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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Yersaranıtısı sahası olan Adapazar'ı ve ha
valisinden avdet etmiş bulunan. Dahiliye vekili 
Hilmi Tiran lıeyanatta bulunduktan sonra; 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hak
kındaki Büyük Millet Meclîsi Riyaseti tezkeresi 
kabul edildi; 

. (lünırük ve inhisarlar vekâleti Teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki kanuna bir madde eklen
mesine dair kainin lâyihasının birinci müzakeresi 

L&yihaltr 
1. —- İktisadî Devlet teşekkülleri memurları 

tekaüt sandığı hakkındaki 4222 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası (1/1.19) (İktisat, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine); 

Teklifler 
2. — îdarc Heyetinin, Riyaseti Cumhur dai

resi Teşkilât kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki 3568 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kamın tek
lifi (2/1.6) (Bütçe encümenine); 

Mazbatalar 
3. — Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı 

Terfi kanununun .10 ve 16 ncı maddelerinin de-

T. — Devlet şûrasında açık bulunan dördüncü 
ve beşinci daireler reisliklerine seçim yapılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Da-
h-Üİye encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümen mazbatan (3/70) [1] 

2. -4-. Devlet şurasında acık J>yly,nm âzalık 
için seçim yapılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye ve Dahilîye encümenlerinden mü
rekkep'Muhtelit encümen mazbatası (.3/%l) .[2] 

(Mazbatalar okundu): 

[1, 2] 89 ve 84 sayüı basmayazûar zaptın so-
sonunduâır. 

icra edildi; 
Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada 

nihayet verildi, 
Reis vekili Kâtip 

Aydın Tunceli 
Dr. M. Germen Necmeddin Sahû- 8dan 

Kâtip 
İsparta 
K. Turan 

ğişt irilmesine ve bu kanuna bir muvakkat mad
de eklenmesine dair kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa encümeni mazbatası (1/109) (Ruzna-
meye); 

4. — Samsun mebusluğuna seçilen Nasuhi 
Hrztırnmlu hakkında Mazbataların tetkiki' encü
meni mazbatası (5/9) (Ruznameye); 

5. — Vakıflar tunum müdürlüğü 1940 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkereciyle Vakıflar umum müdürlüğü 
1940 malî yılı hesabı katisi hakkında kanun lâ
yihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
('•i/74-, 1/61)- (Ruznameye). 

T. BALTA (Bize) — Arkadaşlar, şimdi Dev
let .şûrasında münhal bulunan İki daire reisliği
ne ve bir âzalığa intihap yapacağız. Kanun hü
kümlerine göre gerçi, Başvekâletten listenin 
tanzimi ve Muhtelit encümenin namzetleri tes-
bit etmesi lâzımdır ve bunda da bu yapılmış
tır. 

R. VADAR (Zonguldak) — Kimin namına 
söylüyorsunuz? 

T. BALTA — Kendi namıma, 
R: VARDAR — Bilelim, Encümen namına 

m ı ? •• ' 

•T. BALTA (Devamla) — Kendi namıma. 
Bu kadar ehemmiyetli bir mevzu üzerinde intİ-

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ G E L S E 
Açılma saati ; 15 

REİS — R. CANITEZ 
KÂTİPLER : V. Vsgönm (Kütahya), S\ Baydar (Malatya). 

REİS — Celse açılmıştır. • " 
3. _ SEÇİMLER 

^ 122 — 
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hap yapılırken namzet gösterilen" zevatın kısa
ca hal tercümesinin bilinmesi, Heyetin Alİyenin 
tenevvürü bakımından, faydalı olur. Bu iti
barla Encümenlerin bundan sonra bu şe
kilde hareket etmelerini rica ederim. Ka
bilse şimdi mezuubahis olan zevat hakkında da 
biraz izahat lütfetsinler. 

MUHTELİT En. M. M, Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Tahsin Balta arkadaşını namzet gös
terilen zevatm tercüme! hallerinin mümkünse 
bundan sonra mazbataya dercedilmesini temen
ni ettiler, ve bu gün seçilecek olan zevatın ter-
cümei halleri hakkmda da Heyeti Celilenizin 
tenvir edilmelerini beyan ettiler. Efendim ar
kadaşımın temennisi hakikaten çok yerinde bir 
temennidir. Ancak Devlet şûrasmın teessüsü 

-tarihindenberi teamül bu yolda cereyan etmek
te namzetlerin tercümei hali ayrıca mazbataya 
dercedilmemektedir. Bunun sebebi de Muhtelit 
encümende seçilen namzetler bahsinde bu tetki-
katm yapılmış olmasmdandr. Arkadaşımızın 
istediği malûmata gelinee: Devlet şûrası riya
setinden verilen sieil hulâsalarını aynen okuyo
rum, 

Dördüncü daire reisliği için birinci derece-
do rey aban Tevfik Talât Hıtay Mektebi mülki
yeyi bitirmiş nahiye müdürlüğü ve kaza kayma
kamlığı yapmış mülkiye müfettişliğinde, Trab
zon, Giresun vali vekilliklerinde, Kastamonu 
valiliğinde bulunmuş, Dahiliye Heyeti teftişiye 
riyasetinde iken 1939 da Devlet şûrasına âza in
tihap edilmiştir. 

İkinci derecede rey alan Kemal Oran Harbi
ye mektebinden, İstanbul Hukukundan ve Lozan 
Hukukundan mezundur,, İstanbul İcra reisUiğin-
de ve Maliye Hkuk müşavirliğinde bulunmuş, Si
yasal bilgiler oklunda Ticaret hukuku profesör
lüğü yapmış ve 1939 da Devlet Şûrasına âza in
tihap edilmiş, tir. 

Üçüncü derecede rey alan İhsan Pehlivanlı, İs
tanbul hukukundan mezundur. Bergama, Sungur
lu, Giresun mahkeme reisliklerinde, Çankırı müd
deiumumiliğinde, Ankara istinaf âzaltğmda, Da

hiliye ve Sıhhiye vekâletleri hukuk müşavirliğin
de bulunmuş ve B. M. Meclisinin ikinci ve üçüncü 
devrelerinde Ankara mebusu olarak vazife gör
müştür. 1939 tarihinde de Şûrayı devlet âzalığı-
na seçilmiştir. 

Beşinci daire için en çok rey alan Hüsnü | 

Berker Mektebi mülkiyeden 1320 senesinde ıııe-
z^n olmuş, muhtelif kaymakamlıklara, Gümü-
şane, Aydm, Erzincan, Zonguldak valiliklerinde 
bulunmuş 1932 senesinde Devlet şûrasına âza 
olarak seçilmiştir. 

İkinci derecede rey alan Ferit Bilen İstan
bul hukukundan 1325 senesinde mezun olmuş, 
İstanbul Devlet şûrası mülâzimliklerinde bulun
muş, Devlet şûrasının Ankara'ya nakli üzerine 
1927 senesinde başmuavin olarak burada vazi
feye tâyin edilmiştir. 1932 senesinde şûra âza-
hğına seçilmiştir. Hâlen de umumî kâtiplik 
vazifesini İfa etmektedir. 

Üçüncü derecede rey atan Nusret Doğruer 
mektebi mülkiyeden 1320 senesinde mezun ol
muştur. Muhtelif kaymakamlıklarda, Cebelibe
reket, Kozan mutasarrıflıklarında, Şebin Kara-
hisar, Manisa, Kütahya valiliklerinde bulun
muştur. 1932 senesinde Devlet şûrasına âza 
intihap edilmiştir, ı 

Reisliğe namzet olan zevatın kısaca tercümei 
halleri bundan ibarettir. 

BEİS — Tasnifi yapacak arkadaşları kura 
ile seçiyoruz. 

Dördüncü daire reisliği için yapılan seçiıai 
tasnif edecek arkadaşlar: 

Hüsamettin Tugaç (Ağrı), 
İsmail Çamaş (Ordu), 
Vehbi Sandal (İstanbul). 
5 nci daire reisliği için: 
Pertev Etçioğhı (Balıkesir). 
Cevat Dursnnoğln (Kars). 
Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara), 
Âzahk.için: 
Mebrure Gönene (Afyon Karahisar). 
Hikmet Bayur (Manisa). 
Arif Çubukçu (Ankara). 
BEİS — Yoklama suretiyle intihaba başlıyo

ruz, Üç sepet vardır. Birisi dördüncü, birisi be
şinci daire reislikleri ve birisi de âzalık içindir. 
Encümenin seçtiği zevattan birisi intihap edile-
cektr. 

(Reyler toplandı) 
REİS — Reye iştirak etmiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir, 
On dakika için celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati; 19,30 
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I K I N C I C R L I Z 
Açthna saati ; 15,48 

• REİS — E. Camtez 
KÂTİPLER : V, Vzg&rea (Kütahya), N. Baydar (Malatya) 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/. — Itiffudû; kazanının teşkiline dair kanun 
fayilia.it ve Dahiliye ve- Bütçe encümenleri ma-z-
hataları (i/75) [1] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresini ya
pıyoruz, birinci maddeyi okutuyorum. 

Bigadiç kazasının teşkilâtına dair kanun 
MADDE 1. — Balıkesir vilâyetine bağlı Bi

gadiç nahiyesinde, merkezi Bigadiç olmak ve 
İm adla anılmak üzere bir kaza kurulmuştur. 
Bu kazanın sınırlan; 1.426 sayılı Vilâyet idaresi 
kanununun 2 nei ve 71 nci maddelerini değişti
ren 1025 sayılı kanunun 1 nei maddesinin (D) 
fıkrasına göre çizilir. 

REİS — Maddeyi reyenİze arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Ktmlyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. —İlişik (1) sayılı cetvelde de
vece, unvan ve adedlen gösterilen, memuriyetler 
8656 sayılı kanuna, bağlı bir numaralı cetvelde 
ait oldukları vekâlet ve dairelerin kadrolarına 
eklenmiştir. 

