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A - IUeclisi ili yi doğrudan doğruya alakadar eden 
Ju"lzı Jmnun, nızamname ve taliınatnameler 

--
1 - TEŞKiLATI ESASiYE KANUNU 

( 1\:anun .1! !i~H ) 

Bİ.IlİNCİ FASli-' 

Ahlü\mı esnsiyc 

BİRİNCİ MADDE 
riyettir. 

Türkiye Devleti bir Cümlıu- Clinılınri~·e t 

İKİNCİ MADDE ( nıuaddel : 10 nisan ı 928)-Türkiye Li:.:an , ınnkııı· 
Devletinin resmi dili türkçedir; makarn Atıkara şehridir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Hakimi yet bila kaydüşart Ha kimi ye ti milli ye 

milletindir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, milletin yegane ve hakiki miimessili olup millet 
narnma hakkı hakimiyeti istimal eder. 

BEŞİNCi MADDE - Teşri salahiyeti ve icra kudreti 
Biiyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder. 

AL TINCl MADDE - !\\eclis t eşri s:ı.Iahiyetiııi bizzat 
istimal eder. 

YEDiNCİ MADDE - Meclis, icra salahiyetini, kendi 
tarafından müntehap Reisicümhur ve onun tayin edeceği 
bir İcra Vekilieri Heyeti marifetile istimal eder. 

Meclis, Hükfımeti her vakit mürakabe ve iskat 
edebilir. 

SEKİZİNCi MADDE - Hakkı kaza, millet namına, 
usulü ve kanunu dairesinde, müstakil mehakim tarafmdan 
istimal olunur. 

Vazifci te~ı·iiyc 

DOKUZUNCU MADDE - Türkiye Büyük Millet 

Büyük M.illet 
Mec li si 

Salalti ye lle ı· 

T Ci) l'i 

İc l'a 

Hükümeti ınii
rr. l,alıe Ye is

kat 

Hakkı kaza 

.Yieclisin teşel;; 
külii 



intilı ap elmek 
h ~ü:kı 

[ıılilıaıo ıılnnnıak 
lı a ldu 

Meb' u s lu ğa nıa 

ııi alıv ;d 

iııtilı ;:ı p nıiidd e ti 

T e kı·ar- iııtih ap 

olunmak lı akl' ı 

::iahık Mcdisi ıı 

rlcvamı 

İç tiınaın t em
elidi 

Vekaletin §ü -

mulü 
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M eel isi kaııunu mahsusuna tevfikan m i Il et tarafı ııdan 
nıüntelıap meb'uslardan müteşekkildir [*] . 

ONUNCU MADDE - On sekiz yaşım i.kmal eden 
her erkek Türk meb'usan intilıabına istirk etmek hakkını 
lıaizdir. • 

ON BİRİNCi MADDE - Otuz yaşını ikıııal edeıı her 
erkek Türk, ıneb'us intihap edi lınek salahiyetinı lıaizdir. 

ON İKİNCi MADDE - Ecnebi hizmeti resmiyesinde 
bulunanlar, mücazatı terlıibiye veya sirkat, sahtekarlık, 

dolandırıcılık, emniyeti sui istimal, hileli iflas cürümlerin
den birile mahkum olanlar, mahcurlar, tabiyeti ecnebiye 
iddiasmda bulunanlar, hukuku medeniyeden iskat edilmiş 
olanlar, türkce okuyup yazmak hilmiyenler meb'us intihap 
olunamazlar. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Büyük Millet Meclisinin 
intihabı dört senede bir kere i cra olunur. 

Müddeti biten meb'uslann tekrar intilıap edilmeleri 
caizdir. 

Sabık Meclis lahik Meclisin içtimaına kadar devam 
eder. 

Yeni intihabatın İcrasına imkan görülmediği takdirde 
içtima devresinin bir sene temdidi caizdir. 

Her mebus yalnız kendini intihap eden dairenin 
değil, umuın milletin vekilidir . 

/ * / 306 numaralı karar: 
1 - İntilıap bitipte reylerin en çoğunun bir zat 

alıdesinde taayyün ya!ıut müsavi reylerde çekilecek kanuni 
kttr'amn bir zat ulıdesinde takarrür ettiği an, o zatm 
meb'usluğwıun mebdeini teşkil eder. 

2 - Bir memuriyette iken meb'us olanlar /ıakkmda 

Teşkilait Esasiye kamumnun yirmi üçüncü ve yirmi sekizinci 
maddetari a!ılu1nu lazitnüttatbik olabilmek yani memuriyet 
kabulü vesilesile meb 'usluğun sukutuna /ıükmolunabilmek 

için meb'us olan bu memurun kendi intilıabma resmen 
itttla lıastl ettikten sonra nıemuriyette devam etmek istedi
ğine dair merciine sari/ımı malılmat arzetmiş olması 
lazımdır. .. 

3-Meb'us intilıap edilen bir zatm meb'usluk tahsisatma 
istihkakı Meclise iltihakı ile meşruttur. Yalmz Meclisin 
kararile müeyyet mazerete müsteniden gelmernek filen ittihak 
addolwuır. Meb'ıts inti/zap edildiğine resmen ttttla hasıl 

eden memur vazitede bulunsun, mezun olsun bu tarihten 
sonraki nıüdaete ait memuriyet maaş ve tahsisatı fevkalade
sini alamaz ve işten el çe/dirilmiş, vektilet emrine alınmış, 

açıkta kalmış olsun ybıe bu miiddete ait maaş ve tahsisatı 
fevkaladeleri verilenıez. 

26 şubat 1927 
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0N DÖRDÜNCÜ MADDE - Büyük Millet Meclisi, 

lı er sene teşrinisaııi i ptidasmda da vetsiz toplamr. 
Meclis , fızasıınıı menıleket dalıilinde devır, tetldk ve 

ınürakabc vazifelerinin ilızarı ve teneffüs ve istirahatleri 
içiıı senede altı aydan fazla tatili faaliyet edemez. 

ON BEŞİNCi MADDE - Kanun teklif etmek hakkı 
Meclis azasına ve İcra Vekilieri Heyetine aittir. 

ON ALTINCI MADDE - ( ınuaddil: 10 ıı_isani928) 
- ınebuslar Meclise iltilıak ettiklerinde şu şekilde tahlif 
olunurlar: 

[ Vatan ve milletiri saadet ve selflmetine ve milletin bilft 
kaydüşart hakimiyetine ınügayir bir gaye takip etmiyece
ğime ve Cüınhuriyet esaslarına sadakattan ayrılmıyacağıma 
namustım üzerine söz veririm ] . 

ON YEDiNCİ MADDE - Hiç bir mebus Meclis 
dahilindeki rey ve mütaleasından ve beyanatından ve 
Meclisteki rey \e ınütaleasının ve beyanatının Meclis 
haricinde irat ve İzlıarından dolayı mes'ul değildir. Gerek 
intilıabıııdan evvel ve gerek sonra aleyhine cürüm isnat 
olunan bir mebusun maznuııen isticvabı veya tevkifi 
veyahut muhakemesinin icrası heyeti umumiyeniıı 

kararına memıttur . Cinai curumu meşhut bundan 
müstesna dır . Ancak bu takdirde makamı aidi 
Meclisi derhal haberdar etmekle mükelleftir. Bir m eb' us un 
intihabmdan evvel veya sonra aleyhine sactır olmuş cezai 
bir hükmün infazı ıneb'usluk müddetinin hitamına kadar 
talik olunur. Meb'uslıık ınüddeti esnasında nıiirunı zaman 
cereyan etmez. 

ON SEKİZiNCi MADDE - Meb'uslann senevi tahsi
satları kanunu mahsus ile tayin olunur. 

n:ıv cı ts i z top-
Lı n nı ;ı k 

Tatil 

J\:ınun t eklifi 
lı:ıkkı 

ta lı Ii i' 

\lasun iyeli t e§· 
ri iy e 

Tahsisa t 

ON DOKUZUNCU MADDE - Tatil c ııasıııda Reisi- Fe vka larl e d : ıl' e l 

cümhur veya Meclis Reisi lüzum ğöriirse Meclisi içtimaa 
davet edebileceğ· i gibi azadan beşde biri tarafından talep 
vuku bulursa Meclis Reisi dahi Meclisi içtimaa davet 
eder. 

YiRMiNCi MADDE - Meclis miizakeratı alenidir ve 
harfiyen neşrolunur. 

Aleniyet 

fakat Nizanınaınc i Dahilide nıüııderiç şeraite tevfikall Ha n ce l.-ıP l e ı· 

Meclis lıafl celse ler dahi aldedebilir ve lıafi ce Iseler 
nıiizakeratının neşri Meclisin karanna meııuttur. 

YiRMi BİRİNCi MADDE - Meclis müzak~ratını, 
kendi Nizaınııaınei Dahilisi mucibincc icra eder. 

YiRMi iKiNCi l\\ADDE - Sual ve istizah . ve Meclis 

Mii z ak e ı·al 



"re h; u s lıık Ye 
me muri~·e t 

H\3 isl cr 

Trınlidi intilı alıa t 

Ff' vkal;id e iÇ' tima 

~lec li s in baş lı ca 
vazaifi 

Melı ' u s luğun 
zenıli 

M c b'u slu ğ ıııı 

~ ukutıı 

Ye ııi ıu c L' u s 

iııtihabı 
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tahkikatı, Meclisin dimlei salaliiyetinden olup şekli tatbi
kı Nizanmamei Dahili ile tayin olunur. 

YiRMi ÜÇÜNCÜ MADDE - Meb'usluk ile Hükumet 
memuriyeti bir zat uhdesinde içtima edemez[*]. 

MİRMi DÖRDÜNCÜ MADDE ..;_ Türkiye BüyÖk 
Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi her teşrinisani ibtidasın
da bir sene için kendisine bir reis ve üç reis vekili iııtihap 
eder. 

YiRMi BEŞiNCİ MADDE - İntihap devresinin hita· 
mından evvel Meclis adedi mürettebinin ekseriyeti nıutla 

kasile intihabat tecdit olunursa yeni içtima eden Meclisin 
intihap devresi ilk teşrinisaniden başlar. 

Teşrinisaniden evvel vaki olan içtima; fevkalade bir 
içtima addolunur. 

YİRMİ ALTINCI MADDE- ( nıuaddel ıo: nisan 
t 928 ) Büyük Millet Meclisi kavaninin vaz'ı, tadili, 
tefsiri fesh ve ilgası, Devletlerle mukavele, nıuahede ve 
sulh akti, harp ilanı, ımıvazenei umumiyei maliye ve 
Devletin umunı hesabı kat'i kanunlanmn tetkik ve tasdikı, 
ıneskükat darbı, inhisar ve mali taahhüdü nıutazammın 
mukavelat ve imtiyazatın tasdik ve feshi, umumi ve hu· 
susi af ilanı, cezaların tahfif ye tahvili, tahkikat ve 
mücazatı kanuniyenin tecili, mahkemelerden sadır olup 
kat'iyet kespetmiş olan idam hükümlerinin infazı gibi 
vazaifi bizzat kendi i fa eder. 

YiRMi YEDiNCi MADDE - Bir meb'usun vatana 
hiyanet ve meb'usluğu zamanında irtikap tühmetlerinden 
birile müttehem olduğuna Türkiye Biiyük Millet Meclisi 
Iieyeti Umumiyesi fızayı mevcüdesinin sülüsanı ekseriyeti 
arasile karar verilir veyalıut on ildnci maddede münde
riç ceraimden birile malıkum olur ve mahkumiyeti 
kazıyei mulıkeme halini alırsa meb'usluk sıfatı zail olur. 

YiRMi SEKİZİNCi MADDE - istifa, esbabı meşrua 
dolayısile mahcuriyet, bila mezuniyet ve mazeret iki ay 
Meclise ademi devam veyahut meınuriyet kabulü halle
rinde m eb 'us luk sakit olur. 

YiRMi DOKUZUNCU MADDE - Yukarıdaki mad
deler ınucibiııce meb'usluk sıfatı zail· veya· sakıt olan 
veyahut vefat eden meb'usıın yerine bir diğeri intihap 
olunur. 

/*/ lll numaralı tejsir: 
Büyük Millet Meclisi Azasından birine Hükumet ta· 

rajından tevdi edilen muayyen ve muvakkat bir iş Hüku
met memuriye/inden addolımamaz. 1 O şubat 1926 
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OTUZUNCU MADDE - Büyük Millet Meclisi, kendi 

zabıtasım reisi ınarifeti le tanzim ve idare eder. 

ÜÇÜNCÜ FASH1 
Vazifei icı·aiye 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Türkiye Reisicümhuru, 
Büyük Millet Meclisi lieyeti Umumiyesi tarafından ve 
kendi azası meyanından bir intihap devresi için intihap 
olunur. Vazifei riyaset yeni Reisicümhurun · intihabına 
kadar devam eder. Tekrar intilıap olunmak caizdir. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Reisicümlıur Devletin 
reisidir. Bu sıfatla merasimi malısusada Meclise ve lüzum 
gördükçe İcra Vekilieri Heyetineriyaset eder, Reisicümlıur, 
Riyaseti Cümhur makamında bulundukça, Meclis münaka
şat ve müzakeratma iştirak edemez ve rey veremez. 

OTUZ ÜÇNCÜ MADDE- Reisicümhur hastalık ve 
memleket haricinde seyahat gibi bir sebeble vazaifini ifa 
edemez veya vefat, istifa ve sair sebep dolayısile Cüm -
lıuriyet Riyaseti inlıilal ederse Büyük !v\ illet Meclisi Reisi 
vekaleten Reisicümhur vazaifini ifa eder. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE- Cümhur Riyasetinin 
inhilalinde Meclis müçtemi ise yeni Reisicümhuru derhal 
intihap eder. 

Meclis, müçtemi değilse reis taraFından hemen içtimaa 
davet edilerek Reisicümhur irıtihap edilir. Meclisin inti
hap devresi hitam bulmuş veya intihabatın tecdidine 
karar verilmi ş olursa Reisicüınlıuru geleck Meclis iııtihap 
eder. 

OTUZ BEŞİNCi MADDE - Rei s idiınhur Meclis 
tarafından kabul olunan kanunlan on gün zarfında ilan 
eder. 

Teşkilatı Esasiye kanunu ile bütçe kanunları müstesna 
olmak üzere illl.nını muvafık görmediğ i kanunları bir 
daha müzakere edilmek üzere esbabı nıucibesile birlikte 
keza on gün zarfında Meclise iade eder. 

Meclis, mezkur kanunu bu defa da kabul ederse, onun 
ilanı Reisicümhur için mecburidir. 

OTUZ ALTINCI MADDE - Reisicünılıur her sene 
teşrinisanide Hükumetin geçen seneki faaliyetine ve o 
sene ittihaz edilmesi münasip görülen tedbirlere dair bir 
nutuk irat eder veyahut Başvekile kıraat ettirir. 

OTUZ YEDiNCİ MADDE - Reisicümhur ecnebi 
Devletlerin nezdine Türk Cüınhuri yet iniıı · siyasi münıes-

Zab ıta 

ReisicUmhu r ve 
miidde ti 

Dev let Ri yase t i 

Rcisiciimhura 
ve ı, n ı e t 

R eisic Uınlıurun 

intilı a bı 

Kan ı ın i a rın il a 
ııı ' 

Kanunl arın ia
ucs i 

Heisi c ünılııtrun 
Illi l J\ ll 

Ha ı' i c; t e Devle· 
t i ıı t c nı ~ ili 
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ı:;lllerini tayin ..... ve echebi Devletlerin siyasi mümessillerini 
kabul eder. 

OTUZ SEKiZiNCi MADDE - ( Muaddel : 1 O nisan 
1928 ) - Reisicüınlıur, intihabı akibinde ve Meclis 
htızurunda şu suretle yemin eder : 

[ Reisicümlıur sıfatile Ciimhuriyetin kanunianna ve 
hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve bunları ınüdafaa; 
Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetimle 
sarfı mesai, Türk Devletine teveccülı edecek her 
tehlikeyi kemali şiddetle men, Türkiyenin şan ve 
şerefini vikaye ve ilaya ve deruhde ettiğim vazifenin 
icabatma hasrınefs etmekten aynlmıyacağıma namustım 
üzerine söz veririm]. 

\"likel<'ıııın im- OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Reisicümhurun 
zMıı ısdar edeceği bilcümle mukarrerat Başvel<il ile vekiİi 

aidi taraflarından imza olunur. 

Ba§kuruan 
d a nlık 

i\'!e s' uli~· et 

Feı·•ll af 

İstisnıı 

Tahsisııt 

llllkf\met t e§
kili 

KIRKINCI MADDE - Raşkttmandanhk Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde münde
ıniç olup Reisicüınhur tarafıudan temsil olunur. Ktıvayı 

harbiyenin emir ve kumandası hazarda kanunu mahsusa
sına tevfikan Erkanı Harbiyei Umumiye Riyasetine ve 
seferd~.İcra Vekilieri lieyetinin . inhası üzerine Reisicünılıur 
tarafından nasbedilecek zata tevdi olunur. 

KlRK BiRİNCi MADDE - Reisicümhur hiyancti vata-· 
niye halinde Büyük Millet Meclisine karşı nı es'uldür. 
Reisicümhurun ısdar edeceği bilcümle J'Tkarrerattan 
miitevellit mes'uliyet 39 uncu madde mucibiııce mezkOr 
ınukarı·eratı imza eden Başvekil ile vekili aidiııe racidir. 

