili memurdur. 

3 . XII . 1942 
B§. V. 

Ş. Saraçoğlu H. 
Da. V. 

R. Peker N 
Mİ V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ad. V. 
Menemencioğlu 

Ha. V. 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Mal. V. 
. Menemencioğlu F. Ağralt 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ik. V. 
Sim Day 

Zr. V. 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Uz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

1933 ve 1934 Türk borçları tahvillerinin öden
mesi için anlaşmalar yapılabilmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 1933 ve 1934 Türk borcu tah
villerine ait tediye karşılıklarının tesisine, ku
ponların ödenmesine, itfaların yapılmasına ve 
malî servislerin gördürülmesine ait olmak üzere 
alâkadar hâmiller veya onları temsil eden [Hü
kümet veya teşekküller ile anlaşmalar akdine 
Maliye vekili mezundur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Aynen. 

( S. Sayfısa : 29 ) 





S.Sayısı: 30 
Orman Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresiyle Orman Umum 
Müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi hakkında kanun 

lâyihası ve Divanı Muhasebat encümeni 
mazbatası (3/509, 1/656) 

Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/509) | 

T. C. 
Divanı muhasebat 24 .IX. %942 
Sayı: 201882/2000 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin bağlı 
olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. j ' :: j 

D. M. Rejisi 
Seyfi Orjm 

Beyanname 

1. — Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei umumiye kanunları hükümlerine dayanılarak bir nüshası Zi
raat vekâletinden Divanı muhasebata gönderilmiş olan Orman umum müdürlüğünün 1939 j malî yılı 
hesabı katisi, Divanca tetkik edilmiş olan muhasip hesapları ile karşılaştırılarak görülen [farklarla 
sebepleri taalluk eylediği cetvellerde arz ve izah olunmuştur. | 

2. — Divanı muhasebatan verilen ilâmların infazı derecesini gösteren bir cetvelin alâkaljı daireler 
tarafından her sene hesabı katilerine bağlanması 2 514 sayılı Divanı muhasebat kanununun 55 nci 
maddesi iktizasından olduğu halde böyle bir cetvelin hesabı katiye bağlanmadığı görülmüşti|.r. 

3. — Bağlı cetvellerdeki meşruhat nazarı dikkate alınmak şartiyle hesabı katide yazılı rakamların 
kabule değer olduklarını arzeyleriz. 

Birinci reis D. 1 reisi D. 2 reisi D. 3 reisi D. 4 reisi jLza 
Seyfi Oran F. Eke A. Yurdakul Â. Özgen F. Erinç Y. Ziy\a Aslan 

ı 
Âza Âza Âza Âza Âza -̂ Lza 

G. Dimcer M. Menemencioğlu R. Bakuy 1. Erenli H. Demirsoy N. pasak 
| 

Âza Âza Âza Müddeiumumi 
F. Özbudun Z. Akif Orbay M. A. Apak Enver Arukun 

ı 
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Onaaa umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi hakkında kanun lâyihası (1/656) 

T.C. 
Başv&MUt 24 .V . 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Bayı : e/SiS$ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman umum müdürlüğünün 1939 malî yılı heisabı katisi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 17 . V I . 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
sı esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R, Saydam 

H Başlangıç 

Orman umum müdürlüğünün 1939 yılı hesabı katisi tanzim edilerek Yüksek Meclisin tetkik ve 
murakabesine arzedilmiştir. 

2. Izahname 

Umumî mizan tablo (1) 

Umum müdürlüğün merkez ve mülhakatında vukubulan bütün muamelelerin hulâsası olup 1939 
malî yılı içinde bütçe varidat ve sarfiyatına taallûk eden rakamlar icmalen gösterilmiş ve ifa edi
len hizmetler arasında bundan emanet ve sair bütçe haricî muamelelerle 1940 yılına devreden bakiye
ler, nakit mevcudu hususi hesaplarında gösterilmiştir. 

Varidat tahsilatı : 
1939 malî yılı zarfında bütçe varidatından yapılan tahsilat 4 494 728 lira 10 kuruştur. 

Varidatın nevileri itibariyle mukayesesi 

İdarenin belli başlı varidatını teşkil eden Devlet ormanları varidatından bütçeye muhammen 
olarak konulan 3 €26 367 liraya mukabil 2 725 687 lira 31 kuruş tahsil edilmiş ve bu fasıldan mu
hammenata nazaran 900 679 lira 69 kuruş noksan tahsil edilmiştir. 

ikinci faslı teşkil eden vakıf ve hususi ormanlar varidatından bütçeye konulan 100 000 lira 
tahmine karşı 4 930 lira 61 kuruş fazlasiyle 104 930 lira 61 kuruş tahsil edilmiştir. 