REÎS — Maddeyi'merbutu cetvelle beraber 
reyinize arzediiyorum. Kabul buyuranlar,,, Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye vekâleti kısmına ilişik 
{2) sayılı cetvelde derece ve unvanı gösterilen 
memuriyet ilâve edilmiştir. 

REİS — Maddeyi merbutu cetvelle beraber 
neyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İlişik (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Ma
liye ve Dahiliye vekâletleri kısımlarına eklen
miştir. 

REİS — Maddeyi merbutu cetvelle beraber 
revmize arzedıiyorum. Kabul buyuranlar... Et-
nıiycnler ... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 38 nci inikat zaptm-
dadır. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
ıner'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyetıler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmİyenler... Kabul 
edilmiştir. 

.i, — Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve va
zifeleri hakkındaki 1624 sayıh kanun ile bu ka
nunu tadil eden 233i, 3046 ve 357i numaralı 
kanunlarda değİsikHk yapümasına ve 1624 sayılı 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâ
yihanı ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/69) [1] 

REİS —. Bunun d& ikine! müzakeresidir. 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vasnieleri 
biikkmdaki 1634 sayıh kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 

eklenmesine dair kanun 
MADDE 1. — 1624 »ayılı kanunun 3571 sa

ydı kanunla değiştirilen birinci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir; 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı bir müs-
lesarlıkla aşağıda yazdı dairclercn terekküp 
eder, 

1 Hususi kalem müdürlüğü; 
2 Teftiş heyeti 
3 TInkuk müşavirliği; 
4 Mahallî idareler Umum müdürlüğü; 
£> Nüfus işleri Umum müdürlüğü; 
(> Vilâyetler idaresi Umum müdürlüğü; 
7 Zatişleri Umum müdürlüğü; 
8 Seferberlik müdürlüğü; 
*1 Evrak müdürlüğü; 

10 fjevazm müdürlüğü; 

[J] Birinci müzakeresi 38 nci inikat zaptın-
dadır-
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Dahiliye vekâletine bağlı olâu Emniyet 

Umum müdürlüğü ile Jandarma Genel omutan-
lığı tşkilâtı ve idaresi hususi kanunlarına ta
bidir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kbul edilmiştir. 

HADDE 2. — 1624 syılı kınınım ikinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Müsteşar, vekâlete ait işleri vekilin direk
tifleri dairesinde vekil namına idare eder. Bu 
işlerin mesul âmir ve murakıbıdır. 

Müsteşar m iki muavini vardır. Bunlar ve
kilin kendilerine ayırıp vereceği vazifeleri gö
rür, müsteşara da göreceği işlerde yardım eder
ler. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kbul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1624 numaralı kanunun 3046 
sayılı kanunla değişen 8 nei maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 
' Nüfus işleri umum müdürlüğü; üç şubeden 

mürekkeptir; 
Birinci şube; nüfus yazım hazırlıkları ve nü

fus istatistikleri ye Umum müdürlüğün dosya ve 
evrak işlerine bakar. Birinci şube müdürlüğü 
Umum müdür muavini tarafından idare olunur. 

ikinci şube ; nüfus muamele ve muhaberelerini 
ve tescil işlerini görür. 

Üçüncü şube; Vatandaşlık kanununun tatbi
katı, vatandaşlığa aimma, vatandaşlıktan Çıkarıl
ma, muhacir ve mültecilerin tescil işleri ve 
mevzuat, muahede ve protokollara tevfikan tabii
yet tetkik ve tasdiki ve tabiiyete müteallik diğer 
muamelât ile iştigal eder. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4, — 1624 sayılı kanunun 3571 sa
yılı kanunla değişen onuncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Zat iş] eri umum müdürlüğü; bir umum müdür 
ile bir umum müdür muavini ve iki şubeden mü
rekkeptir. 

Birinci şube; merkez ve merkezden tâyin 
edilen vilâyet memurları ile nahiye müdürleri
nin ve tâyinleri vekâlete ait ve tekaüt hakkını 
haiz hususi idare ve belediye memurlarının mü-
stabaka, imtihan, namzetlik, staj, kurs, izin tâyin, 
terfi, tahvil, becayiş, işten el çektirme, vekâlet 
emrine alma, mükâfatlandırma, cezalandırma, te
kaüde sevk İşleriyle umum müdürlük evrak ve 
dosya işlerine bakar. 

Ikİncİ şube; yukanki fıkrada yazık memur
ların kıdem ve sicillerini tanzim, tâyinleri ma
hallerine ait memurların sicillerini merkeze 
celp ve tetkik, bunların vukuat muamelelerini 
takip, tekaüt ve yetim maaşları tahsisi ve me
murların maaş, harcırah tahakkuku ve askerlik 
işlerini görmekle mükelleftir. 

BEİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1624 numaralı kanuna aşağı
daki madde eklenmiştir: 

Ek madde — Vilâyetler idaresi umum mü
dürlüğü; bir umum müdürün idaresi altında bir 
umum müdür muavini ile üç şubeden teşekkül 
eder. 

Birinci şube; memleketin dahilî siyasetine 
ve vilâyetlerin umumî ve hususi hallerine ait 
malûmatı toplamak ye umumî müfettişler ile 
mülkiye müfettişlerinden ve valilerden ve gele
cek raporları tetkik ile bunlar üzerinde vekil
liğe arzedilerek kısımları hazırlamak ve 2510 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 2848 numaralı kanun ile Dahiliye ve
kâletince bırakılan işleri tanzim eylemek vazife-
leriyle mükelleftir, 

ikinci şube; Vilâyet idaresi- kanununun tat
bikatı, mülki teşkilât ve taksimat, mülkiye mü
fettişlerinin teftiş lâyihaları icaplarını takip ve 
ifa ve vekâletin diğer daireleriyle alâkası olmı* 
yan ve müteferrik muamelelerle tatbikleri diğer 
vekâletlerle beraber vekâleti de ilgilendiren işlerle 
iştigal eder. 

Üçüncü şube; mebus seçimi, merasim, iane 
cemi işleriyle yangm, su baskını, yersarsmtısı 
gibi âfetler ve tabii hâdiseler, şikâyet ve mü
racaatların tetkik ve takibiyle neticelerinin alâ
kadarlara tebliğ, neşriyat ve kütüphane ve umum 
müdürlüğün evrak ve dosya işlerine bakar. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 1624 numaralı kanuna ek 
olan 2531 numaralı kanunun dördüncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vekâlet seferberlik müdürlüğü üç şubeden mü
rekkeptir. 

Birinci şube; Millî seferberlik ve ordu se
ferberliğine yardım işleriyle iştigal eder. 

İkinci şube; hava taarruzlarına karşı pasif 
korunma işleriyle meşgul olur. 

Üçüncü şube, hazar ve sefere mahsus itfaiye
nin teşkilât, malzeme, talim ve terbiye işlerine 
bakar. 

.REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 7. — Bu kanun nesri tarihinden 
m er 'idir. 

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

MADDE S. — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Dahiliye vekili memurdur. 

REİS ~ Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti uınumiyesini reyinize arze- * 
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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3, —: Devlet memurları aylıklarmm tevhit ve 

ve teadülü ahbtndaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti kıs
mında deği§iklik yapılmasına dair kanun lâyiha
sı ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/70) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddeleri 
okuyoruz. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı kanon
lara bağlı cetvellerin Dahiliye vekaleti tasımın

da değişiklik yapılmasına dair kanun 
MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye ve
kâleti kısmında ilişik (1) sayılı cetvelde derece, 
unvan, aded ve maaşları gösterilen memuriyet
ler çıkarılmış ve bunların yerine' (2) sayılı cet
velde derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen 
memuriyetler konulmuştur. 

'REİS —> Maddeyi merbutu cetvelle birlikte 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. ~- ilişik (3) sayıh cetvelde, de
rece, unvan ve ücreti gösterilen memuriyet 3656 
sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı (!) 
numaralı cetvelin Dahiiiye vekâleti kısmından 
çıkarılmış ve yerine bağlı (4) numaralı cetvelde 
derece, unvan ve ücreti gösterilen memuriyet 
konulmuştur. 

REİS — Maddeyi merbutu cetvelle birlikte 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et-
uıiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —> Bu kanun neşri tarihinden 
m er 'idir" 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yeııter ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar.,. Etntiyenler... Ka
imi edilmiştir 

4. — Pınarhisar eslci Posta ve telgraf müdürü 
Ali Niyazi Erman'ın ağır para cezasının af fine 
dair Adliye'encümeni mazbatası (S/7) [2] 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddeleri 
okuyoruz. 

Pmarhisar eski posta, ve telgraf müdürü Ali 
Niyazi Erman'ın ağır para cezasının affına 

dair kanun 
MADDE 1. — Kırklareli ağır ceza ınahke-

[1, 2,j Birinci müzakereleri 38 nci inikat &ap-
tındadır. 
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meşince beş sene on bir ay on beş gün ağır ha
pis ve 385 lira ağır para cezasına mahkûm olup 
7 . IX . 1936 tarihinde 2/5314 sayılı kararname 
ile Reisieumhurhıkça geri kalan ağır hapis ce
zası affolunan Pmarhisar eski posta ve telgraf 
müdürü Ali Niyazi Erman'ın tediyeden aczi ha
sebiyle hapse tahvil edilmiş bulunan 385 lira 
ağır para cezası affedil mistir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Kabul edilmişjtir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

5. — Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cum
hur Filârmonik orkestrası mütedavil sermayesi 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Sütçe en
cümenleri mazbataları (1/77) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir, 

Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur Fi
lârmonik orkestrası mütedavil sermayesi hak-

kmda kanun 
MADDE 1. — Devlet konservatuvarı ve Ri

yaseti Cumhur Filârmonik orkestrası için bu ka
nunun üçüncü maddesinde gösterilen işlerde 
kullanılmak üzere (250 000) lira mütedavil ser
maye tahsis olunur. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar . , . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Devlet konservatuvarı ve Ri
yaseti Cumhur Filârmonik orkestrasının vere
ceği temsil ve konserler için 3942 sayılı kanun 
dairesinde satılığa çıkarılacak biletlerin hası
latı ve mütedavil sermaye ile tedarik edilmiş eş
yanın icabında satışından elde edilecek paralar 
bu sermaye hesabına gelir kaydolunur. 