Reisicümhuruıı hususatı şahsiyesinden dolayı mes'uli· 
yeti lazım geldikte işbu Teşkilatı Esasiye kanununun 
masuniyeti teşriiyE:ye taalluk eden 17 inci maddesi 
mucibince hareket edilir. 

KlRK İKİNCİ MADDE - Reisicümhur, HükOınttin 
inhası üzerine, daimi maluliyet veya şeyhubat gibi 
şahsi sebeplerden dolayı ınuayyen efradın cezalarını iskat 
veya tahfif edebilir. 

Reisicüınhur, Büyük Millet Meclisi tarafından itham 
edilerek mahkum olaıı vekiller hakkında bu salahiyeti 
istimal edemez. 

KlRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Reisicünıhurtın tahsisatı 
kanunu mahsus ile tayin olunur. 

KlRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Başvekil, Reisicüm· 
hur eanibinden ve Meclis azası meyamndan tayin olunur. 

Sair vekillcr Pıaşvekil tarafından, Meclis azası arasın-
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dan intilıap olunarak heyeti ümumiyesi Reisicümhurun 
tasdikile Meclise arzoluııur. 

Meclis müçtemi değilse arz keyfiyeti Meclisisin içti~ 

maına talik olunur. 
Hükumet hattı hareket ve siyasi noktai ı ı azarını aza.mi 

bir hafta zarfında Meclise bildirir ve itimat taleb eder. 

KlRK BEŞİNCi MADDE - Vekiller Başvekiliıı 
ri yaseti altında ( İcra Vekilieri Heyeti ) ni teşkil ederler. 

KlRK ALTINCI MADDE - İcra Vekilieri Heyeti 
Hükumetin umumi siyasetinden müştereken nıes'uldür. 

Vekilierden her biri kendi salahiyeti dairesindeki icraattan 
ve nıai yetinin ef'al ve muamela.tından ve siyasetinin uımımi 
istikametinden münferiden mes'uldür. 

kı·;ı \'ek i ll<'l'i 
H e ~·c ti 

Mli ~ t e l'e k Ul('~· 

uli yet 

Yili n t'e ı · itl ı· ıı 

mes'nliyı't 

KlRK YEDiNCİ MADDE - Vekillerin vazife ve \ az. ife ve me, ·-
mes'uliyetleri kanunu malısus ile tayin olunur. ııli yet 

KlRK SEKİZİNCi MADDE -Vekaletlerin adedi kanun- \ ' ekü l e ll e ı ·i ıı 
la tayın olunur. atiedi 

KlRK DOKZUNCU MADDE -- Iv\ewıı veyahut her \ ı:! kil c rıi yabet 

hangi bir sebeple mazur olan bir vekile İcra Vekilieri 
Heyeti azasından bir diğeri muvakkaten niyabet eder. 
Ancak bir vekil bir vekaletten fazlasına niyabet edemez. 

ELLiNCİ MADDE - Türkiye Büyük Millet Mtclisin- Vc killcı·iıı it -

ce İcra Vekillerinden birinin Divanı Aliye sevkine dair lıamı 
verilen karar vekaletten sukutunu dahi ınutazammındır. 

ELLi BİRİNCİ MADDE - İdari dava ve ihtilaflan ~~t ı· ay i De vlet 

rü'yet ve hal, HükCımetçe ihzar ve tevdi olunacak kanun 
layihaları ve imtiyaz mukavele ve şartnameleri üzerine 
beyanı mutalea, gerek kendi kanunu mahsusu ve gerek 
ka vanini saire ile nıuayyen vazaifi ifa etmek üzere bir Şu-
rayi Devlet teşkil edilecektir. Şurayi Devletin rüesa ve 
azası vazaifi mühinırnede bulunmuş, ilim, ihtisas ve tec-
rübeleri ile mütemeyyiz zevat meyanıııdan Büyük Millet 
Meclisince intihap olunur. 

. . . . . .. 
ELLI IKINCI MADDE- lcra Vekilieri Heyeti, kanun- ~izaınnauı e ler 

ların suveri tatbikiyesini irae veyahut kanunun emrett1ği 
hususatı tespit için ahkamı cedideyi muhtevi olmamak 
ve Şurayi Devletin nazarı tetkikindeıı geçirilmek şartile 

nizamnameler tedvin eder. 
Nizamnameler Reisicümhurutı imza ve ilanile manıulü

bih olur. 
Nizamnamelerin kavanine mugayereti iddia olundukta 

btınuu mercii lıalli Türl<iye Büyük Millet Meclisidir, 
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DÜHUÜNCÜ FASli~ 
Jün·Yei luuni ye 

ELLi ÜÇÜNCÜ MADDE- Malıkernelerin teşkilatı, 
vazife ve salahiyetleri kanunla muayyendir. 

ELLi DÖRDÜNCÜ MADDE - Hakimler bilcümle 
davaların muhakeınesinde ve hükmünde müstakil ve her 
türlü müdahalattaıı azade olup ancak kanunun hükmüne 
tabidirler. 

Mahkem~lerin mukarreratını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve İcra Vekilieri Heyeti hiç bir veçhile tebdil 
ve tağyir ve tehir ve infazı ahkamına mümaııeat edemez. 

ELLi BEŞİNCi MADDE - Hakimler kanunen muay
yen olan usul ve ahval haricinde azlolunamazlar. 

ELLi ALTINCI MADDE- Hakimierin evsafı, Jıukuku, 
vezaifi, maaş ve muhassasatları ve sureti nasp ve azilleri 
kanunu mahsus ile tayin olunur. 

ELLi YEDiNCİ MADDE - Hakimler kanunen mu
ayyen vazaiften başka umumi ve hususi hiç bir vazife 
deruhde edemezler. 

J 

ELLi SEKİZİNCi MADDE - Mahkemelerde muha-
kemat alenidir. 

Hafl muhakemat Valııız usulü muhakemat kanunu mucibince bir mu-

i\lütlafaa Hak
kı 

Vazife ve sala · 
hi ye t 

hakemenin hafiyen cereyanına mahk_eme karar verebilir. 

ELLi DOKUZUNCU MADDE - Herkes mahkeme 
huzurunda hukukunu müdafaa· için lüzum gördüğü meşru 
vasaiti istimalde serbesttir. 

ALTMIŞINCI MADDE - Hiç bir mahkeme vazife ve sa
lahiyeti dahilinde olan davaları rüyetten imtina edemez. 
Vezife ve salahiyet haricinde olan davalar ancak bir 
karar ile reddolunur. -

UİVANI AıJ 
vazife A1.. TMIŞ BİRİNCİ MBDDE - Vazifelerinden münbais 

hususatta İcra Vekillerile Şurayı Devlet ve Mahkemei 
Temyiz rüesa ve azasını ve Baş Müddei Umumiyi muha
keme etmek üzere bir ( Divanı Ali ) teşkil edilir. 

Azan ın adet!i ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - Divanı Ali azalığı ıçın 
on biri Mahkemei Temyiz, onu Şurayi Devlet rüesa ve 
azası meyanından ve kendi heyeti umumiyerleri tarafından 
Jedeliktiza reyi hafi ile yirmi bir zat intihap olunur. 

1\eis ler Bu zevat reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile içlerinden 
birini reis ve birini reis vekili intihap ederler. 
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ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MA:DDE - Divam Ali bir reis 

ve on dört aza ile teşekkül ve ekseriyeti mutlaka ile karar 
ittihaz eder. 

Mütebakı altı zat ledelicap heyetin noksamnı ikma!. içi·n 
ihtiyat aza vaziyetindedirler. 

İ.şbu ihtiyat aza üçü Mahkeme! Temyiz, üçü Şu.rayı 
Deletten: müntehap aza arasından olmak üzere kur'a ile 
tefrik olunurlar. 

Reisliğe ve ııeis vekiiliğine intihap olunanlar bu kur'
aya dahil olmazlar. 

Nı sa p 

ih t iya t fıı;a 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Divanı Alinin Müclclei umumil i k 

müddei umumiliği Baş· Müddei Umumilik tarafından ifa 
olunur. 

ALTMIŞ BEŞİNCi MADDE - Divanı Alinin kararları k a ra i'l a rı n k at ' · 
kat'idir. i ye ti 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - Divam Ali mevzu Ka nun ve usulü 

kanunlara tevfikan- muhakeme İcra ve hüküm ita eder. muha ke me 

· ALTMIŞ YEDiNCİ MADDE - Divam Ali görülen üivan ı Ali ni n 

lüzum üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kararile teşkil t e§kili 

olunur. 

HE~İNCi FASII, 
Türlderjn hukuku amıııes-j 

ALTMIŞ SEKİZİNCi MADDE - Her Türk hür doğar, 
hür yaşar. Hürriyet, başkasına muzı r olm ıyacak her türlü 
tasarrufatta bulunmaktır. Hukuku tabiiyeden olan hürri
yetin herkes için hududu başkalarının hududu hürriyetidiL 
Bu hudut ancak kanun marifetile tespit ve tayin edilir. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - Türkler kanun 
nazarında müsavi ve bila istisna kanuna riayetle mükel
leftirler. Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imti yazları 

mülga ve meınnudur. 

VETMiŞİNCi MADDE - Şahsi masuniyet, vicdan) 
tefekkür, kelam, neşir, seyahat, akit , sayüamel, temellük 
ve tasarruf, içtiına, cemiyet, şirket hak ve hürriyetleri 
Türklerin tabii hukukundandır. 

VETMiŞ BİRİNCi MADDE - Can, mal, ırz, mesken 
her türlü taarruzdan masundur. 

VETMiŞ İKİNCİ MADDE - Kanunen ınuayyen (l)lan 
ahval ve eşkalden başka bir suretle hiç bir kimse derdest 
ve tevkif edilemez. 

[-Ili n iyet i ta ei f 

Hiiı· ı · i yet in lııı 

clıı dıı 

l\lll sa vat 

Hukuku t aiJiiye 

Masuııi ye tl e r 

Mas ıın iye ti 

§<- hsiye 
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VETMiŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - işkence, eziyet, mu
sadere ve angarya menmudur • 

VETMiŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Menafii tırnurni ye 
için lüzunıu usulen tahakkuk etmedikçe ve kanunu mah
sus mucibirıce değer pahası peşin verilmedikçe hiç bir 
kimsenin malı istimval ve mülkü istimlak olunamaz. 

fevkalade ahvalde kanun mucibince tahmil olunacak 
nakti, ayni ve sayüamele müteallik mükellefiyetler müs
tesna olmak üzere, hiç bir kimse hiç bir fedakarlığa 

icbar edilemez . 

YETMiŞ BEŞiNCİ MADDE - Hiç bir kimse mensup 
olduğu din, mezhep, tarikat ve felsefi içtihadından dolayı 
muahaze edilemez. Asayiş, adabı ınuaşereti umumiye ve 
ka van i ne mugayir olmamak üzere her türlü ayiııler 

serbesttir. 

VETMiŞ ALTINCI MADDE - Kanun ile muayyen 
olan usul ve ahval haricinde kimsenin meskenine girilemez 
ve üzeri taharri edilemez. 

Matbuat VETMiŞ YEDiNCİ MAADDE- - Matbuat kannu 
dairesinde serbesttir ve neşredi:meden evvel teftiş, mua
yeneye tabi değildir. 

Seyahat VEVMiŞ SEKİZİNCi MADDE - Seferberlikte idari 
örfiye halinde ve yahut müstevli emrazdan dolayı kanunen 
müttehaz tedabir icabatından olarak vazedilecek takyidat 
müstesna olmak üzere seyahat hiç bir suretle takyidata 
tabi tutulamaz. 

Ukut ve saire YETMiŞ DOKUZUNCU MADDE - Ukudun, sayua-
melin, temellük ve tasarufun, içtimaatıı:ı, cenıiyetlerin ve 
şirketlerin hududu hürriyeti kanunlar ile ınusarrahtır. 

Tedrisat SEKSENİNCi MADDE - · Hukfmıetin nazaret ve mu-
rakabesi altında ve kanun dairesinde her türlü tedrisat 
serbesttir. 

Müra~elat SEKSEN Bİ R İNCi MADDE- Postalara verilen evrak, 
rnektoplar ve lıer nevi emanetler salahiyettar mustantık, 

mahkeme kararı olmadıkca açılamaz ve telgraf ve telefon 
ile vaki olan muhaberatın mahrenıiyeti ihlal olunamaz. 

lhbar ve şi ka~; et SEKSEN İKİNCİ MADDE - Türkler gerek şahısiarına . 
gerek arnmeye nıüteallik olarak kavanin ve nızamata 

muhalif gördükleri hususatta merciine ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine münferiden veya mütçemian ihbar ve 
şikayette bulunabilirler. Şahsa ait olarak vukubulan müra-
caatın neticesi müstediye tahriren tebliğ olunmak mecbu -
ridir. 
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SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - Hiç kimse kanunen talıil mahkeme 
tabi olduğu mahkemeden başka bir mahkemeye celp ve 
sevkolu namaz. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE - Vergi, Devletin Yergi 
umumi masarifine halkın iştiraki demektir. 

Bu esasa muğayir olarak hakiki veya hükıni Şahıslar 

tarafından veya onlar ııamına rüsum, aşar ve sa ir tekalif 
alınması ınemnudur. 

SEKSEN BEŞİNCi MADDE - Vergiler ancak bir Cihayet 
kanun ile tarh ve cibayet olunabilir. · 

Devlet, vilayet idarei hususiyeleri ve belediyelerce 
teaınülen cibayet edi lınekte olan rüsum ve tekalifin ka
nunları tanzim edilineeye kadar kemakan cibayete devam 
olunabilir. 

SEKSEN ALTINCI MADDE - Harp halinde veya lılarei örfi~· e 

harbi icap ettirecek bir vaziyet hudusunda veya ısyan zu-
hurunda veyahut vatan ve Cümhuriyet aleyhinde kuv-
vetli ve fili teşebbüsat vukuunu müeyyit, kat'i emınarat 

görüldükte, İcra Vekilieri Heyeti ınüddeti bir ayı tecavüz 
etmemek üzere umumi veya mevzi! idarei örfiye ilan 
edebilir ve keyfiyet hemen Meclisin tasdkm:ı arzolunur. 
Meclis idarei örfiye ınüddetini, indelicap tezyit veya 
tenkis edebilir. Meclis ınüçteıni değilse derhal içtimaa 
davet olunur. 

İdarei örtiyenin fazla teınadisi Meclisin kararına 
mütevakkıftır. 

İdarei örfiye, şahsi ve ikametgah nıasuniyetleriııin, 
matbuat, müraselat, cemiyet, şirket hürriyetkrinin ·mu
vakkaten takyit veya tali ki demektir. 

İdarei örfiye ınıntakasile bu mıntaka dalıilind e tatbik 
olunacak alıkarn ve muamelatın sureti icrası ve Jıarp 

· haiinde dahi masuniyet ve hürriyetlerin tarzı takyit ve 
talikı kanunla tespit olunur. 

SEKSEN YEDiNCi MADDE - iptidai tahsil bütün 'vfe c bıır1 tahsil 
Türkler için mecburi, Devlet mekteplerinde meccanidir. 

SEKSEN SEKİZİNCi MADDE - Türkiye ahalisine Tüı·kıuk sıfatı 
din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarile ( Türk ) 
ıtlak ol u nur. 

Türkiyede veya hariçte bir türk babanın sulhünden 
doğan ve yahut Tü~kiyede mütemekkin bir ecnebl 
babanın sulhünden Türkiyede doğupta memleket dahilinde 
ikamet ve sinni rüşte vusülünde resmen Türklüğü ihtiyar 
eden ve yahut vatandaşlık kanunu mcibiııce Türklüğe 

kabul olunan herkes Türkiür. 
Türklük sıfatı kanunen muayyen olan ah,·alde izaa 

edilir. 
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ALTINCI FASIL 

Mevadı müteferril<a 

Vilôyat 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE - Türkiye coğrafi 
vaziyet ve iktisadi münasebet nokti nazarından vilayet !ere, 
vilayetler kazalara, kazalar nahiyelere müııka~emdir ve 
nahiyelerde kasaba ve köylerden terekküp eder. 

DOKSANINCi MADDE - Vilayetlerle şehir, kasaba 
ve köyler hükmi şahsiyeti haizdir. 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE - Vilayetler umuru 
tevsii meztmiyet ve tefriki vazaif esası üzerine idare 
olunur. 

Memurin 

DOKSAN İKİNCİ MADDE - Hukuku siyasiyeyi haiz 
her Türk ehliyet ve istihkakına göre Devlet memuriyet
leriııde istihdam olunmak hakkını haizdir. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE - Bilumum memurların 
evsafı, hukuku, vazaifi, maaş ve muhassasatı ve sureti 
nasp ve azilleri ve terfi ve terakkileri kanunu mahsus ile 
muayyendir. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE - Kanuna muhalif 
olan umurda amire itaat memuru mes'uliyetten kur.tarmaz. 

Umuru Maliye 

DOKSAN BEŞİNCi MADDE - Muvazenei umumiye 
kanunu müteallik olduğu senei maliyenin duhulünde 

·mevki i i cra ya konulabilmek için layihası ve merbutu 
büt_çeler ve cetvell.er nihayet teşrinisaninin iptidasında 
Meclise takdim olunur. 

DOKSAN ALTINCI MADDE - Devlet em valinden 
muvazene haricinde sarfiyat caiz değildir. 