Üçüncü müteferrik hasılat faslından bütçeye konulan 30 000 lira muhammenata karşı 117 824 
lira 79 kuruş tahsil edilmek suretiyle bu fasıldanmuhammenata nazaran 87 824 lira 79 kuruş fazla 
tahsil edilmiştir. 

Dördüncü orta mektepler hasılatı faslından bütçeye muhammen olarak konulan 7 500 liraya 
mukabil 2430 lira tahsil edilerek bu fasıldan muhammenata nazaran 5 070 lira noksan tahsil edil-

'miştir. 
Bütçenin 5 nci fasIma 1937 senesi varidat fazlası olarak konulan 400 000 lira 1939 yılı varidat 

tahsilâtına dahil edümiftir. \T£*Z*~*'C'* "' 
Altıncı faslı ihtiva eden umumî bütçeden yapılacak yardımdan 1939 malî yılı bütçesine konu

lan 1 143 096 lira tamamen alınmış ve 1937 senesi maliyede alacak kalan 68 353 lira 31 kuruştan 
759 lira 39 kuruş mahsuben tahsil edilmiştir. 

Varidat ve tahakkukat ve tahsilatının mukayesesi: 

İdarenin esas itibariyle varidatın tahakkuku tahsiline tabi ise de mukaveleli satışlardan mütevel-

( S. Sayfrsı: 30 ) 
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İit kısımların bidayeten tahakkuk kaydedilmesi tabii olup işbu mukavelelerden mütevellit Solarak 
1939 yılında tahsil edilemiyerek 1940 yılma 478 636 lira 95 kuruş bakaya devir düyunun mühim 
bir kusanı 1940 senesi zarfında tahsil edilmiş ve henüz tahsil edilmiyen miktarı için de eheanıiaiyetle 
takibat yapılmakta bulunulmuştur. 

Muhassasat: 

Lira K. 

5 306 963 
18 950 
100 684 

5 426 597 
4 488 430 

938 167 
127 690 

7 000 

300 

134 990 

00 
00 
77 

77 
34 

43 
00 

00 

00 

00 

1939 malî yılı bütçesiyle verilen tahsisat 
3711 numaralı kanunla verilen munzam tahsisat 

numaralı Heyeti Vekile karariyle verilen munzam tahsisat 

Yekûn 
1939 yılı hizmetlerine sarf edilen 

imhası lâzımgelen tahsisat bakiyesi 
Malî yılı içinde görülen lüzuma binaen 3774 ve 3809 sayılı kanunlarla fa
sıllar arasında münakale 
Bütçe kanunundaki sarahat veçhile mahkeme harç ve masraflarına yapılan mü
nakale 
Maddeler arasında yapılan münakale 

Yekûn 

Bütçe sarfiyatı: 

1939 malî yılı mahsup devresi de dahil olmak üzere o yıl bütçesine dahil muhassasata mukabil 
4 488 430 lira 34 kuruş sarfiyat yapılmıştır. 

Lira K. 

4 460 306 67 Nakden ödenen 
12 145 07 Mayıs 1940 sonunda bütçe emanatma alman 
15 978 60 Eylül 1940 sonuna kadar yapılan mahsubat 

4 488 430 34 Yekûn 

1939 malî yılı içinde hizmet ifa edildiği halde tahakkuk evrakının tekâmül etmemesinden dolayı 
bütçeye masraf kaydedilemiyerek yeni seneye 7 562 lira 32 kuruş borç devredilmiştir. 

Bütçe varidatiyle sarfiyatının mukayesesi: 

Lira K. 

4 494 728 10 Varidat tahsilatı 
4 488 430 34 Bütçe tediyatı ve mahsup devresi zarfındaki mahsubat 
_̂ 

6 297 76 Bütçe noktasından varidat fazlası 
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Nakdin kontrolü: 

U ıra K. 

2 118 461 76 Mayıs 1940 sonundaki kasa ve banka mevcudu 
621 213 49 1940 mayıs yılma müdevver emanat ve bütçe emanatı bakiyesi 

1 497 248 27 Vezne mevcudundaki paradan varidat fazlası 

Orman umum müdürlüğünün 1939 malî yılı katî hesap kanun lâyihası : 

Madde 1. — Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı umumî masrafı (A) işaretli cetvelde yazılı 
olduğu üzere 4 488 430 lira 34 kuruştur. 

Madde 2. — Bu idarenin adı geçen yıl umumî varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
gibi 4 494 728 lira 10 kuruştur. 