REİS — Şeye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — işbu kanunun birinci maddesi 
gereğince kabul edilen mütedavil sermaye aşa-
ğdakî hususlar için kullanılır: 

" A) 3942 sayılı karnimin birinci maddesi mu
cibince umuma verilecek temsillerde ve olağan
üstü konser İşlerinde çalıştırılacak tatbikat 

fi] Birinci müzakeresi 39 ncu inikat mptm-
< tadır. 
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sahnesi talebeleriyle sahne ve müzik artistle
rine ve şeflerine verilecek temsil ve icra hakları, 
temsil ve icra olunan sahne ve müzik eserlerini ' 
telif, tercüme veya asıllarını değiştirerek nakle
denlere verilecek temsil ve icraya ait telif hak
lan; 

B) Temsil ve konserler dolayısiyle muvak
kat olarak çalıştırılmasına lüzum görülen müte
hassıs, müstahdem ve işçilerin ücret ve günde-
likleriyle vazife saatleri dışında yapılacak ça
lışmalara iştirak eden kadroya dahil memur, 
işçi ve müstahdemlere verilecek fazla çalışma 
ücretleri; 

G) Temsiller ve konserler dolayısiyle lü
zumlu görülen her türlü eşyanm, giyecek, leva
zım ve tesisatın satın alınması ve temsil malze
mesiyle artistlerin ve vazifelilerin nakil ve yol 
masrafları; 

D) Temsiller ve konserler için gerekli her 
çeşit reklâm, ilân, program, her türlü broşür 
basım ve yayım masrafları; 

E) îşbu kamınım'4 ncü maddesine göre 
verilecek ücretler 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Ktmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Konservatuvarı ve Ri
yaseti Cumhur Filârmonik orkestrası mütedavil 
sermayesinin muhasebe ve mutemetlik işleri 
İçin Maarif vekilliği tarafından tcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilmek suretiyle kadro alına
bileceği gibi bu hizmetler munzam vazife ola
rak da gördürülebilir. Bu takdirde ödenecek 
munzam vazife ücretinin miktarı îcra Vekilleri 
Heyetince takdir olunur. 

REİS — Reye arzediyoram. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etnıiyenler,., Kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — Devlet Konservatuvarı ve Ri
yaseti Cumhur Filârmonik orkestrası mütedavil 
sermayesinden yapılacak sarfiyat 2490 sayılı 
Arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu ile 1050 
sayılı Muhasebei umumiye kanunu hükümlerine 
bağlı olmadığı gibi sarftan önce Dîvanı muhase
bat vizesine de tabi değildir, 

REİS — Reye arzediyoram. Kabul buyu
ranlar ... Ktmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Konservatuvarı ve Ri-
vasetİ Cumhur Filârmonik orkestrasının temsil, 
konser vesair sanat faaliyetlerinden 3942 sayılı 
kanun gereğince elde edilecek gelir hiç bir ver
gi veya resme tabî. değildir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun tatbik şekille
riyle 3 ncü maddenin (A) fıkrası gereğince 
ödenecek istihkakların nispetleri Maliye ve Ma
arif vekilliklerince müştereken tesbit olunur. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etm iyen ler.., Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Mütedavil ser
mayenin işletilmesinden hâsıl olan kâr, müte
davil sermaye iki yüz elli bin liraya baliğ olun
caya kadar sermaye ilâve olunur. Sermaye bu 
miktarı bulduktan sonra elde edilecek kâr Ha
zineye irat kaydedilir. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
üçüncü maddesinde yazılı masraflar mütedavil 
sermaye iki yüz elli bin liraya baliğ oluncaya 
kadar,-Maarif vekâleti bütçesinin müsait ter
tiplerinden de ödenebilir. 

REİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun nesri tarihinden 
mer'İdir, 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... îüt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

6. — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
memurlarının Teşhilâtma dair 3552 sayılı kanu
na ek kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazba
tan (2/14) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddeleri 
okuyoruz. 

Devlet memurları ayhklarraın tevMt ve teadülü 
hakkındaki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerle 3S&2 sayılı kanunda değişiklik ya

pılması hakkında kanun 
MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları

nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656'sayılı 
kanuna bağh (1) sayılı cetvelin Büyük Millet 
Meclisi kısmında ilişik (1) sayılı cetvelde dere
ce, unvan, aded ve maaşları gösterilen memu
riyetler kaldırılmış ve yerine (2) sayılı cetvel
de derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen 
memuriyetler konulmuştur. 

REİS — TftftiTname yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu

ranlar... Etnıiyenler... Madde abul edilmiştir. 
MADDE 2. — Sitenoğraflar her dört senede 

bir terfi ettirilir. Bu suretle terfi ettirilenler 
hiç bir zaman 3656 sayılı Devlet memurları ay-
lıklaruun_ tevhit ve teadülü hakkındaki kanımla 
tesbit edilen altıncı dereceden yukarıya geçe
mezler. 

[l]Birinci müzakeresi 39 ncu inikat zaptm-
dadır. 
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Z. KARAMUKSAL (İstanbul) — Efendim, 

encümenden bir sualim var. 
Bu İstenoğraflar arasında yüksek tahsil gör

müş olanlar da vardır. Bunlar için bir hüküm 
yoktur. Malûmuâiinîz Barem kanununda yük
sek tahsil görmüş olanlara üç senede bir terfi 
etmek hakkı verilmiştir. Bunlar bu hakka sa
hip midirler, değil midirler? Encümen lütfen 
izahat versin, 

BÜTÇE En, NAMINA F. BAYSAL (Kayseri} 
— Bu, Barem kanununun umumî terfiine ait 
hük)nü tadile matuf bir fıkra değildir. Umumî 
hüküm aynen mahfuzdur. Binaenaleyh bunlar 
arasında yüksek tahsili olupta üç sene hizmet et
miş olanlar salahiyetli makamın teklifiyle üç se
ne sonra terfi edebilirler. Buradaki hüküm, bu 
mesleğe intisap edenlerin dört senede bir terfi et
tirilmesi mecburiyetine matuf istisnai bir hüküm
dür. 

BEİS — Buyurun, 
H. ŞARLAN (Ordu) — Ben de bunu sora

caktım. 
REÎ8 — İkinci maddeyi reyinize arzediyo

rum. Kabul buyuranlar... Etmİyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Büyük Millet Meclisine ait kıs
mında yazılı olup derece, aded ve ücretleri ili
şik (3) sayılı cetvelde gösterilen memuriyetlerle 
3552 sayılı kanunun 5 ve 7 nci maddeleri kaldı
rılmıştır. 

REtS — Maddeyi reyİnİse arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmİyenler... Kabul edilmiştir, 

MUVAKKAT MADDE — Milli Saraylar 
müdürlüğü kadrosunda halen müstahdem olan 
memurlardan maaşlı kadroda yer alacak olanla
rın, kadro maaşlarının tutan karşılık ittihaz edi
lerek umumî hükümlere göre istihkakları olan 
miktar kadar ücretle istihdamlarına devam olu
nabilir. Bunlardan maaşa naklolunanlardan 
umumî hükümlere göre bir terfi müddeti doldu
ranlar aynı dereceye ve doldurmayanlar bir aşağı 
dereceye ithal olunur. 

Ancak aşağı dereceye ithal edilenlerin üc
rette geçirdikleri müddet maaşlı derecede geçire
cekleri müddete katılmak suretiyle terfilerinde 
hesap olunur. 
BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyen- • 

Jcr... Kabul edilmiştir, 
MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir, 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmİyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Bu kanunun hükümleri Bü

yük Millet Meclisi Reisi tarafından icraolunur. 
BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmİ

yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmİyenler^.. Ka
bul edilmiştir. 

7. — Samsun eski Nafia bas fen memuru Ah
met Nadir Göksan'm hapis cesammn affı hak-
fanda Adliye encümeni mazbatan (3/8) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Samsun eski Nafia baş fen memuru Ahmed Na
dir Ctöksan'ın hapis eezasınm affı hakkında 

kanun 
MADDE 1. — Samsun eski Nafia baş fen me

muru Ahmed Nadir Göksan'ın Samsun'da bir 
mescidin inhidama mail olduğu ileri sürülerek 
bu hususta hilafı hakikat rapor vermek suçun
dan Amasya Asliye ceza mahkemesinden veri
li]) Temyiz mahkemesi Dördüncü ceza dairesinin 
Hamiyle katileşen üç ay hapis cezası bütün hu
kuki neticelerine şâmil olmak üzere affedilmiştir. 

BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka-
bnl buyuranlar,,, Etmİyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmİ
yenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 3, — Bu kanun hükmünü icraya Ad
liye vekili memurdur. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmİ
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum, Kabul buyuranlar... Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8. — Askerî sahra postalarında müstahdem 
Posta, telgraf ve- telefon idaresi memurlarına pa
rasız elbise verilmesi lıakkında kanun lâyihası 
ve Mitli Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbata' 
lan (1/46) [2] 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? ' 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmİyenler.., Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Askerî sahra postalarında müstahdem Posta, 
telgraf ve telefon memurları ile seyyar orduda 
vazife gören muhasebe memurlarına parasız ve

rilecek elbise hakkında kanun 
MADDE 1. — Askerî sahra postalarında hiz

met gören posta, telgraf ve telefon İdaresi me-
ınurlarına Askerî sahra postalarında vazife gör
dükleri müddetçe ve seyyar orduda hizmet gören 

[1] Birinci müzakeresi 39 ncu inikat saptın-
dadır. 