DOKSAN YEDiNCİ MADDE - Muv.azenei ·umumiye 
kanununun hükmü bir seneye mahsustur. 

DOKSAN SEKİZİNCi MADDE - Hesabı kat'! kanu
nu müteallık olduğu sene bütçesinin devrei hesabiyesi 
zarfında istihsal olunan varidat. ile yine o sene vuku 
bulan tediyatın hakiki miktarını mübeyyin kanundur. 
.Bunun şekil ve taksimatı muvazenei uınumi.ye kanununa 
tamamile mütenazır olacaktır. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - Hesa:bı kat'i 
kanununun layihası müteallik olduğu senenin sonundan 
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itibaren nihayet ikinci senenin teşrinisanisinin iptidasına 
kadar Büyük Millet Meclisine takdim olunmak mecburidir. 

TeşkillUt Esasiye Kanunana ait zavabıt 

YÜZÜNCÜ MADDE - Büyük Millet Meclisine Divanı Muha-

merbut ve Devletin varidat ve masarifatını kanunu sehat 

mahsusuna tevfikan murakabe ile mükellef bir Di vanı 
Muhasebat mü sestir [*] . 

YÜZ BİRİNCİ MADDE - Divanı Muhasebat umumi 
m u tabakat beyannamesini taalluk ettiği hesabı kat'i ka -

nununun Maliyece Büyük millet Meclisine takdimi tarihin
den itibaren nihayet altı ay zarfında Meclise takdim 
eder. 

YÜZ İKİNCİ MADDE - işbu Teşkilatı esasiye Kanu
nunun tadili aşağidaki şeraite tabidir: 

Tadil teklifi Meclis azayı mürettebesinin laakal bir 
sülüsü tarafından imza olunmak şarttır. 

Tadilat ancak adedi mürettebi-n sülüsani ekseriyet arası 
ile kabul olunabilir. 

İşbu kanunun şekli Devletin Cumhuriyet olduğuna 
dair olan birinci maddesinin tadili ve tağyiri hiç bir 
suretle teklif dahi edilemez. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Teşkilatı Esasiye Kanunu
nun hiç bir maddesi, hiç bir sebep ve bahane ile ihmal 
veya tadil olunmaz. Hiç bir kanun Teşkilatı Esasiye Ka -
nununa münafi olamaz. 

Umumi muta -
bakat beyan 

na mesi 

Te§kilatı Esa
s ı ye Kanununun 

tadi li 

Tadil o lıınarui -
yaca k madde 

Tad il ve ihmal 

YÜZ DÖRDÜNC MADDE- 1293 tarihli Kanunu Esasİ Ru kanunla mül-

ile mevadı muaddelesi ve 20 kanunusanİ 1337 tarihli ga kavanin 

Teşkilatı Esasiye Kanunu ve müzeyyelatı vetadilatı mülgadır. 

YÜZ BEŞİNCi MADDE - Bu kanun tarihi neşrinden Meriyeti icı'a 
itibaren mer'iyülicradır. 

20 nisan 1340 

/*/ 292 namaralı karar : 
Divam Muhasebatm lüzamanda, bir kanunun tejsirini 

Meclis Riyasetinden talep etmek lıakkma malik olduğu 

Heyeti Umumiyenin yirmi ikinci içtimamm birinci eelsesinde 
takarrür etmiştir. 6 kônanasani 1927 
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2 - INTIHABI MEB'USAN KANUNU 
[ Takvimi vakayi ile neşri: 7 ramazan 1326 ve 20 eylul 1324 ] 

ncvuiı·i intihabiyc ve ::tl{sann 

BİRİNCİ MADDE - Memaliki Devleti Osmaniyede nıeb'usan intihabı 
sancaklar itibarile icra kılınacak ve her sancak bir dairei intihabiye ve 
her nahiye bir şubei i ntihabiye itibar olunacaktır. 

İKİNCİ MADDE - [ Muaddel: 3 nisnan 339 Kanun .t: 320 ] [*] 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin miktarı azası Türkiye Devleti halkın

dan her yirmi bin nüfusu zükurda bir nefer olmak üzere intihap olunur. 
Bir dairei iııtahabiyeniıı nüfusu zükurü yirmi binden dun olsa dahi her 
halde bir meb'us intihabına hakkı olacağı gibi nüfusu zükürun yirmi 
binden fazlası için berveçhi ati mwimele ifa olunur. Şöyle ki : 

Otuz bine kadar bir, otuz bin birden elli bine kadar iki, elli bin 
birden yetmiş bine kadar üç, yetmiş bin birden doksan bine kadar dört 
meb'us intihap olunacak ve bu miktardan ziyadesi bu nisbet üzere 
artırılacaktır. 

FASI~I SANi 

i\Hinbıhip!cr dellerinin tanzimi 

ÜÇÜNCÜ MADDE - işbu kaııumıanıenin tarihi ııeşrinden itibaren 
bilcümle Osıııanlıların nüfusu zükfırunu Iıavi her kazada bir defteri esas! 
tanzimine iptidar olunacaktır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Her kazada mevcut olan Osmanlı nüfusu 
zükurunuıı esas defterinin tanzimile vukuatının tashihi mevadı atiyede 
beyan olunacağı veçhile belediye meclisleri ve nahiye meclisleri rüesası 

ve eimme ve papaslar ve halıanılar ve nıuhtarların derece derece 
vazifeleri dir. 

BEŞİNCi MADDE - işbu kanunname Hükumeti Seniye marifetile 
idarei belediye reisi ne vu_suli.iııde belediye heyeti celp ile alenen kıraat oluna
caktır. Badehu kaza dahilinde bulunan nefsi şehir ve kasabii malıallatı defte
rinin tanziiııi için eiıııme ve popas ve haham ve muhtarlar ile her mahallenin 
muteberaııından ikişer veya üçer kişi sırasila dairei belediyeye celp 
olunarak kangı cemaattan olur ise olsun mahallelerinde kadimen sakin 
olan veya bir senedenberu tavattun eden Osmanlı nüfusu zükurunun defteri
nin merbut nürnunesi veçhile sekiz gün zarfında tanzimi bunlara teııbih 

olunacaktır. Mezkur nürnune veçhile her mahallede yapılacak defter iki 
kısma münkaseın olup bir kısmı yeni tevellüt eden Osmanlı nüfusu 
zükurundan bed' ile [ muaddel : 3 nisan 339 kanun numarası : 320 ] 

rJ Biiyük Millet Meclisi kavardn mecmuası Cilt: I - Sayfa: 292 
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on sekiz yaşına değin ve diğer kısmı on sekiz yaşını tecavüz edenlerin 
esamisini havi olacaktır. Sinleri el'an nüfus defterinde mukayyet olmıy;ı.n 
Osmanlıların kaç yaşında olduklarıııa dair eimıne ve papaslar ve haham
lar ile muhtarların ve rnuteberandan olan rnezkfır iki veya üç kişinin 

tahkikat ve ifadesi muteber addolunacaktır. Ştıkadar ki mahalle ahalisinden 
kaideten aksini i.>pat eden olursa defterce tashihi icra olunur. 

AlTINCI MADDE - Nefsi şehir veya kasaba malıallatı na tenbilıatı 

lazimenin icrasını müteakip belediye reisi ka za dahilinde bulunan nevahi 
nıecalis reisierini muavinlerile ikişer veyahut üçer kişi celp ile zikrolunan 
defteri esasinin nihayet beraber bir defaya mahsus olmak üzere resi 
kazaya celp ile beşinci maddede beyan olunduğu veçlıile iki kısirn olarak 
sekiz gün zarfında defteri e~asinin tanzim olunmasını tarif ve tefhim 
edecektir. Ve nahiye meclis reisi muavinlerile beraber resi nalıiyeye 

avdetlerinde o nahiye dahilinde bulunan kuranın eimme ve papas ve 
haham ve muhtarlarile muhteberaııından ikişer ve yahut üçer kişi celp ile 
zikrolunan defteri esasinin nihayet sekiz günde tanzimini tenbih edecektir. 

VE-.DİNCİ MADDE - Her mahalle ve kariyenin imam ve papas ve 
haham ve muhtarları ve nıuteberaııi defteri esasi tanzimi hakkında olan 
emri aldıktan sonra her gün kariye ve mahallelerinde munasip bir mahalle 
tecemmü ile Türkçe olarak ve lisanı Türkiye vakıf olmıyan köylerde 
merkeze geldiği vakit türkçeye tercüme olunmak üzere kariyelerinde 
tekellüm olunan Iisanları ve zikrolunan tertip üzere defteri esasiyi nihayet 
sekiz gün zarfında iki . nüsha olarak tanzim ve temlıir ile bir nüshasını 
heman nahiye reisierine verip diğer ııüshası mahalle ve kariyelerinde en 
müsin olan muhtarın hanesinde hıfzoiunacaktır. 

SEKIZİNCi MADDE - On sekiz yaşını tecavüz eden Osmanlılardan 
hukuku medeniyedeıı sakıt olmuş veya tabiiyeti ecnebiyede veya o iddiada 
bulımmuş olan ve yahut nızamı mahsus mucibiııce muvakkaten hizmeti 
ecnebiye imtiyazını haiz olan veya iflasına hükmolunupta iadei itibar 
etmemiş veyahut mahcurıyetine hüküm lahik olupta fekld hacir edilmemiş 
olanl;mn ve bir kimsenin hizmetkarlığmda bulunan ve sui ahval ile müş
tehir olan ve bir cünha ve cinayetle mahkfını bulunanların esamisi karşı sında 

ve defterin mülalıazat hanesinde keyfiyetieri işar ve tasrih edilecektir. 

DOKUZUNCU MADDE - Bir kimse bir seneden beri her haııgı 

kariye ve mahallede ikamet etı:nekte ise ol mahalle ve karyenin 
defterine kaydolunacaktır. Şu şart ile ki intihabı mebusan hukukunu haiz 
olduğuna dair terkeylediği nıaiıalle veya kariye nıuhtarıııdan yeni kayd
olunacak mahalle veya kariye ınuhtarına hitaben bir kıt'a ilıııühaber 

getirecektir. Memurini Devleti Aliyye işbu ilmüiıabere mühtaç olmayıp 
intinabı mebusan zamanında her kaııgi mahallede bulunur ise olınahallede 
rey vermeğe haklıdır. [Muaddel: 25 eylfıl 328] Berr!, bahri erkan ve ümera 
ve zabitan ile küçük zabitaııın ve jandarma ümera ve zabitan ve cfradı 

ve rütbei askeriyeyi haiz üniformayı labis bilcümle mensubini askeriye 
hizmeti askeriyede bulundukları müddetçe gerek müntehibi evvel ve 
gerek müntelıibi sani sıfatile intihaplarım istimal edemezler. 

Ordu hizmetinde bulunmıyan biluımım mütekaidini berriye ve bahri
ye ve silah altında bulunmıyan ihtiyat · zabit ve efradile efradı redife ve 
müstehafza hakkı intihaplarını istimal edebilirler. 
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FASLI SALİS 

Heyeti teftişiyenin ve müntehiıılerin vezaif ye bulminı ile 
sureti intihabı 

ONUNCU MADDE- Kura ve mahallattan matlup olan defatir kazanın 
meclisi belediyesine vürut etmeğe başladığı günden itibaren azası kazanın 
cesametine göre dörtten ona kadar olmak üzere bir heyeti teftişiye teşek- · 
kül eder. Heyeti teftişiye meclisi belediye reisinin tahtı riyasetinde olmak 
üzere vilayet merkezleri olan kazalarda encümeni daimi vilayet azasile 
belediye azasından ve diğer kazalarda yalnız belediye meclisi azasından 
terkip olunur ve kazanın cesameti hasebile hariçten bir kaç azanın 

alınmasına liizum görülürse heyeti teftişi ye azalığına kabul, heyeti tefti
şiyenin intihabile ve ekseriyeti ara ile olur. 

ON BİRİNCİ MADDE - [Muaddel : 3 nisan 339- kanun numarası : 
320, Madde - 2 [ Onsekiz yaşını ikmal eden her ferdi zükur intihap 
hakkını haizdir. Hukuku medeniyeden sakıt bulunan ve tabiiyeti ecnebiyede 
veya o iddiada bululunan veya muvakkaten hizmeti ecnebiye imtiyazını 

haiz -olan veya mzamen iflasla mahkum olup iadei itibar etmemiş veya 
mahcuriyetine hükmü lahik olupta fekki hacir etmemiş olanlar intihap 
hakkından sakıttır. [ Muaddel: 3 nisan 339 - Kanun numarası : 320 , 
Madde - 4] Müntehibi evvel, müntthibi sani vaya mebus olabilmek için 
vergi ile mükellef olmak meşrut değildir. 

ON İKİNCİ MADDE - Vürut eden defatiri heyeti teftişiye kanuna 
muvafık ve sehivü hata ve fesattan salim olduklarını tetkik ve indelhicae 
mahallat ve kuradan iktiza edenleri celp ve tah ki k edecek ve işbu tah
kikat kazanın cesametine göre altı günden nihayet on beş güne kadar 
imtidat edecek ve bu müddette heyeti teftişiye her gün içtima eyliyecektir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Oıı ikinci maddede beyan olunan müdde
tin hitamında tetkik edilen müntahip defterlerinin birer sureti çıkarılıp 

cami ve kiolise ve havra ve Hükumet konağile dairei belediyenin duvar 
veya kapılarına ve sair mümerrinas olan yerlere ve her re'si nahiye ittihaz 
olunan kuraya talik olunacak ve bunların muhafazası için zabıta veya 
belediye tarafından bir adam bulunacaktır ve bu defterlerin talik olun
duklarına dair matbaa bulunan yerlerde gazete veya varakai mahsusalar ile 
ve matbaa olmıyan yerlerde münadilerle ve dairei teftişiye tarafından 

köylere lazımgelen yerlere talik için reis ve mulıtarana gönderilecek 
ilannameler ile ilanı keyfiyet olanacaktır. işbu müntehip defterleri talik 
olunduğu günden itibaren on beş gün muallak olup on beşinci günü 
akşamı ~ehirlerde belediye dairesi ve nevalıide reisler marifetile kaldırı
lacaktır. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE - On üçüncü maddede beyan olunan 
on beş gün zarfında her kimin intihaba hakkı olupta ismi yazılmamış 

olduğunu veya ismi yazılmak lazım gelmez iken yazılmış bulunduğunu 

mua11ak olan defterlerde ğörenler adi bir varaka üzerine ve heyeti tefti
şiyeye hitaben bir istidaname yazıp verecektir. Heyeti teftişiye tarafından 
icrayı tetkikat ile nihayet sekiz gün zarfında ekseriyeti ara ile verilen karar 
esbabı mucibesiyle beraber sahibi istidaya muhtasar bir varakai memhuı:e 
ile bildirilecektir. Ve iddiası kabul olunur ise ona göre defter tashih 
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olunur reddolundüğu ve sah ibi ist ida bu karara kaııi olmadı ğı halde 
böyle intilıap davaları i ç iıı ol kazanııı ııı al ıke ınei i s tiııafiyes i ad doluııacak 
meclisi deavi si ne ba arzuhal i st iıı a fı keyfi yet edecektir. Bu isliııaf lıakkı 

lıe yeti teftişi ye tarafından ınii s ted ' iııin yedine verilen kararnaıııenin tebli ğ i 
tarilıiııdeıı itibaren beş güıı zarfıııda nıakbul olup a ııdan so ııra davayı 

i stiııaf gayri ın es ıııudur. Ve mec li si el eavinin icrayı tetkikat il e ııilıa yet 
sekiz gün zarfında ekseri ye ti ara ile vereceğ- i lıiikürn kabili i s tiııaf w 
tcmyiz değildir. N\üsted'iııiıı h akk ı t ebeyyiiıı ederse ııüftıs defteri 1as lıilı 
olunacaktır. Ve böyle istida ve Uiıırıf dava lanııda lıiç bir ııaııı ile lı ar ç 
alııınııyacaldır. On beş iııc i g üıı ıııüdddin lıi!aıııil · defterler ka l dırı ldıkl a n 
sonra itiraz ve istida ve istinafa kiın se ııiıı lıak k ı olın ı yacaklır . Şu kadar ki 
müddeti mezkurede kaza d alı i li nde bulunmadıklarıııı usııl eıı i ·pal edenlerin 
meb'us intihabınııı bed'inden n beş güne kadar heyeti t efti ı;d yeye istida 
vermeğe ve badelıu i s liııaf da lıi e tnı eğe lıakk i olacak t ır . 

ON BEŞİNC i ti\ADDE - Defteri esas iııiııi tanzimine rV\emaliki Mah
rusanııı her tarafıııda ııı ayıs ipti sında bed 'i olunacek ve lı aziraıı nihaye
lincle musalılıah olarak hazır bulunacaktır. 

ON ALTINCI MADDE - Mayısııı oı ı bq ve y irnıisiııe doğru 5 inci 
maddede ımıharrer ld.ffe i nü fusu zük lıru lı a vi defterler heyeti teftişi yeye 
vasıl oldukta lı er kazaııııı ı ı e miktar ııii fustı ziikfır tı o lduğu ba mazbata 
seriall ın utasarrı rı ığa bi lclirilcccklir . 