Madde 3. — Muhassasattan 1939 malî yılı içinde sarfedilemiyen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütunun
da gösterilen 938 167 lira 43 kuruşluk tahsisat artığı iptal edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5. — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı Mu. Encümeni 
Esas No. 1/656, 3/509 

Karar No. 9 

8. XII. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Orman umum müdürlüğünün 1939 malî yılı 
hesabı katisi hakkında Başvekilliğin 24. V I . 
1941 tarihli ve 6/3152 numaralı tezkeresiyle tek
lif olunan kanun lâyihası Divanı muhasebatın 
mutabakat beyannamesiyle birlikte tetkik ve mü
zakere olundu. 

Muhassasat : Hesabı katî ile mutabakat be
yannamesinde yazılı muhassasat miktarlarında 
uygunluk olduğu görülmüştür. 

Sarfiyat : Mutabakat beyannamesine göre he
sabı katide yazılı sarfiyat miktarı 9 lira 20 ku
ruş fazladır. Karşılığı yok iken bütçe emanatı 
hesabına reddiyat kaydı suretiyle tediye edilmiş 
ve sonra geriye alının rş olan bu paranın daire
since sehven bütçeden mahsup ve hesabı katiye 
ithal edilmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmış
tır. 

Tahsilat : Hesabı katide yazılı tahsilat miktarı 
mutabakat beyannamesinde yazılı tahsilata ye
kûn itibariyle uygun olduğu görülmüştür. 

Cetveller üzerinde yapılan tetkikat sonunda 
müspet evrak üzerinde yapılan tetkika müsteni
den tanzim edilmiş olan mutabakat beyanname

sinde yazılı rakamların esas ittihazı kararlaştı
rılmıştır. 

Divanı muhasebattan verilen ilâmların infa
zı derecesini gösteren bir cetvelin alâkalı daire
ler tarafından her sene hesabı katilerine bağlan
ması 2514 sayılı Divanı muhasebat kanununun 
55 nei maddesi iktizasından olduğu halde hesabı 
katiye böyle bir cetvelin bağlanmamış olduğun
dan bu bapta Hükümetin nazarı dikkatinin cel
bi ve badema kanun hükmünün yerine getiril
mesi Encümenimizce temenniye değer görülmüş 
ve kanun lâyihasının tadil veçhile tasdiki Yük
sek Meclisin nazarı tasvibine arzolunmuştur. 

Di. Mu. En. Rs 
Niğde 

Faik tioylu 
Balıkesir 

H. Şeremetli 
Burdur 
M. Sanlı 
Malatya 

Mihri Pektaş 

M. M. 
Çanakkale 

E. Bulayırlı 
Bolu 

Cemil Özçağlar 

Kâtip 
Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Bolu 
E. Yerlikaya 

Erzincan 
8. Erdem 

Sivas 
M, Gürleyük 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman umum müdürlüğünün 1939 malî yılı katî 
hesap kanun lâyihası 

MADDE 1. — Orman umum müdürlüğü 
1939 malî yılı umumî masrafı (A) işaretli cetvel
de yazılı olduğu üzere 4 488 430 lira 34 kuruş
tur. 

MADDE 2. — Bu idarenin adı geçen yıl umu
mî varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği gibi 4 494 728 lira 10 kuruştur. 

MADDE 3. — Muhassasattan 1939 malî yılı 
içinde sarfedilemiyen ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 938 167 lira 43 kuruşluk 
tahsisat artığı iptal edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

18 . V I . 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu 8. Arıkan 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mf. V. 

Yücel 
S. î . M. V. 

Dr. II. Alataş 
Mü. V. 

C. K. Inceda 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

yt M 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Frkmen 
Ti. V. 
Ökmen 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Orman umum müdürlüğünün 1939 malî yılı 
sabi katî kanun lâyihası 

he-

MADDE 1. — Orman umum müdürlüğümün 
1939 malî yılı masarifi bitişik (A) cetvelimde 
gösterildiği üzere 4 488 421 lira 14 kuruştur] 

MADDE 2. — Adı geçen umum müdürlü |ün 
aynı yıl. tahsilatı ilişik (B) cetvelinde gösteril
diği üzere 4 494 728 lira 10 kuruştur. 

MADDE 3. — Muhassasattan 1939 malî yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) cetvelinde ayrı bir 
sütunda gösterilen 938 176 lira 63 kuruş tajhsi-
sat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 5. 
kili memurdur. 