[2] 8fi sayılı basmayazı zaptın $onundadır, 
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muhasebe memurlarına fevkalâde hallerin veya 
seferberliğin ve harbin devamı müddetince or
duda mevcut ve orduya ait bir rütbe alâmeti bu-
lunmıyacak surette Millî Müdafaa vekâletince 
tetkik ve tesbit edilecek renk ve şekilde hususi 
bîr kıyafet olmak üzere bir kat elbise, kaput ve 
ayakkabı Millî Müdafaa vekâletince parasız ola
rak verilir. 

Bu elbise, kaput ve ayakkabı diğer askerî eş
hasa verilen eşyanın miat hükmüne tabidir, 

BEİS — Mütalaa var-mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
iner 'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur, 

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

Lâyihanın birinci müzakereni bitmiştir. 
9. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 

V6 ihtiyar heyetleri tesküî hakkında kanun lâ
yihan ve Dahiliye encümeni •mazbatan (i/25) 
L - 1 J 

EElS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Z. KARAMURSAL (İstanbul) — Yüksek 
huzurunuza arzedilen bu kanun lâyihası şehir 
ve kasabalardaki muhtarlık teşkilâtının kaldı
rıldığı tarihten itibaren hâsıl olan mühim bir 
boşluğu dolduracak ve halkın bu yüzden çek
tiği zahmet ve müşküllere nihayet verecek ma
hiyettedir. Takdir buyurursunuz ki, muhtarlık 
rejimimize ve halkçılık ruhuna en uygun bir 
teşekküldür. Halk muayyen işlerini gördürmek 
için kendi aralarından itimat etlikleri kimseleri 
seçmekte ve muhiti yakmdan tanıyan ve bn mu
hit halkının bütün içtimai ve ailevi vaziyetleri
ni yakından bilen bu zatlardan lüzumu halinde 
âzami surette ve tam bir itimat dahilinde isti
fade etmekte idiler. Şehir ve kasabalarda muh
tar ve ihtiyar heyetleri kalkınca bunlara ait 
olan vazifeleri muhtelif mercilere tevdi ve tevzi 
edilmiş ve bazı yerlerde mümessillikler de ihdas 
olunmuş ise de bunlardan beklenen fayda hfjsıl 
olmamış ve bilâkis halk işlerini gördürmek için 
günlerce kapı kapı dolaşmak zorluğu altında 
kalmış ve muhtarlığın kalktığı her kasabada, 
her şehirde mühim bir boşluk halkın çektiği 
zahmet ve müşkiller ve islerdeki aksaklık, nok
sanlık, bariz bir surette göze çarpmakta bulun-
muştur. 

istanbul'da mebus arkadaşlarınıza dalma 

[1] 48 sayûı basmayazıya ek zaptın sonunda-
dır. 

bu yolda vâki olan şikâyet ve müracaatler Üze
rine keyfiyet ait olduğu mercie defaatle arzedil* 
miş ve nihayet Hükümetçe de bu teşekkülün 
ihyası lüzumlu olduğuna kanaat getirilerek bu 
kanun lâyihasr hazırlanmış ve Yüksek huzuru
nuza arzedilmiştir. 

Şimdi kabul buyuracağınız bu kanun, yalnız 
halkın çektiği zahmet ve müşküllere nihayet 
vermek noktasından değil, bazı resmî dairelerce 
tahkik ve intacına lüzum görülen işler için elde 
etmek ihtiyacında bulundukları mahallî malû
matı da daha doğru, daha dürüst ve daha çabuk 
bir surette temin etmek noktasından ve saire-
den dolayı da ayrı bir hususiyeti ve cidden 
ehemmiyeti haizdir. Ben bu kânun ehemmiye
tini ve muhtarlığın ihyasmdaki isabeti arzettik-
ten sonra yüksek müsaadenizle bir iki temennide 
bulunmak isterim. Bu kanunun metninden de 
anlaşıldığı veçhile; tatbikat için vekâlet ayrıca 
bir talimatname yapacaktır. Asri ehemmiyeti 
haiz olacak olan ve bu kanundan beklenen fay
daları, temin edecek bulunan bu talimatnamedir. 
Bu talimatnamenin, halkın muhtarlıkta aradığı 
kolaylıkları kamilen temin edebilecek mahiyet 
ve teferruatı haiz olmasının, ehemmiyetle nazarı 
itibare alınmasını ehemmiyetle temenni ederim. 

Bir de evvelden muhtarlar o muhit halkınm 
doğum, izdivaç, vefatını havi bir defter tutar
lardı. Vakıa bu gibi malûmat ait olduğu daire
lere verilmekte ise de o muhitin en mühim vu
kuatım ihtiva etmesi dolayısiyle yine bu defte
rin muhtarlıkça tutulması çok lüzumludur. Bi
naenaleyh buna ait talimatnameye esaslı hüküm 
konulmasını temenni etmekteyim. 

Üçüncü ve son temenniim de mahalle bekçile
rine taallûk etmektedir. Bu bekçilerin tâyin, 
istihdam ve ücretlerinin vekâletçe bir usule bağ
lanması için uğraşılmakta olduğunu evvelce ha
ber almıştım. Aradan epeyce bir müddet geçti
ği halde bir netice hâsıl olmadı. Bunların da 
esaslı bir şekle konulması çok yerinde olacaktır. 
Çünkü İstanbul'da öyle semtler vardır ki seke
nesinin çokluğu ve mühim kreminin servet ve 
refah sahibi olması itibariyle oradaki bekçiler 
ayda yüz, yüz elli liraya kadar ücret almaktadır
lar. Halbuki yine bazı mahalleler vardır ki se
kenesinin azlığı ve bir çoğunun da fakirliği ha
sebiyle oradaki bekçilere de ayda on, on beş lira 
isabet etmektedir, 

Belediyelerin ayda 60 lira ücretle bir temiz
lik amelesi bulamadığı bu zamanda 10 - 15 lira 
ile bekçi tedarik etmek imkânı tasavvur edile
mez. Binaenaleyh bazı mahalleler bekçisiz kal
maktadır, Bir mahallenin bekçiye olan ehemmi
yetli ihtiyacı ve bekçisiz kaldığından tevellüt 
edecek mahzurlar üzerinde uzun uzadrya dur-
mıya lüzum görmem. Binaenaleyh bu aksaklı
ğın ortadan kaldırılarak bekçilerin esaslı bir 
usul ve nizam altına almmasmı ve bunun biran-
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evvel temin edilmesini yüksek vekâletten bil
hassa rica etmekteyim. 

MALÎYE En. REİSİ ATIP BATINDIR (tfl-
tanibul) —-Muhterem arkadaşlar, Muhtarlık ka
nunu malî ahkâmı da ihtiva etmektedir. Bu 
noktadan bu kanunun Maliye encümenine de 
havalesini rica edeceğim (işitilmiyor sesleri). 

Muhtarlık kanunu malî ahkâmı da ihtiva et
mektedir. Bu noktadan kanunun Maliye encü
menine de havalesini rica ediyorum. 

Çünkü kanunun ikinci maddesinde muhtar
ların halktan ücret alacağı gösterilmektedir. 
Ücrette hukuki, malî teminat vardır. Ücret de
mek, iş. verenle iş alan arasında tevellüt ede
cek bedel demektir ve bunun kriter ve kıstasını 
iş tâyin eder. Bunun biri mukavele, diğeri reka
bettir. Yani iş verenle iş alan mutabık kalırlar
sa iş yapılır ve bunun mukabilinde bir ücret 
alınır. Mutabık kalmazlarsa tabii i.? meydana 
gelmez. 

İkincisi rekabet sahasıdır, tş verenle iş alan 
mutabık kalmazlarsa, gerek iş veren ve gerek 
iş alan başka kimselere müracaat edebilir. Bu
nun ismi de rekabettir. Ücret verir veya ücret 
alrr. Acaba bunda mukavele var mıdır; rekabet 
var mıdır? Bendenizce ne mukavele ve ne de 
rekabet vardır. Muhtarlık, bu bir otoritedir, 
îşi alan onu yapmaca ve veren de onu vermeğe 
mecburdur. Bir başkasına müracaat edemezler. 
fşi veren ondan başkasına vermek salâhiyetine 
malik değildir. Binaenaleyh bu iş ne mukave
leye istinatediyor, ne de rekabet vardır. Her 
iki halde de yapılan iş bir âmme işidir. Gerek 
âmme işi, otorite işi olsun, gerek servis işi ol
sun. bu: işlere mukabil alman bedel otorite işi 
olduğu takdirde bir vergi mevzuu, servis işi 
olduğu takdirde ise bir resim mevzuudur. Bu 
itibarla her iki vaziyette de bir vergi ve resim 
karşısında bulunuyoruz. Bu noktadan iş, ev
velce arzettiğim esbaptan dolayı, bir maliye işi
dir, malî mevzua temas ediyor. Bu sebeplerden 
dolayı lâyihanın Malîye encümenine havalesini 
rica ediyorum. 

REİS — SÖz alan daha iki arkadaşı vardır, 
Fakat Maliye encümeni lâyihanın encümene 
verilmesini istiyor. Onun için evvelâ bu teklifi 
reyinize arzedeceğim. Lâyihanın Maliye encü
menine havalesini kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Lâyiha Maliye encümenine havale 
edilmiştir. 