Ve saııcağıı ı havi ulduğ ıı kftffei liazalantııı bu yulda .mazbatalar 
geldikten sonra saııcağııı meclisi idare ve heyeti lefUşi yes i hazır olduğu 
halde her kazanın nüfusu zükurü yekılıı uııu cem ile sa ııcak dahilinde Osmanlı 
olarak ne kadar nüfusu zükiır sakin bulunduğ- u nı alfım oldukta ikinci 
maddede gösterilen suret ve nisbete tatb ikan sancakta bir kaç meb'us 
olmak lazım gelirse mutasarrıf tarafından vilayet gazetes irie ve merkez
de bulunarı lı eyet i teftişiyeye ve sancağııı sair kazalan kaymakamianna 
ve kaymakamlar ııı ari fctile lı cr kazanııı heyet i teftişiyes ine ve nevah i 
rei sierine eri an bildirilecek ve heyeti teftişiyeler varakai malısusalar ile 
iııtilıap olunacak nıeb'usamıı ın i ktarıııı ilfiıı edecektir . 

ON YEDiNCİ MADDE - Heyeti ırı eb 'u sa ıı rçin ttzalığa intilıap 
sa lalı iyeti buluıınıı yaıı evvelen tebaai Osıııa ııi eyden olmı ya n saniyen 
nizaıııı malı su s mucibiııcc nıııvakkateıı hi zın eti ecnebi ye imtiyazını haiz 
olan salisen Türkçe bilnıi yeıı rabian otuz yaşını ikınal etmeyen hamisen 
lıiııi intilıapta bir kimsenin lıizınetkaı-lığında buluııaıı sadise ıı iflas ile 
malıklım o lupt:ı iadei iti bar ct ııı en ıi ş olan sabian sui alı\·al ile müştelıir 

olan saminen ıııa lı cıır i yetine lıiiküı ıı lalıik ol upta fekki lıacred ilnıi yen tasian 
lıııkuku nıedeniyeden sakıt oiıııuş olan aş ircıı tabii yeti ccnebi ye iddi asında 
bulu nan ki mse lerdir . Dört sene sonra icra olunacak intilı ap l arda 

ı neb'ııs olmak için Türkçe okumak vt ın üıı: kü n mertebe yazmak 
dahi şart olacaktır . [ Muaddel : 3 ııisaıı ı '339 - ka ııuıı mınıarası : 
330 ] ıııualliıııin ıııü stes ııa olınak üzere lll erkezden maııs up 

biluırıum ıııernuriıı ile ıııüf t il e r , lıükk aııı, ıııüdc!ei uıııuıııiler ve be led iye 
rei sieri ınüııtehibi sani intil ıabı ıı a . nıiiba şere tte ıı iki ay ev vel ist ifa etnıiş 

olnıadıkca mahalli menıuri yctlcriııin dahil bulunduğu dairei iııtih a biyeden 

ı:ıeb ' us intiha p edilemez ler. (ıııe ıı subiıı askeriye hakkındaki fıkarat kanuniye 
19 kaııuııu evvel 339 ta rilı ve 385 ııuıııa ra lı kamıı ı ile ıııiilgadır. [ '~ ] aksi 

tl Büyiik Millet Mertisi kavanin mmntwsl : Cilt : 2 Sayfa : 172 
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takdirde intihabı vaki nıuteber olmaz. Meb'usan intihabı umumisi dört 
senede birkerre icra olunur ve her meb'usun müddeti memuriyeti dört 
seneden ibaret olup tekrar intihap olunmak dahi caizdir. 

ON SEKİZİNCi MADDE - Tenınıuzun birinci günü meb'us intiha
habına bedolunması için miitesarnflar tarafıııdan kaymakamlar marifetile 
her bir kazamn heye ti teftişiyesine haziran iptidasında ihtar olunacaktır. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Emri intihap kazanin her nahiyesinde 
ayrı ayrı icra olunur ve bir nahiyede mukayyet olan bir miintehibin diğer 
nahiyeye gidup rey vermeye hakkı olamaz. 

YİRMİNCİ MADDE - Her nalıiye intihabının hüsnü cereyanına nezaret 
etmek üzere hini intihapta heyeti teftişiyeden kur'a keşidesile tayin olunan 
bir aza hazır bulunacaktır. 

YiRMi BİRİNCİ MADDE - işbu kanunun on birinci maddesinde 
beyan olunciuğu üzere hakkı intilıaba nail olamayanlardan inaada kaffei 
Osmanlılar birinci derecede müntehiblerdir. Defteri esaside isimleri müharrer 
birinci derece müntalıip bulunan her r muadeel: 4 nisan 339 kanun 
numarası : 320] iki yüz gişiniıı bir nıüntahibi sani intihabına haklan 
olacaktır. 

YiRMi İKİNCİ MADDE - İkinci derece ınüntehip olmağa salahiyeti 
olmıyanlar evvelen tebaai Devleti Aliyeden bulunrnıyan saniyen mzaını 
mahsus mucibince nıuvakvaten hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan 
salisen on sekiz yaşını iknıal etmiyen rabian hini intihapta bir kimsenin 
hizmetkarlığında bulunan hamisen iflas ile rnalıkfıın olupta iadei itibar 
etmemiş olan sadisen sui ahval ile ınüştehir olan sab ian mahcuriyetine 
hüküm lalıik olup fckki hacredilmiyen saminen hukuku medeııiyedeıı sakıt 
olmuş olan tasıan tabiiyeti ecnebiye iddiasında bulunan kinıselerdir. 

YiRMi ÜÇÜNCÜ MADDE [ muaddei: 3 ııi sau 339 - kanun numa
ras ı : 320 madde - 5 ] Bir nahi ye dalıiliııde bulunan nüfusu zükurden 
lıer ild yüz kişi için bir müntahibi sani intihap olunur. 

Bu miktardan fazlası için b erveçlıi ati muamele ifa olunur: 
Üçyiize kadar bir , üçyi'tz birden beşyüze kadar iki , beşy üz birden 

yedi yüze kadar üç ilah ... ıııüntehilii sani iııtilı ap olunur. 

YiRMi DÖRDÜCÜ MADDE- Jier nalıi ye dahilinde ınevcut tııüııtalı
iblerin birer defteri taıızim olunup na lıi yeye memuren gidecek olan 
azaya virileceldir. işbu defterlerin bir iki gün zarfında tanzim i için heyeti 
teftişiye lüzunı görür ise kaza kaynıakanıından nıuval<katcn lüzumu 
kadar ldlt ip İsti yecekt ir ve kaymakanılık merkezinde nıüstalıdenı ketebe 
kifayete etmediği halde kaymakam ahaliden ve erbabı lı anı i yetteıı fal n·! 
katiplcr tedarik edecektir. 

YiRMi BEŞİNCi MADDE - Her ııahiyenin ne kadar nıüntalıibi var 
ise heyeti teftişiye tarafından o mikfar pusulahk ufak ve üzerine bir kaç 
isim yazılacak kad:ır beyaz kağitlar hazirlamıb heyeti mezkCıreye mahsus 
büyük mühür ile arkası bittemhir nahi yeye tayin oluhan nıemura verile
cektir. 

YiRMi ALTINCI MADDE - Nalıiye memurunun nalıiye merkezine 
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vunıdııııdan evvel o ııalıiye dalıilinde ne miktar nıüııialıip var ise belıcr 
kısı111 en 7iyade iiçyfız ıııüıı Uıhibdeıı ibaret olıııak üzere aksama taksi ın 
oluımr ve Iıer bir kısıuıııııı ıııüntalıibleri içiıı lıeyeti teftişiye marifetile bir 
gün tertip ile o günde merkezi ııahiye olan karyede bulunmaları her 
kısımn ahalisine lıaber verilir. 

YiRMi YEDiNCi MADDE - intillabın gününü ve sureti icrasını her 
kariyenin müııielıipleri bilme!( içiıı nihayet haziramn yirminci günü 
heyeti teftişiye ınarifetile her 11ahiyenin havi olduğu kurayı ge1üp ihbar 
etnıek üzere refakatinde bir iki süvari ile heyeti teftişiyenin ekseriyeti 
arasile intitıap olunacak rnuteber kimselerden ı.nemurlar gönderilecek ve 
bunlara yevmiye olarak idarei belediye tarafından ınünasip miktar ücret 
veri lecektir. 

VİRN\i SEKİZİNCi MADDE - Otuzuncu maddede gösterilen memur
lar lı er kariyeye vası I olduğu gün nıuhtaraıı ve sa i re vasıtasıla tnünasi p 
ve vas i bir malıaile m üntehi pleri ce Ibedip re' si n ah iye olan kariyeye 
toplaııacaklan günü beyan ile İstanbula gidecek nıeb'usanı intihap etmek 
içiıı nnhiyeleri dahilinde bulunanlardan müııasip kimseleri intihap ile 
tayiıı eylemelerini alıaliye teflıiın edecek v~ her kariyede hu veçhile vazi
fesini ifa eylediğini ıııübeyyin ınuhtaran taraflarındau bir kıt'a ilıniihaber 

alacaktır. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Kura alıalisine itayı ınalnınat için 
~~idecek memurların azimetlcrinde ıııüntalıiplerin resi nalıiye olan l<ariye
ye gidup liecelilintihap teceınıııularıııdaıı iki giin evvel otuzuncu maddede . 
beyan ol unduğu üzere llevet i teftişiyeden tayin oltnıan memurlar lı er na
!ıiye dahilinde mevcut ınüntelıiplcrin defterlerini vebalada beyan olunan 
arkalan ıııiihürlü puslalık kağ·1tları ve nıüntalıiplcr tarafından tşbu pusı

laları içine atmak için evvelce her şubeye iki kilitli \'e biri diğerine uy
nıaz iki aııalıtarlı nıuhkem ve ııahi~·eniıı puslabnın istiap edecek cesa -
ınette ve f•zcri ufacık bir zarf ihata edebilecek kadar delikli hey'eti tef -
tişiye ınarifetile inşa edilen sandığı ve maiyyetinde bir iki su va ri ve 
lüzüınu varsa rlükfım i mahalliyedeııe ve yahut yevmiyesi idarei beldiyeden 
verilerek ücretli bir l<atip istishap ile ıııüntelıiplerin vurudunden bir iki 
gün evvel re' si nalliye olan kar i yede hazır bulunacaktır. N ah iye memur
Ianna itası laziın gelen ücreti yevmiye idarei belediye sandığından veri
cek ve bu ücreti n miktan heyeti teftişiye tarafından tay i n olunacaktır. 

OTUZUNCU MADDE - intilıapta lıazır bulunacak memur re'si_nahi
ye olan kariyeye vas ıl oldukta nalıi ye meclis reisi ve azası birleşup işbu 
kanunnameyi alenen kıraat edecektir, 

OTUZ BİRiNCi MADDE - Kanunun kıraatinden sonra heyeti inti
babiye namile her nahiyede muvakkat bir heyet teşekki'ıl edecektir. Bu 
heyetin reisi kazndan gelen intilıap ıııeınurudur. Merkezinalıiye olaıı ka~ 

riye dalıilindeki imam ve papas ve hahanı ile nalıiye meclisi reisi ve 
azaı işbu heyeti intihabiyeni11 fizası olacaktır. Muvakkt1t heyeti intilıabi

ye teşl<il olunduktan sonra heyet azasımn saat kaçdan kaça karlar mahalli 
intilıapta bulunaerkları ve intihabııı icra olunacak ıııalıalli ekseriyet ftra 
ile tayin oluınır. 

OTUZ il(jNCİ MADDE - Nalliyenin heyeti iııtilıabiye:si icraryı 
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iıılilıap içi ll tcıısi r> olunan mahalle gi<.hıp ve ptt~ulalan 11 il ka olunaca~ı 
sandığı açup içi boş olduğumı lıey'di teftişiyeye ve hazır bulunanlara 
gösterdikden sonra kilitl nu.p aııalıüırlcınıı hiri kazadan gelen memura 
diğeri nahiye rcisiııc veri lecek ve hadcim sanrhgm dört tarafından sic i ın 
geçirilüp uçları muhtaran ve sair azamıı ıııühi'ırlerile teınllir olunacaktır. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Sandık teıııhir olunduldan sonra en 
uzal< kariyenin ınevcnt müntalıiplerile eimme ve paraslan ve haltamları 
ve muhtarları ve ihtiyarlardan iki kişi celbolunup hey'eti intihabiyenin 
reis ve azası marifetile hemen müntehiplerin her birine arkası menıhur 
busulalardan birer tanesi verilip yirmi altmcı maddede beyan olunduğ·u 
nisbet üzerine bulunduğu nahiye içinde her ne kadar ikinci 
derecede müntehip intihap olunmak Hl.zıın gelir ise emniyet 
ettiği adamların isimlerini puslasıııa yazacağı ve yazısı olmıyanlar emniyet 
eylediği kimseye malıallince ınüstaınel olan lisaııda yazdıracağı ve şayet 
puslada il<inci derecede ınüntehip olacak miktardan ziyade isiılı yazar ise 
yazdığı isinıleriıı iptidasından başlay1p ikinci derece ınünethip olmak için 
talep olunan miküırı kaydolunarak ziyadesi keenlemyekün hiikmüııde 
tutulacağı ve ikinci derece ınüntelıip olacakların adedinden daha az isinı 

yazar ise yazdığ·ı isiınierin kabul ve lmydolunacağı ve eğer bir nahiyede 
ikinci derece üç müııtclıip olmak Jftzmı ırelirken müntehip puslasımn 
üzerinde bir adam m ismini üç defa yazar, a yalnız bir rey itihar edileceği 
ve yazılan isimler okuıırııaz sureU ise keeıılenıyeküıı lıiiknıiindc bulunacağı 
Iıeyeii inlihabiye 5;ası tcırafmdan nıliml<üıı olduğu kadar müntehiblrri 
lefhim olunacaktır. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Puslcılar müntelıiblere verilip bir 
veya iki saat soııra heyeti iııtihabiycnin bultmdttğu ınalıalde mevcut 
bulunmaları ciınıııc va papaz va hahaın ve ıııulıtarlara tenbilı olunacak 
ve muayyen olaıı saatt · heyeti iııtihabiycııiıı tertip cdeceğ·i üzere lter 
karyenin ınüntehiblcri s1rasile gelip puslalar sandığa atılmazdan evvel 
Zatı Hazret Padtşahinin duayı öınürü Şevketi Şahaneleri imam ve papaz 
ve hahaın tarafından k1raet olunacaktır. Bir müntehip heyeti intihabiyenin 
huzuruna geldikçe karyesi ve ·ismi ve şöhreti heyetin katibi tarafı nd ~üal 
olunur vereceği cevap üzerine ınuhtarlar kendisi olduğunu şifahen tasdik 
eylerse ıni.intehip defterine ınüracaatla isminin üzerine caize çekilip puslayı 
sandığa atmasına ruhsat verilir. Bir nıüııtehip puslasını sandığa atacağ· ı 
vakit elinde bir pusladan ziyade bulunmaınas11ıa heyeti intilıabiye dikkat 
edecektir. 

OTUZ BEŞiNCİ MADDE - Arkası nıeınhur olmıyan puslalar hile 
ile sandığa atılmış ise keenleınyekün hükmündedir ve bu puslada 
müntehip kendi iınzasnn dahi yazmış ise valııı7 ikinci derece mü ııteh ip
lerin isiınieri kırnet \'e kaydolumıp nı üntehi pin in imzası kıraet ve kay-
dolurum yacaktır. • 

OTUZ ALTINCI)v\ADDE - I·icr karyeniıı nıi'ıntthipleri puslalarını 
attıktan sonra rı kan'eınizde mevcut olan miiııtelıipler ınıslaJarım sandığa 

attılar )) deyu katibin ya11ıııda buluııaıı mi'ıtehip defteri o karyenin imam 
ve papaz ve halıarn ve mulıtar ve ilıtiyarlaı ı tarafmetan tcmlıir veya imza 
olunduktan sonra anlar çel iliip diğl!r J,aryenin ınıılıtar ve imam ve papaz 
ve halıanı \'e müntehipleri gelüp 'ı-ezalik iııtihaba bededt:ccklerdir. 
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UTUZ Vl:-.DiNCi MADDE - Bir karycniıı emri iııtihabı hiianı 

bultıpta ınulıtaram çekili'tp diğ·er karyc alıalisi iııtihaba bedettikten 
sonra hazır bulunınıyan müııtehip geliip rcy vermek lıt1kkından sakıthr. 

Özrti hakikisi olsa dahi ınalıalli iııtihaba gelemiyen nıüntehibin vekil 
ile rey vermeğe hakkı olamaz. Nahiyelcrin lıavi olduğu karyelerin 
intihabı bir günde itmaın olunamazsa ol gün akşam iistü heyeti intihabiye 
dağ· ılınaıdan evvel sandığın deliği üzerine bir kağıt vazolunup ve etrafı 

ve sandık sicim ile bağlanup uçları \'C anahtar delikleri heyeti intihabiye 
tarafından temlıir olundul<tan soııra he.yetilı kararile eınin ve münasip 
bir mahalle vaz'ile ınnlıafazas111a itina oluııacak ve ertesi günü sandığ·ın 
mühürleri heyctce bilmuayene açılup yine intihaba bedolunacaktır. 