Bu kanunu icraya Ziraat ve-

( S. Sayısı: 30 ) 



A - CETVELİ 

F . Muhassasatın nev'i 
Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

İptal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 

24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 

Memurlar maaşı 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Tekaüt, dul, yetim maaşları 
Tekaüt ikramiyesi 
2233 sayılı kanun mucibince askerlik dersi 
muallimlerine verilecek ücret 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Mütenevvi masraflar 
Mahkeme harç ve masrafları 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Muhabere ve mükâleme 
Tedavi ve tazminat 
Mektepler ve kurslar 
Devlet işletmesi için mütedavil sermaye 
Tahdit ve sınırlama amenajman, teşcir ve 
fidanlıklar, hastalıklar, haşereler ve yan
gınlarla mücadele, istimlâk, fennî tecrü
beler, orman evleri 
Harita ve kadastro 
Ankara ve civarının teşciri ve Ankara fi
danlığı 
Telifat ve neşriyat ve propaganda 
Ecnebi memleketlerdeki kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 
Arsa ve binaların mubayaa, istimlâk, inşa 
ve tesisatı ile mevcutlarının tamir ve tev
sii ve inşaat ile esaslı tamiratın kontrol 
memurları ücreti ve sair masrafları 
Ecnebi mütehassıs ve tercümanları 
Staj ve ihtisas için yabancı memleketlere 
gönderilenlere yardım 
Reddiyat 
Masarifi gayrimelhuza 
Geçen yıl borç karşılığı 
1937 yılı borçları karşılığı 
Ziraat vekâletine merbut Orman fakülte
sinden çıkacak orman mühendislerine 1437 
sayılı kanun mucibince verilecek avans 
Maaş 

1 434 672 
214 190 
30 000 
42 000 
10 000 

720 
6 000 
23 000 
91 250 
140 000 
25 000 
102 500 
15 000 
62 186 
6 500 

103 000 
490 000 

10 

1 197 648 26 
130 929 12 
24 884 19 
36 752 58 
9 492 

610 
5 622 
19 569 
80 871 
64 091 
21 608 
94 725 
8 521 
60 530 
3 625 
90 830 
450 000 

61 
16 
95 
97 

95 
39 
70 
07 
98 
19 

237 023 
83 260 
5 115 
5 247 
508 

109 
377 

3 430 
10 378 
75 909 
3 391 
7 774 
6 478 
1 655 
2 874 
12 169 
40 000 

10 

74 
88 
81 
42 

39 
84 
05 
03 

05 
61 
30 
93 
02 
81 

488 781 
165 310 

63 500 
3 000 

77 375 276 
0 

63 257 
2 945 

67 

30 
92 

113 505 
165 310 

242 
54 

10 

70 
08 

50 000 
20 000 

40 640 
10 000 

10 
7 000 
43 000 

4 500 
614 936 

6 229 
0 

20 586 
9 903 

0 
6 770 
13 260 

2 200 
605 990 

89 

12 
55 

51 
55 

38 

43 770 
20 000 

20 053 
96 
10 
229 

29 739 

2 300 
8 945 

11 

88 
45 

49 
45 

62 
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F. Muhassasatm nev 

32 Ücret ..unat 
33 Muvîldmaralı kanun mucibince gedikli 
" ' erbaşlara verilecek aile zammı 

35 Masarifi umumiye 
36 İstihbarat masrafı, daimî ve muvakkat 

ajan ücreti 
37 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi muci

bince Cumhuriyet Merkez bankasına veri
lecek itfa karşılığı 

YEKÛN 

F. 

Muhassasat 
Lira K. 

79 980 
6 168 

5 220 
977 298 

Sarfiyat 
Lira 

59 669 
5 194 

1 495 
974 101 

K. 

64 

49 

tptal olı 
muhaas 
Lira 

20 3] 
9r 

tınan 
aıat 

K. 

yo 36 
r4 

3 7^5 
3 196 51 

10 000 

41 226 41 226 

5 426 597 77 4 488 421 14 

B - CETVELÎ 

Varidatın nev'i 
Muhammenat 

Lira K. 

Devlet ormanlarında mevcut mukaveleler ve yapılacak sa
tışlar 
Vakıf ve hususi ormajılar 
Müteferrik hasılat 
Orta mektepler hasılatı 
1937 senesi varidat fazlası 
Umumî bütçeden yapılacak yardım 

3 

1 

626 367 
100 000 
30 000 
7 500 

400 000 
143 096 

YEKÛN 5 306 963 

10 000 

0 

938 176 63 

Tahsilat 
Lira 

725 
104 9 
117 6! 
2 4 

400 
143 

882 

000 
855 

4 494 7Ü8 10 

40 
0 61 
9 70 
0 
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