Şûrayi Devlet intihabına ait reylerin netice
sini arzediyorum : 

Yapılan intihapta 4 ncü daire riyaseti için, 
Kemal Arar 139, İhsan Pehlivanlı 109, Tevffifc 
Talât 25 ve Hüsnü Berker 4 rey almışlardır. 
Reye iştirak eden arkadaşların adedi 277 dir. 
Buna nazaran ekseriyeti mutlakanın 139 olması 
lâzım gelir. Kemal Arar da 139 rey almıştır. 
Binaenaleyh bu zat Şûrayi Devlet 4 ncü daire 
reisliğine seçilmiştir, 

Beşinci daire reisliği için yapılan intihapta; 
Ferit Bilen 114, Hüsnü Berker 100, Nusret Doğ-
ruer 61, Tevfik Talât Hrtay 2, Kemal Arar 2, 
ihsan ehlivanlı 2 rey almışlardır. İntihaba işti
rak eden âza adedi 281 dir. Ekseriyeti mutlaka 
141 olması lâzımgelirken en çok rey 114 tür. 
Binaenaleyh gelecek inikatta yeniden intihap 
yapılacaktır. 

Âzahk için yapılan intihapta; 184 rey Mes
rur Kip, 59 rey Kenan Yılmaz, 16 rey Muhittin 
Tekad, 4 rey Baha Arkaç, 3 rey Ali Seyfi Tülü-
men almışlardır. 266 âza reye iştirak ettiğine 
göre ekseriyeti mutlaka 133 tür. Mesrur Kip 184 
rey almıştır. Bu suretle âzabğa intihap edil
miştir. 

(Allah mübarek etsin sesleri). 
Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur 

filârmonik orkestrası ımütedavil sermayesi hak
kındaki kanuna (272) zat rey.vermiştir. Mua
mele tamamdır. Kanun (272) reyle kabul edil
miştir. 

Çarşamba günü 15 te toplanmak üzere inika
da nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16,20 
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Devlet Konservatuarı ve Riyaseti Oumhnr filârmonik orkestrası mütedavil sermayesi h&kkmdaki 

kanuna verilen reylerin neticen 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PAStN 
H. TUGAÇ 

AKASYA 
N. AKTIN 
E. ÜRAS 
A. K. YÎĞİTOÖLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
Dr. H. KURAL 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 

Âza adedi 455 
Reye igtirak edenler : 272 

Kabul edenler : 272 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 179 
Münhaller : 4 

[Kabul edenler] 
lî. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TİRtTOĞLÜ 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
H.R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAÖLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
t N. DİLMEN 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
GI. A. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M- F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SÎMER-
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATUl 
R. BULAYIRLI 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 

ÇORUH 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUH 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
K. SEDBLE 

EDtRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELAZIĞ 
H. KİŞOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
"B. K. ÇAĞLAR 
A. FTRAT 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
S, ALTUÖ 
R.DÎNÇ 
N. DUMLU 

M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. 90YDEMİR 

ESKtŞEHtR 
Y. ABADAN 
t .U. AYKURD 

GAZİANTEB 
Ö. A. AKSOY 
0. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAf 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMIR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞ ANE 
H. F. ATAÇ 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKStDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
\1 fi i r t T l T f H B. S. KUNT 
İt. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
E. INANKUR 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
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F. KURDOĞLU 
H. SARHAN 
P. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYtZlT 
R. KAPLAN 
A. H. TANPINAR 

HtARDİN 
GI. S. DÜZGÖREN 
E. ERGLN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLt! 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN ' 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 
HÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
*, BAYINDIR 
A. H. DENlZMEN 
Dr. H. DÎKER 
A. Ş. ESMER 
I. A. GÖVSA 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. A. ÖOEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIÜAL 
A. R. TARHAN 
UU. ÜLKMEN 

İZMİR 
B. ARIMA N 
0. BAYAB -
M. BÎRSEL 
E. ÇINAR 
S. EPtKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMTREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DÜRUDOÖAN 

KASTAMONU 
A. BtNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. F, ECEVİT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 

. A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. SATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
S. II. ÜRGÜBLÜ 
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KIRKLARELİ 

Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
Ş.ÖDÜL 
Dr .P. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELEN 
İ, TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
S. PEK 
t. TOLON 
S. YARGI 
1. S. YtĞÎT 

KONYA 
S. ÇUMRALİ 
g. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
Dr. O. S. ULUDAĞ 

' KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
S. ERTEM 
R, PEKER 
Ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M Ş. ÖZPAZARBAŞI 
H. SAĞIROĞLU 
O. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
O. ERÇtN 
t. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOÖLU 
Dr. S. E. KAATÇTLAR 

MUĞLA 
OrgrL t ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
C. KARAMUĞLA 

MUŞ 
K. KOTAN 

NÎGDE 
A. O. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
Dr. R. F. TALAY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMÎR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
M. YARLMBIYLK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DILEMRE 
K. KAMU 

SAMSUN 
Amiral F. ENGİN 
N. ERZURUMLU 
8. GÖKÇÜL 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
C. ORAL 

StNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
t. H. BAŞAK 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMÎRAĞ 
A. ESENBEL -
Ş. GÜNALTAY 
R. Ş. SIRER 
t. M. UĞUR 
A YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 

TOKAD 
S. ÇELlKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
S.ABANOZOÖLU 
F. A. BARUTÇU 
D. EYD30ĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

URFA 

A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

YOZOAD 
M. ALPAK 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
E. ERÎŞÎRGİL 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENCl 
H. TÜRKMEN 
R. VARDAR 
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[Beye iştirak etmiyenîer] 

AFYON KARARİ8AR 
t H. BALTACIOGLU 
H. ÇBRÇEL 
A. ÇETÎNKAYA 

AĞRI 
H. BAYRAK ( t Â.) 

AMASYA 
Z. TAEHAN 

ANKARA 
F. R. ATAY 
A.BAYTIN 
t. ÎNÖNÜ (Ra. O,) 
M; KAYAOĞLÜ 
H. N. MTEÇIOĞIıU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
T. SÖKMEN 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAS (V.) 
Dr. M. GERMEN (Rs. 
V.) 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
M DEMİR (M.) 
S. ÖRGEEVREN 
t H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
A. ESEN 
K. GÜLEK 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BOLÜ 
H. C. ÇAMBEL 
O, S. SİREN (V.) 

BURDUR 
§. ENGİNERl 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
F. GÜVENDİREN 

ÇANAKKALE 
H. ERGENELİ 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL (M.) 

ÇANKIRI 
A. DOĞAN (I. A.) 
A. İNAN 
T. ONAY (M.) 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
A. E. EREN 
M. M. KANSU 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (M.) 
M. ÇAĞIL 
t EKER 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M) 
H. GÜNVER 
Dr. B, UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
O. OCAK 
Dr. t T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
Dr. F. MEMlK 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (V,) 
F. A. AYKAÇ 

ERZİNCAN 
F. HALEFEGlL (M.) 
A. S. İLTER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
GI, P: DEMIRHAN 
N. ELGÜN 

î. ARUKAN 
t. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

OAZtANTEB 
Dr. M A. AĞAKAY 
(M.) 

GİRESUN 
F. ATLI 
t SABUNCU 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
Gl. L SÖKMEN 
A. ULUS 

OÜMÜSANE 
Ş. ERDOĞAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
F. C. GÜVEN 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Gl. Tt. BELE 
S. CİMCOZ (M.) 
G. B. GÖKER 
F. HAMAL 
H. KORTEL 
N. MENEMENCİOĞLU 
(V.) 
H. C. YALÇIN 
M. R. YURDAKUL (M.) 

İZMİR 
M. E. BOZKURD 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
H. A. YÜOEL (V.) ' 

KARS 
Ş, KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr, E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
T COŞKAN 
H. ÇORUK 

KAYSERİ 
S. SERÎM (M.) 
ö. TAŞÇIOGLU 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOGLU 
Ş.' TORGUT 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU 
R. FENMEN 

KONYA 
V. BtLGtN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
(V.) 
A. H. DİKMEN (Ma
zur) 
A. M. GÖKER 
T. F. Sn>AY 
A. R. TÜREL (V.) 

KÜTAHYA 
B, ATALAY 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
A. TÎRİDOGLU 

MALATYA 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
T. TEMELLİ (M.) 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
K.KARAOSMAN 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
1. F. ALFAYA ( t A.) 

MUĞLA 
H. KİTABCI (M.) 
F. O. MENTEŞEOGLU 
(Hasta) 

MUŞ 
H. KILICOGLU (M.) 

NİĞDE 
H. MENG1 
F. SOYLU 
H. TEPEYRAN 
H. ULUSOY 

ORDU 
S. S. TARCAN 
H, YALMAN 
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StZB 
H. 0. BELÜL 
P. SİKMEN (V.) 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
N. FIRAT 

SEYHAN 
D. ARIKOGLU 
S. ÇAM (M.) 
K. ÇELÎK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. ÎŞCJSN 
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D*. K. SATIR 
H. URAN (V,) 
A. M. YEGENA 

SttRT) 
Ressam Ş. DAĞ 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
C. K. tNCEDAYI 
t H. SEVÜK 

StVAS 
Z. BASARA 
H. IŞIK 
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K. KİTAPÇI (M.) 
N. SADAK 

TOKAD 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
H, N. KEŞMÎR 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Y.) 
H. SAKA 
L. YAYUZ 

TUNCELİ 
H.ÜÇÖZ 

VRFA 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 

VAN 
I. ARVAS 
M. BOYA " 

YOZGAD 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
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S. Sayısı: 48 e ek 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyet

leri teşkili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni mazbatası (1/25) 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Dahiliye encümeni 23. VI.1943 
Esas No. 1/25 ' 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri teşkili hakkında Dahiliye vekilli-
ğinee hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise sunulan kanım lâyihası ve Baş
vekâlet tezkeresi encümenimize tevdi Duyurul
ması üzerine cereyan eden müzakere neticesin
de hazırlanarak Umumî Heyete arzedilen lâyi
ha ; vekâlette vukua gelen değişiklik dolayısiyle 
tekrar tetkik edilmek üzere encümenimize alın
mış. bulunduğundan Dahiliye vekili huzuriyle 
evrak okundu. 