OTUZ SEKiZiNCi MADDE - Her müntelıip reyini verdikten sonra 
avdet eder. Müntehiplerin bir günden ziyade resi nahiye olan karyede 
e ğlcnıneıııelerine heyeti intihabiye gayret eyler. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Karyelerde o1duğu ınisillü şehir 
ve l<asabalarda dahi dört beş veyahut heyeti teftişiyenin münasip 
gör ceği maha11elerden ibaret ınuvakkaten şubeler teşkil ve her şube için 
heyeti teftişiye tarafından h ir memur tayin olunur. Kura ve nahiyeler için 
mahallinde beyan olunan ıııuaınc:lat Şt'hir ve kasabalarda teşekkül eden 
şubelerde dahi tamanıile icra kılınır. 

KIRKINCI MADDE - MerkC'zi ka1ada btıluııarak mahalli intihaba 
bizzat gelmiyeıı, yazdığ·ı rcy puslasıııı temhir ederek bir zarf içine 
koyup özrünü beyan ile ın lfuf pusulasunn sandığa atılmasına dair hey ti 
teftişiye reisine hitabeıı göndereclği mektup alenen açılıp okunarak mek
tubu gönderen maruf ise gönderdiği pusula l·apah oldtığ·u halde sandığa 
atılır. Iv\aruf değilse o pusula hi'ıküııısüz bıral<Jlır. 

KlRK DİRİNCi MADDE - Nahiye ve şubelerin bilcüın1e ınüntehip
ler rey verdikten sonra heyeti iııtilıabiye aza~ı kfiınilen lıazu· iken sandık 
açılıp ikinci derece müntehiplcr evvel emirde isiınierine baknuyarak 
sandığa atılan puslalar birer birer say1larek sayıs1 bilindikten sonra 
betrkrar sandığa konularak <ı: nalıiye ve şubeye ştıkadar nıüntehip geliip 
.şukadar pusula atılmış .ll deyu ıııulıtas:ır hcınan bir l.;ıt'a mazbata tanzim 
olunur. 

KlRK İKİNCi MADDE - Rry verrtı nıiiııtehipleriıı adedinden ziyade 
pusla zuhur ederse nahiye ve şu beni ıı heyeti intilıabiyesi şediden m es' 
ul tutularak hile ile pusla atanların 7ahire ilıracı için canibi kaza ve 
livadan mahsus memur ve mustantık gönderilecek ve fakat ahaliyi tekrar 
intihap ile meşgul etmen'ek icin rey veren ınüntehibin adedine müsavi 
puslalar sandıktan çıkan hp fa1b kil km ları asla açı hp okunnıaksızın ale
nen ihrnk olunacaldır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Pusl~ılann adedi hilindil<ten sonta lıer 
ınısindaki isinı1Nin talıririnc bedolunacaktır. Şöyle ki puslada Rörülen 
isimler bir kaç hi'ıyiik gağH.la hunıfll lıecn tu·tibi üzere yazılıp sonra 
okunan puslalarda o isiıııler tekerrür ettikçe isınin yaııına ( ı) rakamı 

çekilir. Bu arada sandik açık turıııaıııak için isirıılerin talıriı-ine bedolunacağı 
anda saate bakilup mesela talırire saat yedide bedolunupta saat seldze 
kadar bir saatte iki yüz elli pu;,laınn lıavi olduğu isirnlerin tahrir olun
duğu anlaşılması üzerine o güu saat oıı birı.; i,adar tahriri esami ile iştiğal 



ulunmasıııa karar verilirse üç saat için sandıktan y<!diyüz' elli pusla çıl.;a
rılıp bir sofra üzerine \ ~zoluııaraJ.; kı mat ve tahrir olum ır ve bir tnraftaıı 
dahi sandık kilitlenip ve etrafma sicimler kicirilip uçları ve sandığın 
deliği temhir olunarak minasi p bir yerde lııfzolunur ve sandığın komıl

duğu mahallin kapusu tenıhir olunur ve her gün tadat ve temhir olunan 
puslalar bir torba ya vaz i le tenılı ir edi !ir. Ert si günü heyet erken ce 
tecemmü ile evvel emirde o gün kaç smlt meşgul olacaklarını kararlaşdi
rırarak ve sandığı alenen açup o kadar saate kafi puslalar çıkanlarak 
şayet yene hi tam bu lmazsa keınafıssabı k d va m olunur ve lı er akşam ne 
miktar pusla tadat ve tallrir olunup her bir ikinci derecede nıtintelıip 
o gün ne miktar rey kazandığ·ım müş,ir nıühtasar bir mazbata yazilir. 
Bilcümle puslalar kayit ve iahrir luııdtıldaıı soııra en ziyade rey kazamp 
ikinci derecede müntehip olaniann yedine heyeti intilıabiye tarafından 
bir kıt1 a ınazbata verilir. 

KlRK DÖRDÜNCÜ MADDE - eçen maddelerde beyan olunan 
kaideler icra olunduktan sonra dert rde çekilen caizeler mucibincc ııahiye 
ve şube dahilinde rey verıııt-ğ·e r~ laıı falan kuradan veya malıallitıden şu 
}<adar müntelıip gelmiş ve usuli'ı üzere sandık açılıp puslalar tadat 
ve tahrir oluııdukta falaıı zat ştıkadar \'e falan şu kadar rey l<azamıp ve 
ckseriyet kazanan falan ve falan n\t olduğ·uııu nıüş'ir nalliye ve şubeııin 

h yeti intihabiyesi tarafmdan ayrıca iki kıt'a ınazbata tanzim oluı ı up 
biri kazadan g !en ınenıura diğeri nahiyc reisinr vrrilrct~ldir. 

KIRI< BEŞiNCİ MADDE - ik inci d reccde ıııiiııtehip olanlar intilıap 
olunduklarına dair resi na lı i~ e ve ştıbed heyeti intilıabiyeden alacaklan 
nıazbata üzerine resi kazada bııltıııan lıeyeti tdtişiyeyc gidüp ınazbatayı 
ibraz edecek ve bu nıa7batalar defteri mahsusuna kaydolunacaktır ve 
meb1ttsanın icnı.yı iııtihabı için lıeyeti teftişiyenin buluııdıığ'lı ınalıalde 

kangı gün ve saatte b11 Innmas ı lazım geleceği ten b i lı ve meb 1us
luğa namzet olanların isimlerini lıavi heyeti teftişiyeden ııı cnı lıur yediııe 

bir kll'a pusla verilip ist rse nanı ret olanlardan isterse namizet olmay1p 
dirayet ve haıniydine itinıat eyl<.diği ve meb'ııs olmak için lazmı gelen 
evsah haiz olan sa ir ze\·attaıı iııtil ı; p edebilecf ği ve sancakta her ııe miktar 
nıebu's olacak ise adetleriyle o ı~ıil<tar isimleri yazması ikinci derece 
müntehip olanlara tefhim olunacaktır ve mazbatasını Kaydiçin heyeti 
teftişiyeye gitmiyen ikinci derece miintelıiplerc kangı gün ve saatte hazır 
bulunmak lazun geleceği mahsus da\·einameler ile ihtar oltınacaktlr. 

I<IRI< ALTINCI MADDE - lleyeti idtişiyeden tayin olunan yevnıü 
saatte hazır bulunacak ıı<Jnci derece müntehiplerin yedine arkası 
heyeti teftişiye mührile temhir olunmuş birer lnt'a pusla verilir. Sancakta 
ht!r ne kadar meb'us olacak ise baiada tarif olunduğu üzere ikinci derece 
müntehip olanlardan her biri o kadar isimleri yazacaktır \'e yazı bilme
diği halde heyetin içtima eyle<iiği malıalden ç1kmayup orada iken emniyet 
ettiği adama yazdıracaktır. Snncak dalıilinele meb'us olacak adedden 
zait ve noksan isim veyahut kendi imzasım yanrsa otuz altıncı maddenin 
ahkamına tatbil<an icrayı muamele lunur. 

KlRK YEDiNCİ MADDE - ikinci derecede müı tehip olanlar pusla
larım derununa atmak için heyeti teftişiyenin içtinıa eylediğ·i odada 
sofranın üzerinde ve ortasında yalnız bir pusla sığabilecek kadar delikli 
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bir sanduk buluıracaktır . İkinci derece müntehipler puslalannı atmazdan 
evvel sanduk açılup içi boş olduğunu buzzara gösterildİkten sonra kilidi 
üzerine büyücek bir varaka vazolunarak heyeti teftişiye mührile ve yevmi 
intihabda hazır bulunmak için davet olunan müftii belde ve rüesayı ruhaniye 
ile ikinci derece müntehi p olanlardan iiç kişini n mühürleri le_ temhir olunur. 

KIRI< SEKİZİNCi MADDE - Saııduk kapanup mühürlendikten sonra 
heyeti teftişiyeye gelüp mazbatasını en evvel kaydettirıen ikinci derece 
müntehi pler sırasil e davet olunup ellerindeki puslaları sandığı n içine 
atacaklardır ve atar iken bir pusladan ziyade olmamasına dikkat 
olunacaktır. 

I< IRK DOKUZUNCU MADDE- Vevıni intihapta hazır bulunacak . ikinci 
derece müntehiplerden kaza dahilinde bi !cümle intihap olunan ikinci derece 
müntehiplerin onda sekizi mevcut ise sandık açılup meb'usluğa rey kazanan
lartı1 Isimlerini havi resi sancağın heyeli teftişiyesine ita olunmak için atide 
beyan olunacak mazbatanın tanzimine iptidar olunur ve şayet yevmi muay
yende mevcut olan ikinci derece müntelı i pler kazanın ikinci derece nıünte

hiple rinin mecıntttınun onda sekizinden az ise sandık açılmayup deliği 
üzerine bir varaka vaz ile heyeti teftişiye tarafından ve yalnız yevmi 
intihapta hazır bulunmak için davet olunan müftii belde ve rüesayı 

ruhaniye caniplerinden temhir olunup mevcut olmıyan ikinci derece 
müntehipler ğeliııceye kadar sandık emin bir mahalde hıfzolunacak 
ve gel mi yen ikinci derece m üııtelıi plerc filan gün resi kazada hazır bu
lutiıııak üzere Hükumeti malıalliye tarafından nıahsusan ihtarr.ameler gön
derilecektir. Puslasırıı sandığa atmış olanlar isterse avdet edecektir. 

ELLiNCİ MADDE - İkinci derece ıni.intehiplerden geleıneyip geri 
kalanlar muahlıaran resi kazaya geldikte heyeti teftişiye ile o gün için 
eelbolunan nıiiftii belde ve ri.iesayı ruhani ye tarafından sandığın mühür
lrri ledelmuayene delik açılıp ikinci derece ınürıtehipler puslalarıııı 

sandığa atacak ve işbu davetten sonra mazereti lıasebile gelemiyen ikinci 
derece ıııiiııtelıip!er beklennıeyip sandık açılacaktır. Sandık açıldıktan 

soııra gelecek ikinci derece nıünteb ipler hakkı intihaptan mahrum olur. 

ELLi BİRİNCİ MADDE - Heyetin lıu zunıııda satıdık açıldıkta evvel 
emirde atılan puslalar tadat ile alenen okunarak ıneb'us olamak için 
pusulada yazılan isimler kaydolunur ve bir isim pusulalarda tekerrür 
ettikçe bir rakamile i~aret olunur ve bu veçlıile bilcümle puslaların 
tahriri lıitaın bularak her bir zahn kazandığı reyleri cem ile mazbata 
tanzim ve heyet tarafından temlıir oluııup _ kaza kaymakamı marifetile 
livada bulunun heyeti teftişiyeye gönderilir. işbu mazbatada sancakta 
mesela ild ıneb'us olacak halde kazada en ziyade rey kazanan yalnız iki isim 
yazılmayup sair rey kazanan her ııe kadar isimler olur ise olsun velev 
cüz'i rey kazaumış bulunsun mazbataya dereile isiınierinin altına reylerin 
adedi rakkanı ve yazı ile işaret olunacaktır: Sancagın heyeti teftişiyesine 

könderilecek mazbatamıı bir sureti teııılıir olunarak meclisi belediyede 
lııfzolunacai<tı r. 

ELLi İKİNCi MADDE - Her kazanın heyeti teftişiyesinden mazbata 
gedikte resi liva olan kazanın reyleri d~hi sayılıp ana dair bir mazbata 
taıızim olunduktan sonra sancağııı heyeti teftişiyesinden başka müftii 
belde vt rüesayı ruhaniye ve isterleı-se sair kazaların namzetleri veya 
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vekilleri hazır bulunduğu halde iptida resi liva olan kazanın ınazba!ası 
açılıp intilıap olunanların isimlerile her . bir ismin kazandığı reyin ıııik

tarı yazılır badelıu kazalardan gelen mazbatalar sırasile açılıp kıraat ve 
kayıt ve cümlesinin yeklınu ıııalunı oldukta sancak dahilinde az ve 
çok rey kazanmış nakadar zat zuhur ederse ciiınlesiniıı isimleri birer 
birer zikrolumır ve nıiisavat üzere rey kazarırııışlar bulunur ise beyinlerin
de kura keşide olunur. Badelıu cıızi yade rcy kazananlar kimler ise 
onların meb'us oldııldarıııı lıavi henıaıı bir nıazba!a tanzim ile lıcyeti 

teftişiyei Jiva tarafmdaıı ınülırü zatilcrilc teınlıir olunur. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE - ller i sınin kazaııdı ğ ı rey leri lıavi !aıızinı 
olunan mazbatanı n nı u saddak sureller i bi lahraç bir kıt' as ı nı eb ' u s olanlara 
ve bir Int' ası vilayet matbaasırıda tab i le her kaza ın n heyeti teftişiye"i ne 
verilmek üzere valii viHıyete ve mutasarrıfa gönderilir. · 

ELLi DÖRDÜNCÜ MADDE - Ekseriyeli ara ile meb'us olanlar 
sancağın heyeti tefti ş i yesindc ıı alacakları ın azbata y i sancagın meclisi 
idaresine tastik ettirerek nihayet teşriııi evvelirı yirminci günü İstanbulda 
bulunup yedierindeki mazbatai ınu saddakayi heyeti meb'usanııı hiııi 

küşadında muvakkat reise ibraz edecektir. 

ELLi BEŞİNİCİ MADDE- Elli üçüncü maddede beyan olunduğu üzere 
ekseri yeti ara i le me b 'us olaıılann ınazbataları tamamen canibi vi layete 
geldikten ve n1crkezi yiJayetin heyeti teftişiyesi marifetile merkezin 
meb'usları dahi tahakkuk eyledikten sonra valii viltiyetin tahtı riyasetinde 
olarak meclisi idare ve heyeti teftişiye bir yere toplanup evvela merkezi 
vilayet olan saııcağııı mazbatası ve badebu diğer saneaklardan gelen 
mazbatalar kıraat ile vilayet dahilinde meb'us olan her bir zat için 
muhtasar birer kıt'a ına zbata tanzim olunacağı ınisillu her sancağııı 

heyeti teftişiyesi !arafıncbıı gelen ınazbatalann birer sureti çıkarılıp 

heyeti hazıra tarafından ınülhirü zatilerile ve meclisi idarenin inühüru 
mahsusile temhir olunduktan sonra valii vilavetin inhasına leffeıı bila 
tehir Dahiliye Nazaretiııe gönderilecektir. Vilayette toplandıkları gün 
zikroluııan mazbatalarııı sur 'ati tanzim ve talıriri zıınmııda lüzumuna 
göre dört beş ve dalıa ziyade katip bulundurulacaktır. 

ELLİ ALTINCI MADDE -- Elli beşiııci maddede beyan oluuan 
mazbatalar vi layetten Dahi liye N ezaret i ııe gel d ik te heyeti ıneb'usan açı Inı ış 
ise hemarı gönderilecek ve açı lıııarnış ise kiişadııia değin hıfzolunacaktır. 

Vilayatl eıı bilvurut Dalıiliye Nazardinden heyeti meb'usana gönderilecek 
bilcümle ıiıezabı t ve evrak için heyet i meb'usaııın reis ve katipleri 
tarafından Dahili ye Nazaretine makbuz ilmülıaberi verilecektir. 

ELLi YEDiNCi Iv\ADDE - Defatiri esasiye iııtihaptan sonra Meclisi 
idarei kaza marifetile bir saııdığa vaz ile lazım gelen yerleri teııılıir 

olundnktan sonra idarei belediyede hıfzoluııacak ve her sene ınayısın 

birinci günü meclisi idarei kaza ile idarei belediye heyetleri lıuzuruııda 

sarıdık açılıp ve defatiri esasiye çıkarılıp. dairei belediye heyetine tesliın 
olunacaktır. 

ELLi SEKİZİNCi MADDE - Yedinci maddede beyan olunduğu 
üzere her mahalle ve kariye ınuhtarlan nezniııde bulunacak defteri esasiye . 
ınüracaatla mahalle ve kariyeleri dahilinde bulunanmüııtehibinden bir sene 
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içinde vefat veyahut diğer mahalle nakletmiş veyahut sekizinci maddede 
beyan olunan ahvalden birine düçar olarak müntehiplik hakkından sakıt 

olmuş olanlar ile on yedi yaşını ikmal ile on sekiz yaşına girmesile veya 
diğer m ahaiden oraya nakli hane etmesil e müntehi plik hakkını kazananla
rın esamisini havi iki kıt'a defter yazılarak imam ve papas ve halıarn ve 
muhtarlar tarafından badetteınhir nihayet mayısıİı sekizinci günü merkezi 
kazada bulunan idarei belediyeye gönderilecek ve defterin tanzim ve 
hernan irsali için nihayet mayısın beşinci gününe kadar muhtarlara 
tahriren tenbih ve ihbara idarei belediye mecbur bulunacaktır. 