Teşkili vilâyet ve idarei umumiyei vilâyat 
hakkındaki 1281 ve 1287 tarihli iki nizamname
nin vazettiği esaslar dairesinde tesis edilmiş 
olan mahalle muhtarlıkları, 30 ûisSn 1930 tarihli 
Belediye kanununun tedvininden sonra 10 haziran 
1933 tarihli kanun ile lâğvedilmiş ve bu teşki
lâta muhtelif kanunlarla tevdi edilmiş bulu
nan vazife ve salahiyetlerin hangi makamlara 
devredileceğinin yanılacak nizamnamede tesbit 
edilmesi salâhiyeti verilmişti. 

On senedenberi tatbik edilmekte bulunan bu 
nizamname hükümlerinden beklenilen fayda el
de edilemediği ve muhtarlık teşkilâtının ilgasiy-
le halk idaresinde vücude gelen boşluk doldü-
rulamadığı, yapılan. tecrübelerden anlaşılmıştır, 
İşte bu ihtiyacın karşılanması ve halk işlerinin 
kolaylaştırılması için muhtarlık teşkilâtının tek
rar kurulması maksadiyle hazırlanmış olan lâ
yiha» esas bakımından kabul edilerek muhtevi 
çlduğtt maddeler incelendi. Şöyle ki: 

1. — Her mahalle için bir muhtar ve ihtiyar 
heyeti seçilmesi lüzumunu ifade eden birinci 
madde aynen kabul edildi. 

2r— Muhtar ve ihtiyar heyetlerine ait vazi
felerin, tanzim olunacak nizamnamede tâyin edi
leceği lâyihanın dördüncü maddesinde zikredil
mektedir. Halbuki bu vazifeler, âmme hizmet 
ve intizamını istihdaf eden Özel bir mahiyet ta
şımakta olduğu gibi evvelce muhtelif kanunlarla 
muhtarlıklara verilmiş bulunan bu vazifeler, 
14 . XII . 1933 tarihli nizamname île aidiyet mer
cilerin! değiştirmiş ve gerek bu nizamname ile ve 
gerek bu nizamnamenin nesrinden sonra tedvin 
edilen kanunlarla bu nevi vazifelere yeni merci
ler gösterilmiştir. Âmme ihtiyaçlarına göre te-
halüf eden bu hizmetler arasında teamülen tees
süs etmiş olanların dahi bulunması ve bir de 
muahhar kanunlarla mercileri tâyin edilmiş o-
lan hizmetler arasında da yine aynı mercilerde 
ipka edilmesi muktazİ ve lüzumlu olanların dahi 
mevcudiyeti ihtimalleri düşünülerek bu hizmet
lerin daha şümullü ve daha amelî bir şekilde 
nizamnameye konulmasını temin için bu cihetin 
müstakil bir madde halinde hazırlanması muva
fık görüldü ve ikinci madde bu mütalâaya göre 
tanzim edildi. f > 

3. — Muhtarların; ifade edecekleri hizmet
lerden halkm zat ve şahıslarına taallûk eden 
kısımlar için bir ücrete istihkakları şüphe gö
türmez bir hakikattir. Bu paranm Ödenmesi :d'« 



iş sahiplerine teveccüh eden bir borç olduğu 
aşikârdır. Şu kadar ki; alınacak ücretin mikta
rı, görülecek işin mahiyetine, derecesine ve hat
tâ ehemmiyetine göre tehalüf edecektir. Bu üc
retin miktarını tâyin etmediği, hizmet sahiple
rinin takdirine değil, salâhiyet sahibi bir ma
kamın görüşüne tevdi etmekte tam bîr isabet 
görülmüştür, 

Ancak encümende cereyan eden müzakere 
sırasında, ifa edilecek hizmetin mahiyet ve 
ehemmiyetine göre tehalüf edecek olan bu üc
retin, iş kâğıtlarına mahallî belediyelerince 
ihzar edilecek pulları yapıştırmak şeklinde tah
sil edilmesi ve pul paralarının belediyelerce 
ayrı bir hesabı tutularak tarife ve tenasüp da
iresinde her ay muhtarlara mukannen miktar 
üzerinden tevzi olunması fikri ileriye sürül
müş ve yoksa âmme hizmeti mukabili olarak 
idare makamlarınca tanzim edilen tarifelere 
göre halktan tahsil edilecek olan bir paranın, 
hususi bir bütçeye konulmadan doğrudan doğ
ruya o parayı tahsil etmiş olan şahsiyetlere ve
rilmesi idarî ve malî usullere uygun ve emsali 
mevcut bir muamele olmıyacağı dermeyan edil
miş ise de; gerek idarî ve gerek malî mevzua
tımızda bu şekilde tesis edilmiş bir usul mevcut 
olmadığı ve bilâkis 29 nisan 1330 tarihli kanun 
ahkâmına tevfikan mahallî İdarelerce tâyin 
edilecek miktara göre mahalle halkından tahsil 
edilen bekçi ücretlerinin hiç bir bütçeye konul
mamızın âmme hizmeti ifa eden bu bekçilerin 
kendi şahıslarına aidiyeti gibi kanunî emsal 
bulunduğu ve hattâ âmme hizmeti ifa eden 
umumî-nakil vasıtaları sahibi bulunan hakikî 
ve hükmî şahsiyetlerin, yine idarî makamlarca 
tesbit edilen nakliye ücretlerinin kendileri ta
rafından tahsil edilerek hususi veya mahallî 
hiç bir bütçeye konulmaksızın kendilerine aidi* 
yeti imtiyaz mukaveleleri icaplarından bulun
duğu neticesine varılmış ve lâyihanın ikinci 
maddesi, aydınlatıcı bir ibare ilâve edilerek 
üçüncü madde olarak kabul edilmiştir, 

4. — Muhtar ve ihtiyar heyetlerinin gör
dükleri vazifelerden doğacak suçların takip 
usulünü, gösteren lâyiha maddesi aynen kabul 
edilmiş ve muhtarların mahalle halkınm zat 
ve şahıslarına taallûk eden işleri görmekten 
Uutinalan halinde tevessül edilmesi icabeden 

,(S. Sayısı 

idarî yolların nizamnamede gösterileceği hak
kında Encümenimize verilen izahat kâfi görül
müştür. 

5. — Mahalleler, beldenin bir cüzü olması 
itibariyle mahalle muhtarlıklarının belediye
lere bağlanması ve bu bağlanmanın neticesi ol
mak itibariyle de muhtar ve ihtiyar heyetleri
nin, mahalle halkı tarafından değil, halkın in
tihap etmiş bulunduğu belediye meclis azaları 
tarafından seçilmesi fikri Encümenimizle esaslı 
bir müzakere mevzuu olmuştur. Bu fikre mes
net olarak; mahalleler beldenin bir cüzü itibar 
edilmediği takdirde muhtarlık teşkilâtının 
hükmi şahsiyeti haiz olması ve tam bir eüz ola
rak telâkki edilmesi lâzımgelir ki bu telâkkinin 
esas tfeşkilât ile telifi mümkün olmıyacağı der-
meyan edilmiş ise de; muhtarlık teşekkülünün 
(Beldenin) bir cüzü veya (idarenin) bir cüzü 
olarak tecelli etmesinin esas teşkilât ile bir 
münasebet noktası görülememiş ve içinde bu
lunduğumuz durumun icaplarına intibak mak-
sadiyle hazırlanmış olan lâyiha, şehir ve kasa
balarda halk içine doğru bir idare kurumu te
sis etmek ve bunun için de mümessillerini doğ
rudan doğruya kendi seçmek hakkını halka 

' vermek gibi tercih esaslarına göre tanzim edil
miş bulunmasına mebni muhtar ve ihtiyar hey
etlerinin, o mahallenin belediye seçmenleri 
tarafından ve o mahallede oturanlar arasında 
dört sene müddet için seçilmesi ve azalar ile 
yedek âza adedinin kanun metninde zikredil
mesi kabul edilerek madde metni bu esas dai
resinde yazılmıştır. 

6. — Kanunun tatbik şeklini göstermek üze
re tanzim edilecek nizamnameye; heyetlerin se
çim tarzı ve bunların vazifelerini ifa şekli ve 
vazifelerin ne yolda yapıldığını murakabe et
mek sureti dahi- teemmül edilerek ona göre 
hükümler konulması hususunu temin etmiş ol
mak isin lâyihadaki dördüncü madde metnine 
geniş ifade vuzuhu verilerek altmeı madde ol
mak üzere kabul edilmiştir, 

7. — Kanunun tatbikına başlanılmak üzere 
tanzim edilecek olan nizamnameye imkân ve 
meydan verilmiş olmak için kanunun 1 . XI , 
1943 tarihinde yürürlüğe girmesi muvafık gö
rülmüştür. 

:48 e ek) 
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Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Dahiliye En. 

Tekirdağ 
C. Uybadın 

Kâtip 
Seyhan 

0. Oral 
Bolu 

B. Ş. Adal 

Beis B. V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Ankara 
E. Daldal 

Elâzığ 
S. Sağıroğlu 

M. M. 
Mardin 
E. Ergin 

' Balıkesir 
S. Uzay 

Erzurum 
N. Elgün 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kara 
E. özoğuz 
Malatya 

E. Barkan 
Sivas 

M. Ş. Bleda 
Yozgad 

S. Korkmaz 

Gümüşane tçel 
B. Güreli R, Koralim 

Kütahya Kütahya 
S. Ertem ö. B. Uşaklı 

Maras Siird 
R. Kaplan S. Tuncay 
Tokad Trabzon 

A. G. Pekel S. Abanozoğlu 
Zonguldak 
B. Vardar 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞt 

Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri feşküi hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Şehir ve (kasabalarda her ma
halle için muhtar ve ihtiyar heyetleri seçiKr. 