ELLi DOKUZUNCU MADDE - Altmış birinci maddede muharrer 
defterler vasıl oldukta idarei belediye tarafından mutalea ve icabına göre 
icrayi tahkikat olunduktan sonra bir kaç sureti tanzim etttirilip hıfzolu

nacak ve görmek isteyenlere meccanen birer sureti verilecektir ve itiraz 
edecek olanlar on dördüncü madde ahkaınına tevfikan hareket ederler. 
Muayyen olan vaktın mürurundan sonra tahakkuk eden hale göre heyeti 
belediyenin nezareti tahtında belediye katibi şerhile lağv veya ilave 
olunacak isimleri tashih edecektir. 

ALTMIŞINCI MADDE - Defatiri esasiyenin tasbilıleri her sene tem
muz iptidasına kadar ikmal olunacak ve badettashih bu defter yine 
[ Defteri esasii müntelıibin ] namile yadolunacaktır. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Her kaza dahilinde mevcut bulunan 
müntahiplerin isimlerini mübeyyin defterler dört senede bir defa vilayet 
matbaasında tabolunur ve her kaza için kaç nüshanın lüzumu olduğu 
ve nefiyatla satılacağı meclisi idarei vilayette karar verilir veber karye ve 
muhalle muhtarlarına kazasına mahsus olan defatiri matbuadan ikişer 

nüshası Hükumet tarafından meccanen gönderilir. 

f?ASLI HAlUiS 
l\lcvudı cezaiycyc llair 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - İdarei belediye ve heyeti teftişiye ve 
intihabiyenin talep ettiği malumatı vermekten imtina eden eimme ve 
papas ve halıarn ve muhtarlardan iki yirmilik mecdiyeden on yirmilik 
mecdiyeye kadar cezayİ nakdi alınır. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Sahte bir isim veya sıfat takınarak 
ve yahut kanunen hakkı intihaptan mahrum .olduğunu ketmederek kendi
sini intihap defterine yazdırnıağa ve yahut ismini mükerrer kaydettirmeğe 
cür'et edenlerden bir yüzlük Osmanlı altınından on altına kadar cezayı 
nakdi alınır ve bir aydan bir seneye kadar hapsedilir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Va bizzat meb'us olmak vc·ya 
diger bir zatı meb'us intihap ettirmek garezile müntehipleri ihafe eden 
veyahut teşvik için müntehiplere akçe ve eşya verenle ve verilen akçe 
ve eşyayı kabul edenler ve bir şahıs hakkında rey vermek veya verdirrnek 
ve yahut rey itasmdan imtina etmek için Devlet memuriyeti veya bir 
hizmeti hususiyeyi vait ve kabul edenler iki aydan bir buçuk seneye 
kadar hapsedilir ve on yüzlük Osmanlı altınından elli altına kadar 
cezazi nadi alınır ve b\.1 çürm{ln faili memurineten işe tart cezasite de 
rna.hkum olunur, 
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ALTMIŞ BEŞİNCi MADDI;:- Reylerin vazolunduğu sandığı ve itnti

haba müteallik evrakı resmi yeyi geı.sp ve sırkat ve tahrip edenler bir 
serıeden üç seneye kadar hapis cezasile beraber on yüzlük Osmanlı altı
nından yüz altüna kadar cezayı naktl ile malıklım olunur ve bu file • 
cüreti esnasmda mucibi mi.icazat olacak diğ·er bir file tasdaddisi tebeyyün 
eylediki halde ceza kanuıınamci humayanuna tevfikan başkaca nıücazat 
edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE- İşbu ceza faslında beyan olunan hare
kata mütecasır olupta henüz maksatları file çikmamış olanlar zikrolunan 
cezaların nısfile mücazat olunur. 

AL TMl Ş YEDiNCİ MADDE - Gerek mahkemece bir hüküm sudtırile 
ve gerek izharı iflas ederek iadei itibar edemeınesile hakkı intihaptan sakıt 
iken ınahrumiyetinden evvelki ve gerek sonraki defatiri intihabiyeye gendi 
su'nu olmaksızın mukayyet olduğu halde rey verenler bir haftadan bir aya 
kadar hapis ve bir meddiyeden beş mecidiyeye kadar cezayı nakti ile 
mücazat olunur . 

ALTMIŞ SEKİZİNCi MADDE - Altmış altincı maddede gösterilen 
ilk iki alıval ile gendisirıi kaydettirmiş olduğu halde ve gerek sahta olarak 
diğer mi.ikayyet bif müntalıibin isim ve sıfatıııı takmarak bir cemiyeti 
intilıabiyede her kim rey virirse altı aydan iki seneye kadar hapis ve 
bir altı ndan on altına kadar ceza yi nal<ti ile mücazat olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - Bir defadan ziyade intilıab etmek 
için bir mükerrer kayittan istifade edenler bir haftadan bir aya l5_adar 
hapsolunur. 

YETMiŞİNCi MADDE - Rey yazmağa tayin olunduğu bir nıüntahibin 
ifadesinin ğayrl bir ismi kaydeden her şahıs hakkında bir aydan altı 

aya kadarlı apis ile beraber bir altından on altına kadar çezayı naktı 

ile nıücazat olunur. 

YETMiŞ BİRİNCİ MADDE - Gerek muameli cebriye icrasil ve gerek 
menıuriyetten mahrum etmek veya zatini veya familyasını veyahut serve
tini bir zarara duçar eylemek tehdidatil bir müntehibi rey vermekten icti 
nap ettiren veyahut rey itasına icbar edenler bir aydan bir seneye kadar 
hapisle beraber beş altınndan yirmi altına kadar cezayİ nakdi ile mücazat 
olunur. 

YETMiŞ İKİNCİ MADDE - Eracifi kazibe neşrile ve bir takım müfte
ri yat ilanile vesair güııa hiyel ve desais imalile intihap muamelatım bozanlar 
ve yahut bir ve daha ziyade mi.intehibi rey vermekten içtinap ettirenler 
veyalıut ceıniyetle ve tehdit amiz nümayişle bir cemiyeti intihabiyenin 
icraatını ihlal ederek hakkı intihabın İcrasına veyalıut her kesin serbestce 
rey vermesine ira sı na ki sa edenler bir aydan bir seneye kadar hapis i le 
beraber bir altından kırk altına kadar cezyi nakti ile mücazat olunur. 

' YETMiŞ ÜÇÜNCÜ MADDE- Bir heyeti intihabiyeye men'i intilıap 
garazile her ııevi lıücumu icra veyahut kasdedenler üç senden beş seneye 
kadar muvakkat kürek cezasile mücazat olunur . Cürüm bir veya daha 
ziyade kaza ve nevalıide icra olunmak üzre evvelce tertip ve ittifak ile 
yapılmış balunursa muvakkat kürek cezası onbeş seneye kadar temdit 
olunabilir . 
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VETMIŞ DÖRDÜNCÜ MAD[ıE - İşbu kanunda göste,·ilen ceraim ln 

bir kaçı birlikte icra kılıııırsa mürtekipleri en ağır cezay ı müstelzim 
olan cürmün cezasila mücazat olunur. 

YETMiŞ BEŞİNCi MADDE -Emri iııtihabattaıı mütevellit hukuku um u~ 
miye ve hukuku hususı ye davaları bir intihab neticesinin neşir ve ilan 
olunduğu tarihten altı ay mürurunda gayri mesmu hükmüne girer. 

VETMiŞ ALTI!'\CI MADDE -bir meb'usun emri iııtihabı makbul 
ve müteber olduğu bir heyeti mebusan tarafından tasdık ve ilan olduk~ 
tan sonra iııtilı aba fesat ka rişdırılnıış olduğuna dair ınalıkeııı ede ıı bir hü
kü m lah ik olsa bile meb'usluktan sukuti caiz olamaz . f akat meb'us olmak 
için kanunen ımıayyen olan şeraiti cami o!madığ·ına hükmolunur ise 
evve li hüküın heyeti meb'usanca nazarı tetkike alııııp verilecek karara göre 
malık lım olan nı eb'us ya ipka veyahvt ıııebusluk tan iskat ile yerine ahari
nin iııtilıap ve tayini Makamı Sactarete baıııazbata arzolunur. 

YETMiŞ YEDiNCİ MADDE - Altmış altıncı, altmış yedinci, yetmiş 
birinci, yetmiş üçüncü, yetmiş dördüncü, yetmiş beşinci, yetmiş a ltıncı 
yetm iş dohızuncu maddelerde gösterilen· ef' alin nıulı akemes i kaza daavi
meclisinde ve altm ış sekizinci, yetmiş ikinci ve yetmiş yedinci maddeler
de beyan olunan ef'alin ınuhakemesi li va meclisi temizinde icra olunur 
ve di vanı temyizi vilayette i stiııaf edilir. 

1'11n·.\IJl UlU l i M i YE 

VETMiŞ SEKİZİNCi MADDE - Meb'u s lardaıı isti fa eden ve vi.ikda
lıkda n maada Devlet memuri yetini kabul eden ve kanunu esasi lıükınünce 
meb'uslukdan infi sali l azını ge len ve vefat edeıı ve heyeti nıeb ' ıı san tara fın 

dan u sul e rı reddolunan ve hukuku nı cde niyeden kanuncn sakıt o l anl arın 

in t ilıap olunduldan sancakta meb'u s lu ğ·a yeniden diğerl eri in t ilı a p olu nur. 
Alıva li m eşrulı a heyeti nı eb 'u sa.ıı tarafı nda n tahkik olumırak csba'bı nı u cibesi 

ve yerine d iğer meb 'usun intihabı lü zuıı ıu ba mazbata Makam ı Sedarete 
bild irerek oradan dahi tayin olunaca k fiza nın bulunduğu vi layet v:ı. li s in e 
i şarı keyfiyet olunur. Müceddedeıı iııtilı a p o luı ıııcak meb'us o se ııe ııin 

ictimaıııa yeti şeın ez ise heyeti ın eb ' usa nııı gelecek ictinı aında lı azır bulun
ınağa mccburclur. Meb'us luğ·u kabul ilc sancağ·m heyeti t eft i ş i yes i tara fınJa n 

a ldı ğ· ı nı azbatay i mecli si idarci livada tastik ettirdiiden soıır:ı. istifa eden
lerin i s tifası ya lnı z heyeti ın eb'usaııdan kabul olunabilir. 

YETMiŞ DOKUZVNCU MADDE - İntilıap icra olunur iken bir zat 
vil ayet dahilinde iki veya bir kaç sancakta ekseri yeti ara kazandığ· ı halde 
ka gm sancağı n mebus lu ğ·unu tercih ey ! edi ğ i vali i vilayet tarafı ndan doğ·

rudan doğnıya kendisinden istiUim oluntıp meb'us olan zat nihayet sekiz 
gün zarfında tercih ey l edi ğ i sancağ·ı talıriren valii vilaye te bildirm eğ·e 

nı ecbıırdur. Bu suretle mebus ları adedine noksan gelen sancakta mücedde
den di ğ·eri intilıap olunur . 

• 
SEKSENiNCİ MADDE - İntilıap için nahiye ve şubeye gelecek olan-

lar o sırada deyni miri için hapsolunamaz. Evvelden mahpus ise muvak
katen sebiyli tahli ye olunup intil1abın ikmalinden sonra yene tevkıf 

olunabilir. 
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SEl<SEN BİRİNCİ MADDE · - Kanunu esasiye tevfikan heyeti m ebu~ 

san dört seneden evvel ba İradei Seniyye dağıldığı halde İradei Seniyye 
tarihinden itibaren iki ay zarfında işbu kanunun ahkaınına tevfikan ye
niden intihabata şuru olunmak için Dahiliye Nazaretinden valiler ve valiler 
canibinden mutasarrıflara tahriratı mahsusa irsal olunacaktır ve o sene 
için defteri esasinin yeniden tashihi lazım gelmeyüp musahalı itibar 
olunacaktır ve işbu sonraki intihabın tarihi bitamından i !ibaren nıebus
olanlar nihayet üç buçuk ay zarfında Dersaadete bilvürud heyeti nıebu

saııın içtimaında hazır bulunmağa mecburdur. 

SEKSEN iKiNCİ MADDE - Muayyen olan vakıttan evvel hasbelicap 
heyeti meb'uşaııın ba İradei Seniye ictinıaı lazım geldikte Dersaadette 
ne vakıt hazır bulunmaları iktiza edeceği Dahiliye Nazaretinden valilere ve 
valiler tarafından dahi doğrudan doğruya meb'uslara iş' ar olunacaktir . 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - Dersaadet belediye kanununda mu
harrer hudut dahilinde bulunan mahaller bir dairei intihabiye ve her 
bir dairei belediye bir şubeyi intihabiye itibar olunacak ve elviyei mül
hakada viHlyate merbut sancaklarda ceryan eden usul cari olup Şehir 
Eınaneti merkezi vilayet addedilecektir. 

İnlibabı meb'usan kanunu muvakkatinin bazı maddelerinin 
tadili hakkında kanun [*} 

[ 21 haziran 1927 ı 

li:anun }e~ 1112 

BİRİNCİ MADDE - 1927 senesi intihabatına mahsus olmak üzere 
intihabı meb'usan kanununun beş ve on iki ve on üç ve on dördüncü 
maddelerindeki sekiz günlük müddetler dört güne ve on beş günlük 
müddetler sekiz güne ve beş günlük müddet üç güne tenzil edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE - 84 kanun neşri tarihinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu kanunun icrasına İcra Vekilieri Heyeti 
menıurdur . 

İnli/ıabı meb'usan lwnunnamesinin sıweri icraiyesine dair 
talimat [**} 

[ 7 ramazan 1326 ve 20 eyl111 1324 ı 

MADDE ı - İntihabı ıneb'usan kanunnamesi bilcümle Meınaliki 
Mahrusaı Şahanede ııahiyeler teşekkül etmiş itibarile · yazılıp zii<tolunan 
kanunnamenin neşrinde şayet nahiyeler teşekkül et~emiş yerler var ise 
münasebati mevkiiyeyi gözederek dört beş kuradan ibaret icrayi intihap 

----------------
1*1 Resmi Ceride: N 621 
/*"'} Tertibi sani düstur. Cilt 1 - sayfa: 37 
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lçin Hükumeti mahalliyeler marifetile muvakkat şubeler teşkil olunacaktir 
ve resi şube ittihaz olunacak kariyenin muntarı nahiye reisinin ve şu
benin sair kura muhtaranı birleşerek nalıiyelerde olduğu .misillü meclis 
intilıabın vazaifesini icra edeceklerdir. 

MADDE 2 - İntihabı meb'usan kanunnamesi iktizasınca defatiri esa
siyenin tanıimi ve işbu defterlere dair olan sair muamelatın mayıs ibti
dasından bedolunması lazİmeden olduğundan kanunnamei mezklır her ne 
vakit viiayata vasıl olursa lıemen bila tealılıür defatiri esasiyenin tanzimi
le ana müteferri olan sair ahkfımın icrası için Vülatı Izam Hazrab tarafından 
lazım gelenlere evamir ve tenbihat verilecektir. 

MADDE 3 - işbu kanunnamenin vilayete gönderilecek nüsahi müte
addidesinden her sancağın cesaınetine göre lüzumu miktan mutesarriflara 
ve valinin bulunduğu şehrin idarei belediye reisine ve merkezi viH\yete 
merbut kazalar kaymakamiarına irsal ve ahkamı mündiresine takbikan 
serian icabının icrası iş'ar olunacak ve esas defterleri tanzim olununcaya 
kadar arasıra ne yolda hereket olunduğu istilam kılınacaktır. 

MADDE 4 - işbu kanunnamenin nüsahi ınüteaddidesi mutesarrıflığa 
vurut eyledikte mutasarrıf veya vekili kazaların cesaınetine göre lüzumu 
miktarım kaymakamlara irsal ve bulunduğu şehir veya kasabanın meclis 
belediye reisine ita edecek ve arasıra kaymakam ve meclis beledii reisinden 
defteri esasının tanzimine dair malumat talep edecektir ve vilayat 
kanunnamesi mucibince Memaliki Mahsuranın kaza merkezlerinde mecalisi 
belediye mevcut olup şayet mevcut olmıyan resi kaza var ise kanunna
rnci mezkure tatbikan hemen meclisi beledi teşkilile müntehiplerin 
defterinin tenzimine bededilecektir. 

MADDE 5 - İşbu kanunnamenin nüsahi müteaddidesini kaymakam 
kaza, idarei belediye reisine teslim edecek ve her kazada defteri esasiyi 
atide beyan olunacak heyeti teftişiye tanzim eyliyecektir. Kaymakamı 
kaza defteri esasının tanzimine dair heyeti teftişiyeden . ve belediye 
reisinden arasıra tah ri ren m alumat isteyecektir. Hıfzı inzibat içi n dairei 
belediye reısı veya vekili tarafından iktiza eden muavenet talep 
olundukca kaymakam itaya macburdur. Bu mecburiyet vilayetle resi liva 
olan kazalar için vali ve mutasarrıfa dahi şamildir. 

MADDE 6 - intihap kanununun cezaya müteallik faslı mahsusu her inti
hap senesi evrakı matbua ile intihap malıallerine talik olunacaktır ve kanunu 
mezkurün birer nüshai matbuası her kariye ve mahalleye irsal olunacaktır. 

lntihabt meb'usan ınuameltdma mılleatlik bazı 
nwkan-eral ve lebliğal [*] 

[ 21 eylul 1324 1 
ı - Meclisi Meb'usana mütaallik muamelatın icra ve ikmali için kur·a 

ve nevalıiye izamları icap eden memurin ve ketebeye verilecek ücüratın 
varidatı belediyesi kifayet etmiyen yahut dairei belediyesi teşekkül etınediğ·i 

için vardatı olmıyan kazalarda ne taraftan tesviyesi lazım geleceği bazı taraf· 

/*/ Takvimi vakayi N 6 
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laı·dan istifsar edilmesile ledelistizan zikrolunan ücuratın evvel emirde kaz~ 
yahut liva meclisi idarelerince mıktarları takdir ve tayin olunarak 
sandıgından verilecek mazbata üzerine varidatı belediyesi müsait olan 
yerlerde mahalleri dairei belediye ve varidatı belediyesi müsait yahut mev
cut olmıyan yerlerde dahi mahalleri mal sandıklanndan itası icap edeceğ· i 

Meclisi Mahsusu Vükelaca tezki redilerek Babı Alice icabı icra kıl;ndığ'i. 
2 - § İntihabı meb'usan kanunnamesinin kırk beşinci maddesinde 

heyeti teftişiye tarafından meb'usan namzetlerinin isimlerinin havi ikinci 
derecede müntehiplere pusla verileceği muharrer isede heyeti mezkurenin 
kimleri ne suretle namzet addederek isimlerini tahrir edeceği yolunda 
gerek bu maddede gerek diğer maddelerde sarahat ve delalet olma
dığından sureti muamele bazı Vİiayatçe ledelistifsar meb'usluğa .namzet 
olacakların sureti müracaat ve kabulü hakkmda kanunnamei mezkurde 
sarahat yoksada kanunu esasinin altmış sekizinci ve intihabı meb'usan 
kanunnamesinin on yedinci maddelerinde ıneb'us intilıap olunması caiz 
olacaklar hakkında tefsilat münderiç olmasına ve Meclis Meb'usaııın ilk 
içtimat için tatbik edilmiş olan talimatı muvakkatede meb'us olmak üzere 
namzet olacakların ya resmen bilmüracaa namzetliklerini kaydettirmeleri 
yahut meb'usluğa ehlolduğunu mitsaddak intilıaba salih olanlardan laakal 
üçyüz kişiye bir veraka tahtim ettirilerek bilvasıta tebliğ eylemeleri lazım 

geleceği muharrer olmasma binaen bu şarait dairesinde namzetliklerini 
vazedeceklerin kabul ve il§.nı icapedeceği Meclisi Mahsus Vükelaca tezekkür 
kılındığı. 

3 - § Mebusan kanunnamesinin süveri İcraiyesine dair talimatın 

birinci maddesinde icrayı intihabat için dört beş karyeden ibaret 
muval<kat şubeler teşkil · olunacağ·ım ve yirmi üçüncü maddesinde bir 
nalliyenin ınüntel:ıibi evvelleri beş yüzden dun ve iki yüz elliden efzun 
olursa bu gibi nahiyelerin dahi müntehibi sani intilıap etmeğe salahiyetleri 
olacağİ muharrer olup halbuki bir çok karyeler ufak ve nüfusu kalileyi 
havi olduğu cihetle beş karyeden bir müntehibi sani intihabına salahiyettar 
iki yüz elli nüfus zükfıru bulunamadığıııdan bahsile beşten .ziyade karye
hin birleştirilmesinde beis olup olmadığı bazı ınahallerce istifsar edilmesile 
bilmuhabere salifüzzikir maddelerin mazmununa nazaran ınüntelıibi 

evellerinin nııktan müntehibi sani tayinine müsait olmıyan kuraııın 

münasebeti nıevkıiyeleri itibarile birleştirilmesi nıaksudu asli olan teshili 
intihabat ınat!abma nıuvafık olacağından bu gibi kuradan icabı kadarı nın 

birleştirilmesi Meclisi Vükelaca nıünasip görülerek. 
4 - § İntihabı nıeb'usan kanununun 'sekizinci maddesinde tanzim 

edilecek esas defterlerinde cinayet ve cünha ile mahkum olanların isimleri 
Jıizasına şerh verileceği muharrer iken gerek müntehip gerek birinci ve 
ikinci derecede müntehiplerin tadat olunan şeraiti meyanında cünlıa ve 
cinayet ile mahkum olmamak kaydi musarrah olmadığından keyfi yet 
~edelistizan iflasına hüknıolunmuş ve iadei itibar etmemiş olanların 

ınahcur ve hukuku medeniyeden malırum bulunanların intihap olunama
yacakları kanunu esasi ile itihap kanununda mübeyyeıı ve cünha ve cinayet 
ile mahkumiyeti sabıkanın ınanii hakkı intilıap olduğ·una dair sarahat gayri 
mevcut olmasına nazaran esııayı intihabatta hali nıalıcuriyette bulıınaıılarla 
iadei itibar etmemiş olan nıüflislerin ve cünlıa ve cinayetle ınahkumen 

henüz ceza görmekte bulunan ve binaenalazalik . Iıüriyyeti şahsiyelerine 

malik olmıyan eşhasın intihap etmek ve edilmek salahiyetinden ma.hru-
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miyetleri tabii olduğu gibi salifüzzikir sekizinci maddede muharrer kuyudu 
maııia sırasında münderiç hukuku medeniyeden sakıt olmuş olan kaydı 
mutlakına göre hukuku medeniyeleri bilalıara iade olunanlarında bu salahi
yete nail olanıamaları icap edeceğinden ve hukuku medeniyeden sukutu 
gayri mütazammın bir hüküm ile mahkum olup ikmali müddeti cezaiye 
edenlere gelince bunların mahza evvelce mahkum olmuş olmalarından 

dolay ı salahiyeti mebhusuanhadan mahrunıiyetleri lazını gelmiyeceğinderı 
ana göre tebliğ at if ası. 



Oevr~n i n ilk 
i ç timaı 

B:ı z ı ı s lı l alılaı~ 

Ta hlif 

Daiınl Hiya set 
IJivaııı intilı alı ı 

H.iya se t Divanı
ııın müdde ti 

Ri y ııset Divanının 

ııa s ıl tCJ'ekküp 
cdflceği 

3 -DAHiLI NiZAMNAME 

niniNCi DAP 
l\Jeclisin teşeldiülü 

BİRİNCİ MADDE - Devrenin ilk içtimaının birinci 
inikadının ilk eelsesinde daimi reis intihap edilineeye 
kadar azaııın en yaşiısı muvakkaten Hey'eti Umumiyeye 
riyasct eder veyahut bir muvakkat reis intihap olunur. 

En genç dört aza muvakkaten katiplik makamında 
bulunurlar. 

Hangi meb'usun en yaşlı ve hangilerinin en genç 
olduklarının evvelden tetkikı hususu, vazifeleri yeni Riya
set Divanının intihabına kadar devam edecek olan, idare 
amirlerine aittir. 

Devre, tecdidine karar verilmediği halde dört seneden 
ibaret olaıı · ntihap müddetidir; 

İçtima, her teşrinisani iptidasından gelecek teşrinievvel 
nihayetine kadar devam eden Meclis senesidir; 

İn'ikat, Heyeti Umumiyeııin muayyen günlerde vaki 
toplanışlarıdır; 

Celse, her in'ikadın teneffüs tatilile inkıtaa uğrayan 
kısımlarından her biridir. 

İKİNCİ MADDE - Muvakkat Riyaset Divanının teşek
külünden sonra Teşkilatı Esasiye Kanununun 16 ıncı 
maddesi mucibince meb'uslar intihap d:ı.irelerinin heca 
harfleri sırasile tahlif olunurlar. 

Tahlif, Teşkilatı Esasiye Karıunundaki yemin metnini 
kürsü üzerinde yüksek sesle okumaktır. 

Sonradan meclise iltihak eden mebuslar da ilk celsede 
bu rasimeyi ifa ederler. 

ÜÇÜNCÜ MADDE - Tahlif merasınıını müteakıp 
Daimi Riyaset Divanı intihabı icra edilir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Riyaset Divanının \lazifesi 
bir içti ma senesi içi ndir. 

BEŞİNCi MADDE - Riyaset Divanı - : 
ı - Reis, 
2 - Üç reis vekili , 
3 - En az ikisi münavebe ile Heyeti Umumiyede bu- -

lunmak üzere dört katip, 
4 - Üç idare amirim:len mürekkeptir. 
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AL TlN CI MADDE - Riyaset Di yanı 
mutlak ekseriyetle intilıap edilir. 

gizli rey ve !{iyaset Divanının 
nasıl iı ıt ih ap 

Mutlak ekseriyet hasıl olma dığı takdirde aynı usule 
tevfikan ikinci defa intihap icra edilir. 

Bunda da mutlak ekseriyet hasıl olmazsa en ziyade izafi 
ekseriyet kazar.anlardan is tenilen adedin iki misli ayrıla

rak bunlar hakkında üçüncü defa reye müracaat olunur. 
Bunda izafi ekseriyet kaf idir. 
Reylerde tesavi olursa kur'aya müracaat edildir. 

YEDiNCİ MADDE - Reis, reis vekilltri, katipler, 
idare amirleri için ayrı ayrı reye müracaat olunur. 

Rey varakalarına reis için bir, reis vekilieri için üç, 
katipler için dört, idare amirleri için üç isim yazılır. 

SEKİZİNCi MADDE - Daimi Riyaset Divanının 
intihabı akabinde Rei si cmhurun intihabına başlanır . 

Reisicümhur gizli rey ve mutlak ekseriyetle iotihap 
edilir. 

Bu intihapta rey le riıı tas ııifi için kur'a ile dokuz 
meb'us tefrik ve reyler Heyeti Umumiye salonunda 
açıkça tasn if olunur . 

İntiha bın net icesini Meclis Reisi Heyeti Umumiyeye 
bildirdikten sonra Reisicümhur intihap olunan zatı hazır 

ise riyaset kürsüsünü işga le davet eder. 
Reisicümhur, riyaset kürsüsüne çıkıp teşkilatı 

esasiye kanununun 38 inci maddesi mucibince yüksek 
sesle yemin eder. 

Ondan sonra kürsüyü Meclis Reisine bırakır. 
O da inikada derhal nihayet verir. 

DOKUZUNCU MADDE - İntihabı esnasında Reisi
cümhur hazır değilse , Meclis Reisi intihabın neticesini 
hey'ete ve int ihap olunan zata bildirir. 

Reisicümhur geldikte yukarıda zikred ildiği veçhile 
yemin eder. 

ONUNCU MADDE - Her içtiıııa iptidasmda daimi 
reis intihap edili neeye kadar ayni içtimaın sabık reis 
vekillerinden en yaşhsı mu vakkaten Heyeti Umumiyeye 
riyaset eder. 

Bu takdirde sabık katipler kiltiplik makamında mu
vakkaten bulunurlar. Mu va kkat reis, yoldama yapar. 

Nısap varsa ve Reisicümhur o gün nutkunu irat 
edecekse kürsüyü işgal ile celseyi açar ve sene başı 

nutkunu irat eder. 
Ondan sonra riyaset kürsüsünü muvakkat reise bırakır. 
Bunu müteakıp daimi Riyaset Divanı intihabatına 

başlanır. 

ed ile ceği 

Heis, reis vekil· 
leı·i, ka tipler ve 
.dal'c amiı· l e ri

ıı ; n ayı· ı ay rı 
iııti lı apları 

ıte i s i cürnhur 

intiha h ı 

Re i sic üınlıuı' in
tihap edi l en zat 
hazır· d eğ ilse 

Müteakıp iç lima 
sene leri nde Ri
yaset Divanı in
tihabı v e Reisi
cüm hu run nut
kunu okuruas ı 
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ON B:RiNCi MAD DE - Reisicümhurun nutkurıu Teş
kilatı Esasiye Kanuntı ııun 36 ıncı rnadJesinin son fıkrası 
mucibince Başvekil okuyacak ise hitabet kürsüsünden 
kıraat eder . 

ON İKİNCİ MADDE - Meras inıi mahsusa her içti
maın bidayetinde ve Teş kilatı Esasiye Kanununun 25 inci 
maddesi mucibince iniihabatın tecdidine karar verilmesi 
üzerine teşrinisaninin ilk gününden evvel vukubulan 
fevkalade içti m aların bidayetinde icra olunur. 

İKİNCİ HAP 

İntihap mazlıataları 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Daimi Riyaset Di vanının 
(ve icabında Reisicümhurun) intihabından sonra intihap
ları hakkında şikayet ve itiraz vaki olmıyan ve bu nizam
nameye ınüzeyyel numunesine ınuvafık olan mazbafalar 
reis tarafından heyete arz ile isimler bir bir okunarak 
'işarl rey ile tasdika iktiran eder. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Meclis Reisi intibapları 
hakkında şikayet ve itiraz vuku bulan ve nümunesine 
muvafık olmıyan mazbatalan Heyeti Uınumiyece kur'a ile 
tefrik edilecek otuz azadan mürekkep Mazbataların Tetkikı 
Encüınenine havale eder. 

Bu encüınen devre esnasında bir i ş çıkınca toplanıp 

onu i n taç eder. 

ON BEŞİNCİ · MADDE- Encümen kur'a il e, beşer 
azadan mürekkep ihzarl encümenlere ayrılır. 

Her ihzarl encümen gizli reyh bir reis ve bir de 
mazbata muharrirliğini ifa edecek katip intihap eder. 

Tetkik Eııcümeni Reisi her ihzari encümenin tetkik · 
edeceği kadar intihap mazbatalarını kur'a ile ayırır. 

ON ALTINCI MADDE - İlı zarl Encümen, Tetkik 
Encümeni Ri yaseti vası tasile her dürlü tetkikatın icrasına 

salahiyyettardır. 

Eencümen, bütün vesaik ve muhaberatı tetkik ve 
Hükumetiıı olanca tahkik vesaitine müracaat edebilir. 

Tetkikattan sonra keyfiyet reye arzolunur ve muci -
bince mazbatas ı tanzım edilercek Tetkik Encünıenine 

verilir. 

ON YEDiNCi MADDE - Tetkik Encünıeni re'sen 
ve yahut İhzarl Encünıen ınazbatalarında gördüğü tali! 
esbabını tetkik edip ıııürettep aza adedinin mutlak ekse
riyetile bir karar ittihaz eder ve tafızinı edeceği nıazbatayi 
Heyeti Unıumiyeye gönderir. 
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0N SEKiZiNCi MADDE - Meb'usluğu tali! olunan 
zat İh zarl Encümende: Tetkik Fncümeninde ve Heyeti 
Umumiyede kendini müdafaa etmek ve yahut diğer bir 
ıneb ' us vasıtasile ettirmek h akkım haizdir. 

Bu hak hi ç bir suretle takyi t edi lemez. 
MüLakereden sonra lı eyeti unuını iye kararı m ittihaz 

eder. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Mazbataları tetkik 
edilen meb'uslar kendi haklan ndaki reye iştirak edemezler. 

YiRMiNCİ MADDE - i ntih ab ı tetkik olunan bir 
ıııeb'us meb'uslukta ıı isti fa edebilir. 

Şukadar ki bu istifa keyfi yeti onun intihap mezbatası

nın tetkik ediln esine mani değildir. 

YiRMi BİRİNCi MADDE - Mazbatası Heyeti Umu
ıniyede ret edile rı zatm yerine yeniJen meb'us intihabı 
için ri yaset, ait ol duğu makama tahrirat gönderir. 

ÜÇÜNCÜ ll-\P 
Encüme nl P-r 

YiRMi İKİNCi MADDE (muaddel: 7 ni san 1927)
Her içtimaııı başlangıcında vazifeleri ertesi içtimaa kadar 
devam etmek ve azası Heyeti Uımımi yece izafi rey ile 
intihap ol unmak üzere on beş encüıne n teşkil olunur. 

MECLİS VAZiFELERİLE MÜ T'ENAZIR ENCÜMEN
LER : 

1 - Teşkilatı Esasiye Encümeni ( 15 aza , 1 muvaz
zaf katip ). Dahil! ni zarnname i ~ l er i bu encüınene mu
havveldir; 

2 - Arzuhal Eııcümen i ( 20 aza, 2 mu vaLZaf kati~ ) ; 
3 - Divanı Mulıaseba t F:ncümeni ( 15 aza, ı muvaz

zaf katip ) ; 
4 - Meclis Hesaplan nın Tetki ki Encüı neıı i ( ı o aza, 

ı muvazzaf kat ip ) ; 
5 - Meclis Kütüphanesi Eııcümen i ( 5 aza , bunlar

dan birini Ri yaset Di vaııı idare am irleri ara sı ndan ayırır. 

Bu encümene Kütüphane Müdürü katiplik eder ) . 

BÜTÜN HÜKÜMET HİZMETLERİLE MÜTENAZIR 
ENCÜMEN : 

6 - Bütçe Encii meıı i ( 25 aza , 1 ı ıı uvazzaf baş katip, 
ı refikı; 1 mu vnzzaf ldti p ). Bu en cü ıneıı kendine bir de 
reis vekili intihap : der. 