MADDE 2, — Mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetlerinin lâğvine dair 10 haziran 1933 tarihli ve 
2295 numaralı -kanuna müsteniden tatbik mev
kiine konulan 14 kânunuevvel 1933 tarihli ni
zamnamede sayılan vazifelerden ve yukarıda 
tasrih olunan tarihlerden sonra mer'iyete giren 
kanun ve nizamnamelerle rüyet mercileri tayin 
edilmiş bulunan diğer vazifelerden lüzumlu 
görülenler mahalle muhtar ve İhtiyar heyetlerine 
devredilmiştir. Bu vasâfe ve salahiyetlerin nevi 
ve dereceleri nizamname ile teshit olunur. 

MADDE 3. — Muhtarlar iş sahiplerinden 
muayyen bir ücret alırlar. 

Bu ücretin miktarı vilâyet ve kaza idare he
yetleri tarafından her mahallenin vaziyetine gö
re tanzim ye valilerce tasdik edilecek tarife ile 
tesbit olunur. Valiler lüzum gördükleri takdirde 
mahallî belediye encümenlerinin mütalâasını da 
alırlar. Mantarların vazife gördüğü yerin ki
rası, aydınlatılıp ısıtılması, muhabere ve kırta

siye gibi masrafları bu tarifenin tanziminde göz-
önünde bulundurulur. 

Bütün bu masraflar muhtarlara aittir. 
MADDE 4. — Hükümetin 3 ncü maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Dört âza üe bir muhtardan 

terekküp eden ihtiyar heyetleri ve dört yedek 
âza, mahallenin belediye seçmenleri tarafından 
ve o mahallede oturanlar arasından dört sene 
için seçilir. 

MADDE 6. — Bu kanunun tatbik şekli, muh
tar ve ihtiyar heyetlerinin seçim tarzı re bunla
rın vazifelerinin ifa ve murakabe suretleri bir 
nizamname ile tâyin olunur. 

MADDE 7. — 2295 sayılı kanun kaldırılmış
tır. 

MADDE 8. — Bu kanon 1. XI. 1943 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunun ierasma İcra Ve
killeri Heyeti memurdur, 

•**- * • • * • 
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S. Sayısı: 83 
* 

Devlet şûrasında açık bulunan dördüncü ve beşinci 
daireler reisliklerine seçim yapılması hakkında? Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (3/70) 

T. G. *•"• 
Beışvekâht 10 , VI . 1943 

Tos* ifhri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6 - 922/2012 

Büyük MtUet Meclisi Yühsak Reis l ine 

Devlet şûrasında açık bulunan Dördüncü ve Beşinci daireler reislikleri içki 3546 numaralı 
kanuntm- 3 ncü maddesine tevfikan tanzim edilen liste ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerağisıin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Ş* Smtcoğkt 

liste 

Dördüncü- daire reisliği için: 
1. — Kemal Arar, 
2. — Nusret Doğruer, 
3. — Hüsnü Berker, 
4. — Tevfifc Talât Hrtay, 
5. ^- İhsan Pehlivanlı. 

Beşinci daire reisliği için : 
1. — Nusrat Doğruer, 
2. — Kemal Arar, 
3. — Hüsnü Berker, 
4. — Ferit Bilen, 
5. — Kısan Aktürel. ^ 



_ 2 -
AdKye ve Dahilîye «numenlerinden mürefcfeep 

Muhtelit encümen mazbatası 

I*. B, M. M, 
Ad. ve Da. Muh. encümeni 

Esas No. 3/70 
Karar No. i 

23. VI.1943 

Yüksek Reisliğe 

Devlet şûrasında açık bulunan Dördüncü ve 
Beşinci daire reislikleri için 3546 sayılı 'kanunun 
üçüncü maddesi hükümlerine tevfikan Başvekâ
letçe tanzim kılman namzet listesinin gönderil
diğine dair 10 . VI . 1943 tarih ve 6 - 922/2012 
sayılı tezkerenin Adliye ve Dahiliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit encümene havale 
ve tevdi buyurulması üzerine Adliye ve Dahili
ye vekillerinin huzuriyle yapılan seçimde gös
terilen namzetlerden Dördüncü ve Beşinci dai
re reislikleri için en çok rey alanlardan üç zatm 
adı ve soy adları kazandıkları rey sırasiyle 
aşağıda gösterilmiştir. 

Dördüncü daire reisliği için: 
1. Tevfik Talât Hrtay. 
2. Kemal Arar. 
3. ihsan Pehlivanlı. 

Besinci daire reisliği için : 
1. — Hüsnü Berker, 
2. — Ferit Bilen, 
3. — Nusrat Doğruer. 
Dördüncü daire için gösterilen namzetler

den bir zat ile Besinci daire için ayrılan nam
zetlerden diğer bir zatm Devlet şûrası kanunu
nun 3 neü maddesi mucibince Umumî Heyet 
tarafından seçimleri yapılmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
Muhtelit En. Reisi M. Mi Kâtip 

Çorum Zonguldak Manisa 
M. Çağü S. Devrin F. UsU 

Ankara 
F. Daldal 

Balıkesir 
Y. S. Uzay 

Bolu 
H. Ş. Adal 

Denizli 
N. Küçüka 

Erzurum 
N. Elgün 

Gümüsane 
R. Güreli 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Kocaeli 
S. Yargt 

Ankara 
Z. Yörük 

Antalya 
JV. Aksoy 

Balıkesir Bingöl 
O. N. Burcu F. F. Düşünsel 

imzada bulunamadı. 

Çoruh Denizli 
A. Tüzün H. Günver 

İmzada bulunamadı. 

Elazığ 
S. Sağtroğlu 

Eskişehir 
Y. Abadan 

içel 
K. Koraltm 

Kayseri 
B. össoy 

Konya 
H. Karagülle 

imzada bulunamadı. 

Erzincan 
A. Fırat 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kars 
E. özoğuz 

Kocaeli 
8. Artel 

Maras 
B. Kaplan 

Seyhan 
C. Oral 

Sinob 
C. Atay 

Zonguldak 
B. Vardar 

Seyhan 
K. ÇeWc 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Siird 
8. Tuncay 

Yozgad 
S. Korkma» 

( 3 . Sayısı: 83) 



S. Sayısı :84 
Devlet Şûrasında açık bulunan azalık için seçim yapıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adlîye ve 

Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümen mazbatası (3/71) 

T. O. 
Başvekâlet 

Yaz% işleri dairesi müdürlüğü lö.VI. 1943 
Sayı: 6-921 

SOli 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet şûrasında açık bulunan âzahk için 3546 numaralı kanunun 3 neü maddesine tevfikan 
tanzim edilen liste İlişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Ş, Saraçoğlu 

Liste 

Kenan Yılmaz : Maliye vekâleti Malî tetkik heyeti âzasından. 
Muhiddin Tekad : Devlet şûrasj başmuavİnlerinden (Müddeiumumi). 
Baha Arkaç : Gümrük ve inhisarlar vekâleti hukuk müşaviri. 
Mesrur Kip : Devlet şûrası başmuavİnlerinden. 
Ali Seyfi Tülümen: Dahiliye vekâleti Memurlar sicil ve muamelât umum müdürü. 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası 

T, B, M. M. . 
Ad. ve Da. Muh- E. 23 . VI . İS43 

Esas No. 3/71 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Şûrasında açılan âzalık için 3546 
sayılı kanunun 3 neü maddesine tevfikan Baş
vekâletçe tanzim kılınan namzet listesinin gön
derildiğine dair 10 . VI . 1543 tarih ve 6 - 921/ 
2011 sayılı tezkerenin Adliye ve Dahiliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümene ha
vale ve tevdi buyurulması üzerine Adliye ve 
Dahiliye vekillerinin huzurjyle yapılan seçim

de en çok rey almış olan üç zatin adı ve soyad
ları kazandıkları rey sırasiyle aşağıda gösteril
miştir : 

1. — Mesrur Kip, Devlet Şûrası Başmuavİn
lerinden ; 

2. — Muhittin Tekad, Devlet Şûrası Başmu
avİnlerinden ; 

3. — Kenan Yılmaz, Maliye vekâleti tetkik 



_ 2 — 
Heyeti âzasından, 

Bu üç namzetten bir zatnn Devlet Şûrası 
kanununun üçüncü maddesi mucibince Umumî 
Heyet tarafmdan seçimi yapılmak üzere yük
sek Eeisliğe sunulur. 

Muhtelit En. Beisi 
Çorum 

M. Çağtl 
Ankara 

F. DaUal 

İL M. 
. Zonguldak 

Ş. Devrin 
Ankara 
Z. Yörük 

Kâtip 
Manisa 

F. Uslu 
Antalya 

N. Ak&oy 
Balıkesir 

T. 8. Uzay 

Bolu 
s. $. Âda 

Balıkesir Bingöl 
O. N* Burcu F. F. Düşünsel 

imzada bulunamadı. 
Çoruh 

A. Tümn 
Denizli 
H. Gûmer 

imzada bulunamadı. 

Denizli 
N. Kûçüka 
Erzurum 

N, Elffün 
Gümüşane 
R. Güreli 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Kocaeli 
S. Yargı 

Seyhan 
C.Öral 
Sinob 

C.Aiay, 
Zonguldak 
B. Vardar 

Elâzığ 
S. Sagıroğlu 
Eskişehir 

y. Abadm 
Usl 

R. Koraltan 
Kayseri 
B. özsoy 
Konya 

H. Karagülle 
jnzada bulunamadı 

Seyhan 
K. ÇeM 
Trabzon 

F. A, Barutçu 

Erzincan 
A. Fvrat 

Gazianteb 
Dr. A, Melek 

Kars 
E. özoğuz 
Kocaeli 

8. Artel 
Maraş 

U. Kaplan, 

Siird 
8. Tuncay 
Yozgad 

S. Korkmaz 

»*<<1 

< S. Sayısı: 84 ) 



S. Sayısı:86 
Askerî sahra postalarında müstahdem posta, telgraf 
ve telefon idaresi memurlarına parasız elbise veril

mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (146) 

T. c. ' "• - " ' ' ' . ~ ; 
Başvekâlet 21 . IV . 1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü ' "-• 
Sayı: 6/1250 , • { 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî Sahra postalarında müstahdem posta, telgraf ve telefon idaresi ^memurlarına parasız 
elbise verilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetinin. 
1 , IV . 1943 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
" ', . ' $• Saraçoğlu . 

~\ Esbabı mucibe ." 

Askerî sahra posta hizmetinde vazife gören P. T. T. idaresi memurlarının ordu camiası ara
sında sivil kıyafette bulunmaları bu hizmetin ifasiyle disiplin bakımından mahzurlu görülmektedir. 

* Bu memurların askerî garnizonlara serbestçe girip çıkmalarını temin ve ordu ile olan münasebetle
rini tesis ve tanzim gibi askerî ieaplara müsteniden resmî bir kıyafet taşımalarına zaruret görül
mektedir. 

Yalnız askerî sahra posta vazifelerinde muvazzaf bulundukları müddetçe taşıyacakları bu kıya
fete mütaallik kumaş v^ sair malzemeyi bu memurların bizzat tedarik etmelerine bugünkü iktisadi 
duruma nazaran imkân görülmediğinden sözü geçen bu memurlara mezkûr vazifelerde bulunduk
ları müddetçe Millî Müdafaa vekâletince bir kat elbise ve palto ve ayakkabının parasız verilmesi 
icabetmekte bulunmuştur. 

Yedeksubay ve askerî memur hukuk ve sıfatım liais bulunmıyan bu memurların subay ve askerî 
memurlara benzememesi ve diğer bakımdan memuriyet sıfatlarının korunması maksadiyle erler
den tefriki için orduda mevcut .ve -orduya ait bir rütbe alâmeti bulunmıyaeak surette vekâletçe 
tâyin ve tesbit edilecek şekilde bunlar içki hususi bir kıyafet kabul edilmiştir, 
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MtUÎ Müdafi» encümeni maabfttası 

T. B. M. M. 
MUU Müdafaa encümeni 

Esas No, 1/46 
Karar flo. $ 

3 . V . 1943 

Yüksek Reisliğe 

Askerî Sahra postalarında müstahdem Posta 
ve telgraf ve telefon idaresi memurlarına para
sız verilecek elbise hakkında Millî Müdafaa ve
kâletince hazırlanarak Başvekilliği» 21.IV.1943 
tarih ve 6/1250 sayılı yazısiyle gönderilen 
ve encümenimize havale edilen kanun lâyihası 
ve mucib sebebleri, Millî Müdafaa vekâletiyle 
Maliye vekâletinin salahiyetli memurları hazır 
olduğu halde görüşüldü. 

Aşağıdaki noktalarda değişiklikler yapıl
mıştır : 

1. Orduda, Sahra postalarında çalışan Pos
ta ve telgraf ve telefon memurlarından maada 
seyyar orduda hizmet gören Maliye vekâletine 
mensup muhasebe memurları da mevcuttur. 
Bunların da aynı mucip sebepler zaruretiyle 
sivil kıyafette bulunmamaları icab eylediği ge
rek Maliye vekâleti salahiyetli memurunun tek
lifi ve bu teklife M. M. vekâleti mümessilinin 
de iştiraki Encümenimize* ittifakla kabul edil
miş olduğundan kanunun başlığı böylece değiş
tirilmiş ve metne de bu maksadı sağhyacak 
hüküm konmuştur. 

2. Teklif olunan palto yerine, askerlik ha
yatının icaplarına daha uygun olan kabut kon
muştur. 

3. Bu suretle verilecek elbiselerin de diğer 
askerî şahıslara verilen elbiseler gibi ayni mi
ada tabi olacakları hakkında kanuna hüküm 
eklenmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

I. M, En. Reisi 
Sinob 

V, K. încedayı 
Ağrı 

11. Tuyaç 
Çankırı 

Dr. A. Arkan Gl 
Erzurum 

A, Akyürek Ko 
Mardin 

Dr.A. J/ras 
Siird 

B, Türkan 

M. M. 
Tekirdağ 
R. Apak 
Bursa 

Gl. A. Atlı 
Diyarbakır 

. K. Sevüktekin 
Kırklareli 

. Gl. K. Doğan 

Kâtip 
Konya 

V. Bilgin 
Bursa 

Gl. N. Tınaz 
Erzincan 

Ş. Sokmensüer 
Kocaeli 

Gl M. Baku 
Muğla 

S. Güney 

.s. 
Tokad 
Çelikkol 

Bütçe «ufttmttü nuubatafi 
7. B. M, U. 

Bütç* «ncümmİ 
Saas Not 1/4$ 
Karar No. 4S 

24 . VI . 1843 

Yüksek Reisliğe 

Askerî sahra postalarında müstahdem pos
ta, telgraf ve telefon idaresi memurlarına pa
rasız elbise verilmesi hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 2 1 . IV . 
1943 tarih ve 6/1250 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi -
hası Encümenimize tevdi buyurulmakla Millî 
Müdafaa encümeni mazbatasiyle birlikte ve Mil

lî Müdafaa ve Maliye vekâletlerinin salahiyetli 
memurları hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Askerî sahra postalarında müstahdem me
murların ordu içinde ve garnizonlarda sivil kı
yafetle dolaşmalanndaki mahzurlar sebebiyle 
ve aynı zamanda bu memurların vazifelerini 
kolaylaştırmak maksadiyle kıyafetlerinin yek-

( S. Sayısı : 86) 



nasak ve ordu kıyafetiyle ahenkli bir hale ge
tirilmesi Eneümenimizce de yerinde görülmüş 
ve lâyihanın, Mili Müdafaa encümenince aynı 
mülâhazalarla Maliye muhasebe memurlarına 
dahi teşmil edilmesi şeklinde değiştirildiği ve 
bunlarla birlikte bahse mevzu teşkil edenlerin 
yekûnunun 350 yi tecavüz etmiyeceği anlaşılmış 
ve Encümenimizee de kabul olunmuştur. 

Umum! Heyetin tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur, 

Beis 
Çorum 
L Eker 

Kâtip 
istanbul 

F. öym$n 

Beis V. 
Kastamonu 

2*. Coşkan Ol 

Amasya 
A. K, Yİğitoğlu 

Bu M, M. 
Aydm 

R. Alpman 

Bitlis 
B. Oma 

Çanakkale 
8, T. Arsal 

Giresun 
A. Sayar 
istanbul 

ff. Vlkmen 
Konya 

Dr JS. Irmak 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Trabzon 

M. S. Anamur 
Zonguldak 

H. A, Kuyucuk 

Diyarbakır Edirne 
B. Bekit M. N. Gündütalp 

Hatay 
H. Selçuk 

tzmir 
M. Birsel 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Tokad 

istanbul 
H. Kartel 
Kayseri 

F. Baysal 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Tokad 

H. N. Keşmir R. A, SevmgÜ 
Tozgad Zonguldak 
8. îçSe E. Erişirgil 
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HÜKÜMKEÎN TEKLİFİ 

Anken sahra postalarında müstahdem.. Pusta ve 
telgraf ve telefon idaresi memurlarına ̂ parasız 

•verütcek elbise hakkında kanun lâyîhası 

MADDE 1. — Askerî .sabra postalarında hiz
met gören, Posta, telgraf ve telefon idaresi 
memurlarına askerî sahra poetejarmda vazife 
gördükleri müddetçe orduda mevcut v© orduya 
ait > bir rütbe alâmeti bubuumyacak surette IMil-
lî.Müdafeaıvekâletiooe tâyin ve tesfoit eedüecek 
renk v« şekilde hususi bir kıyafet olınak üzere 
bir kat elbtee, palto ve Ayakkabı MiUi Müdafaa 
vekâletindi parası» olarak verilir, 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Bıı kanun bükifeperiui İcraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekiller^lnemurdnr. 

6.IV.İ9İ8 

MİIXI MÜDAFAA ENGÜMENtNtN DEÖtŞ-
TÎRfŞl 

Askerî sahra postalarında müstahdem Posta, 
telgraf vetelefon memurları ile seyyar orduda 
vazife gören muhasebe memurlarına parasız 

verilecek elbise hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Askerî sahra pastalarında 
hizmet gören posta, telgraf ve telefon İdaresi 
memurlarla» Askeri sahra postalarında ;vwrife 
gördükleri müddetçe ve seyyar orduda, hizmet 
gören muhasebe menturlarraa fevkalade bolle
rin veya seferberliğin ve harbin devamı mud-
detiaae<ı>rdttda mevcut ve orduya ait .bir rütbe 
alâmeti bulunmryacak <gueette Millî MÖdafaa 
vekâletince tetkik ve tesbit edilecek renk ve 
şekilde hususi bir kıyafet ohnak üzere bir kat 
elbise, kaput ve ayakkabı Millî Müdafaa vekâ
letince parasız olarak verilir. 

Bu elbise, kaput ve ayakkabı diğer askerî 
eşhasa verilen mâya* hükmüne tabidir. 

MADDE 2. — Hükümdün ikinci maddesi 
aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

Bş. V: 
Ş. Saraçoğlu 
• Da. V. 
R. Peker N 

Ut V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 

Ad. V. 
A. B. Türel 

Ha. V. 
. M enemencioğlu 

Na.V. 
8. Day 
G. t V. 

8, H. tfrgüblü 

A, F. Cebesoy C 

M. M. T. 
A. R. Artunkal 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
F. Sirmen 

Zr. V. 
8. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

. 8. Siren 

-»*- • ^ • ^ • + * • 
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