Umumi bütçe ınazba tr.sını n yazı lm a~ı ve nıüdafaasile 
mükellef bir nıazbata nı uharri r i nden başka bu encümen 
bir veya muh telif dai reni n bütçe mazbatas ıııı yazmak 

i\re lfns l uğ n tali ! 
oiıın ;ı ıı za l in 
kendin i mlida · 

Hu zeva t ııı k Pnd i 
lıak l aı·ınd;ı reye 
i§tirak (·de ru iye-

cekl cri 

intihab ı letkik 
edi len meb: mmn 

is t i fa. ı 

\ lr.zb:ı t :ısı rı> t 

Pıii l e n za t 

Daimi encüıne n 

lerin müddetl e
ri , intiha pl arı , 

adetleri ve baz ı 

a hk a ın 
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ve müdafaa etmekle mükellef hususi mazbata muharrirleri 
dahi inNhap edebiİir. 

VEKALETLERLE MÜTENAZIR ENCÜMENLER ( Heca 
harfleri tertibil<ı ) : 

7 - İktisat Encümeııi ( 25 aza, 1 nıuvazzaf katip) ; 
8- Hariciye » ( 15 aza, 1 muvazzaf katip) ; 
9- Dahiliye .ıı ( 25 aza, 1 muvazzaf katip ) : 

Bu encünıeııe lüzum görüldükte bir reis vekili de intihap 
olunur. 

İskan, posta, telgraf ve telefon işleri bu erıcümene 
muhavveldir ; 

1 o - Sıhhiye Encünıeni ( 15 aza, 1 muvazzaf katip ) ; 
11 - Adiiye ıı ( 20 aza, 1 muvazzaf katip) ; 
12 - Maliye :ıı ( 15 aza, 1 muvazzaf katip) ; 

Tapu işleri bu encünıene nıuhavveldir; 
13 - M. M. Encümeni ( 20 aza, 1 muva~af katip) ; 
14 - Maarif » ( 15 aza, 1 muvazzaf katip) ; 
15 - Nafıa ıı ( keza ) ; 
Yukarıdaki encümenlerle tenazıını bulunınıyan dairelere 

müteallik layiha ve teklifler maliye umuruna ait iseler 
Bütçe ve Maliye Encümenleriııde, bundan başka bütün 
layiha ve teklifler Dahiliye Encümeniııde müzakere olunur. 

ihtisa s cetveli YiRMi ÜÇÜNCÜ MADDE - Encünıen intihaplarına 
ve namzetlik medarolmak üzere meb'usların tercünıei hal varakalarından 

anlaşılan ihtisas ve mesleklerini gösterir bir cetvel Riya
set canibinden tanzim ile bastırılir ve azaya dağıtılır ve 
kezalik levhaya talik olunur. 

Meb'uslar encümen azalıklarına namzetliklerini kaya
bilirler. 

Namztlerin isimlerini muhtevi cetvel de Riyasetçe hastı
rılır ve azaya dağıtılır ve kezalik levhaya talik olunur. 

Heyeti umumiyede eııcümen iııtihaplan ancak bu cet
velierin aağılmasından dört gün sonra başlar . 

Eııclimenlerde YiRMi DÖRDÜNC-ü MADDE - Bir encümende gizli 
giz li ce lse celse aldini vekil veyahut eııcüıneııin üçte bir azası talep 

edebilirler. 

enciimen azala
rının artırılması, 

muhtelit ve mu-
vakkat encli -

menl e ı' 

Gizli celsede encümen azasıııdan, ve vekilierden ma
adası bulunmazlar. 

Gizli celse akti müzakerenin sır olarak muhafazası 
taahhüdünü tazammun eder. 

YiRMi BEŞİNCi MADDE - !-!eyeti Umumiye lüzum 
görürse encümen azalarının adedini nıuvakkaten artırabilir 
ve muhtelit veyahut muvakkat encünıenler teşkil eder. 

Bukabil encünıenler kendilerine nıuhavvel işin intacına 
kadar vazifelerine devam ederler. 

Muhtelit encümenlere numara sırasında mukaddem 
olan enetimenin reisi riyaset ve mazbata muharriri rnazbata 
muharrirliği eder. 
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YiRMİ ALTINCI MADDE - Her encümen kendine 

gizli reyle bir reis, bir mazbata nıuharriri ve bir katip inti
hap eder. 

Bir encümende muayyen bir madde için , lüzum 
görülürse, hususi bir mazbata muharriri intihap olunur. 

Muvazzaf katipler birden ziyade encümene katiplik 
edebi 1 ir ler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis Riyasetine aittir . 
Encümen Reisinin mazeret veyahut gaybubetinde 

Mazbata Muharriri ona vekalet eder veyahut ayrıca 
bir reis vekili intihap ol,unur. 

YiRMi YEDiNCİ MADDE - Bir encümen kendisine 
mulıavvel layiha veya teklifin diger bir encümene ait 
olduğu mutaleasında bulunursa esbabı mucibe serd
ederek o encümene havalesini talep etmek hakkını haizdir 

EncUmen r eisi , 
mazba ta mulıa

rriri , kil tibi , 
husosi mazbata 
muharriri ,muv
azzaf id.tibi , 
r e ise velialet 

Bir encümene 
muhavvel i§in 
diger bir eucü

men e aidiyeti 

YiRMi SEKİZİNCi MADDE - Bir encümen kendisine Diger bir e ne li

rııuhavvel layiha veya teklif veyahut alelitlak bir nıesele 
hakkında nıazbatası sonra yine kendi tarafından yazılmak 

üzere iptida diğer bir encünıeııin nıütaleasını alnıağa 

lüzunı görürse layiha veya teklifin o encünıene havalesini 
isteyebilir. 

Kezalik bir encünıen diğer bir eııcünıene muhavvel 
bir layiha veya teklif ve yahut alelitlak bir mesele hak
kında mütaleasını beyan etmek üzere o layiha veya tek
lifin kendisine havalesini isteyebilir. 

Bu gibi ahvalde alakadar olan her iki encümen müt
tefik iseler Meclis Reisi icabıııı icra ederek ertesi celsede 
bundan heyeti umumiyeye malumat verir. 

Şayet iki encümen arasında ihtilaf çıkarsa keyfiyet 
reis tarafından heyeti umumiyeye tebliğ olunarak mesele 
orada müzakere ile halledilir. 

Mütaleası sorulan eııcümen mazbatası diğer nıazbatalar 
gibi basılır ve azaya dağıtılır. 

YiRMi DOKUZUNCU MADDE - Eııcümenler ken
dilerine. muhavvel işlerin fetkikinden başka hiç bir işle 
meşgul olamazlar. 

OTUZUNCU MADDE - Encünıenler meclis binala
rında ve kendilerine tahsis edilen odalarda toplanırlar. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Encünıen ruznanıeleri 
encüınenler tarafından tanzim ve bir gün evvel bütün 
vekiliere ve nıeb'uslara ilan olunur. 

Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsa meclis reisi 
veyahut encünıen reisi azayı hususi vasıtalarla da toplaya 
bilirler. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Azadan en az üçte biri 
hazır bulunmadikça encünıenler inikat edemez ve reye 
müracaat oluııanıaz. 

menin mutaleası 
alınmak 

Ui ğeı· biı· e neli
mendeki i~ lıak
loııtla miilalea 
beyan etmek 

Enclimenlerin va
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OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Müstaceliyeti heyeti 

umumiyede kararlaştırılan maddelerden başka nıulıavvel 

işlerin müzakeresine ancak kırk sekiz saat sonra başlanır. 

lieyeti umumiyede müzakere olunan bir kanunun 
encümene iade olunmuş bir veyalıut daha ziyade madde
sinin müzakeresi bundan müstesrıadır. 

Muhavvel evrak encünıen azasından beşi tarafından 

istendiği takdirde veyahut reisin tensibi üzerine encü
mence bastirilir. 

Eıı c üın e n z:ıbıt - OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Her encümeniıı 
l ar ı, mazbata ln- müzakereleri hülasetan zabtedilir. 
r ı ıı i mza la nm::ı 

l a ı· ı , takdim v e 
havaleieri, nı u-

lıalefet kay dı 

Uiy il!a vt' teı..Jil'

ı, • ı·iıı lıan gi ı naz 
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l nl'afıııu a rı nıii 

d:ı l'aa ~ıli l eı.:cği 
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1-ıu ne v;;kitte 
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I ' f'i ev r:ıkııı iıı -

t ;: cı nılidıl e li 

ŞuJ, adar ki encümen karar vt>rirse · harfiyen zabıt ta 
tutulabilir. 

Azanın isimleri zabıt ceridesinde tasrih olunur . Bu 
za ptı aza i mza! ar. 

Eııcümeıı nıazbatalarım reis, mazbata ınulıarriri ve 
kati pten nıaada müzakerede hazır bul un muş aza da imzalar. 

Encümenler mazbatalarını Meclis Ri yasetine verirler • 
Riyaset bu mazbataları derhal bastırıp azaya dağ·ıttırır. 
Bu süretle basılıp dağıtılmıyan mazbata lar Heyeti 

Umumiyede müzakere olunamaz. 
Heyeti Umunıiye, mazbataların resmi gazete ile neşri

ne de karar verebi I ir. 
Encümen mazbataları riyasete verildikçe resen zabıt 

ceridesine \'e ruznameye geçer ve levhaya talik olunur. 
Bu bapta aza tarafından itiraz vuku bulursa bunun 

sair müzakere edilecek maddelere tercihan heyeti umu
miyede halli i :! zıındır . 

Kendi siniıı muhalif kaldığı mazbatada musarrah bulun
madıkça tarafından . imzalaıımış bir nıazbata aleyhinde 
encürnen azasından biri söz söyleyemez ve ınazbata mu
harririndcıı İstizahatta bulunamaz. 

OTUZ BEŞİNCi MADDE - Bir layiha veya teklifi, 
heyeti umunıiyede, başlıca ait olduğu eııcümen nıüdafaa 

eder. • 
Diğer bir veya daha ziyade encümeııde ayni layiha 

veya teklif lıaki-:ında müzakere geçmiş ve mazbata da tanzim 
k ilııımış ise o erı cümenl~r yalnız kendilerine ait olan 
madde n~ya l; ısımları müdafaa ederler. 

OTUZ ALTINCI MADDE- Eııcünıeıılere muhavvel bir 
layi ha veya teklif, havalesi gününden nihayet bir buçuk 
ay içinde lıeyeti umumiyeye gönderilmek lazını gelir. 

Eger encümen bu müddette nıüzakereyi neticelendire
mezse esbabı nıucibesini heyeti umumiyeye bildirir. 

Aksi takdirde mezkfır Iayiha veya teklifin doğrudan 

doğruya ruznameye alınmasını Hükfımet veya sahipleri 
isteırıek hakkını haizdirler. 
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Bir encümen tara fın dan diğerine muhavvel mese!e, 
on gün zarfında başarı lmak ve kabil ol anıazsa esbabı 

m uc i besi bildirilmek muktazidir. 

OTUZ YEDiNCİ MADDE - Encünıenler kendilerine 
muhavvel layiha veya teklifierin ilk önce Teşk il ft tı Esasiye 
Kanununun metin ve ruhuna mugayir oi up olmadığını 

tetkik etmekle ın ük e lleftir ler. 
Bir lay iha veya teklifi Teşkilatı Esasiye Kar.ununa 

nıiıgayir gördükleri takdirde esbabı rnucibesini tasrilı ile 
maddelerin müzakeresine geçnıeyip ret ederl er. 

OTUZ SEKİZİNCi MADDE - Encümenler bütün 
vekaletlerle doğrudan doğruya ınuhabere edebilirler. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Bir nıeb'us ikideıı 
ziyade daim! encümerıe aza olamaz. 

Bütçe Encümenine mensup olanlar diğer bir encüıııuıe 

i ntihap edilenıezler. 

Riyaset d iv anı aza sı encüıııen !ere i nti hap edi lemezler. 

KIRKINCI MADDE - Encümenler, vek ilieri ve 
müta hhassısları davet etmek salahiyetini haizdir ler. 

Davet edilen vekil bulu namayacağı takdirde nanıına 

söz söyleyecek menıurin rüesasmdan birini bulndur.ur. 
Bir kanun teklifinin ~ahipleri tekliflerinin tetkıkı na 

memur olan encümende hazır bulunurlar ve fikirlerini 
beyan etmek isterlerse nıutalaalarının dinlenmesi zaruridir. 

Teklif sahibi mevcut değilse davet edilir. 
Gel ınediğ i takdirde endi men i ş i intaçla keyfi yeti 

m:ızbatasına derceder. 

KlRK BİRİNCİ MADDE - Her ıneb'us mensup 
olmadığı bir e ncüııı enin vesaikiııe ıtla kesp ve celse 
gizli değilse müzakerelerine i şt irak edebilir. 

Şu kadar ki orada rey veremez. 
Bi ı: encünıen, azasından o lım yan nıeb'us l arı n mütale

asına müracaat edebilir. 

· Uı y ilı :ı va tı ' k
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KlRK İKİNCİ MADDE - Bir devre içinde sabık ;-;a :ı ık r ıı c iim e n i ıı 
bir encünıenin tanzim etti ği ınazbata yı, tekabbül eden yeni uı a z lw ta s ı 
encüıııen nı üdafaa eder. 

KlRK ÜÇÜNCÜ MADDE Encümenler Meclisin 
tatili esnasında Heyeti Uın uıni ye kararile ınuayyeıı işleriıı 

müzakeresi için toplanabilirler. 

KlRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Mazbatası ıııüzakere 
olunan bir encümenin azası veyahut encüıneıı ı:aınına 

müdataaya salalıiyettar mazbata muharriri veya bir aza 
encüıııenlere tahsis olunan masanın başında bulunurlar. 

Tat il r~ ıı .• ::; ıııd ıı 

topl a ıı :ıeak eıı 

cliııı e ııl c ı· 
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Nısap bulunmadığı takdirde encümen nanuna söz 
söyleyen zat yalnız maddenin encümeııe iadesini teklif 
edebilir. 

KlRK BEŞİNCi MADDE - Mazeretsiz veya haber 
vermeden mütevali dört in'ikatta hazır bulunınıyan encü
men azası encümence istifa etmiş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intihap edilmek üzere keyfiyet 
Meclis Riyasetine bildirilir. 

KlRK ALTINCI MADDE - Bir encümeııde söz 
kesilir, şahsiyatla uğraşılır ve intizamı ·. bozacak nümayiş
lerde bulunulursa encümen reisi icabında celseyi tatil eder 
ve keyfiyeti Meclis Riyasetine bildirir. 

Meclis Reisi bu gibi inti zamı bozan hareketlerinden 
dolayı hakkında şikayet vuku bulan meb'usa ihtar cezası 

verir. 

KlRK YEDiNCİ MADDE - Encümenlerin gördükleri 
işler hakkında s~ıede en az iki defa Katibi Umumilik 
tarafından bir rapor tanzim ve Meclis Riyasetine takdim 
olunur. 

Ri yasetçe bu raporlar hastınlarak meb'uslara dağıtılır 
ve Resmi Gazete ile de neşrolunur. 

XIRK SEKİZİNCi MADDE - Encümenierin evrak 
ve vesaikile zabıtları, ait oldukları layiha ve teklifler He
yeti Umumiyenin kararına iktiran ettikten sonra, Meclisin 
evrak hazinesinde saklamr. 

KlRK DOKUZUNCU MADDE - Divam Muhasebat 
Encümeni muhasebei kat'iye kanunu layihasile daireleriıı 

sarfiyat ve taahhüdatı hakkı nda her üç ayda bir Di va nı 
Muhasebat tarafından tanzim olunacak raporlan tetkik 
eder. 

Tetkikatın neticesini gösteren nıazbata basılarak ıneb'us
lara dağıtılır. 

Bu mazbatalar Heyeti Umumiyet e nıiizakere ile karara 
rabtedi lir. 

ELLiNCİ MADDE - Meclis Reisi Teşkilat Esasi ye Ka
nununun 8 2inci maddesi mucibince Türklerin gerek şahıs
ları na, gerek ammeye müteallik olarak karı unlara ve niza
mnamelere mühalif gördükleri hususlarla .bir hakkın ihkak 
edilmemesi veyah .1t ihnvtl edilmesi üzerine günderilen arzu
halları ve bu mahiyyette telgrafnameleri üzerlerine bir 
numara koydurup hususi bir deftere kaydettirdikten 
sonra geciktirmeksizin Arzuhal Encümenine havale ede~. 

Bununla beraber diğer bir_encümende tetkik olunmak
ta bulunan bir -teklife müteallik arzuhallar Reis tarafından 
doğrudan doğruya o encüınene hava le olunur. 
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Arzuhal Encümeni de böyle bir havaleyi kra edebilir. 
Arzuhal sahibine bir ilmühaber verilir, 

ELLİ BİRİNCİ MADDE- Meclise verilecak arzuhallar Arzuhalın §ııı· tıar 
salıibinin iınzasile mümza olmak, şöhretile oturduğu yer 
gösterilmek ve bir kaç imzayı ınühtevi iseler içlerinden 
en az birinin oturduğu yer tasrih edilmek icap eder. 

ELLi İKİNCİ MADDE - Arzuhalların bir meb'us Va s ıta il e takdim 

vasıtasi le takdim i de caizdir. 
Bu takdirde o meb'us kendi vasıtasile verildiğini 

şerh ile arzuhalı n altına imzasını kor. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Encümen: 
1 - Bidayeten Hükfımete, Şurayı Devlete, mahkeme

lere ve Divanı Muhasabata verilmeleri iktiza eden arzu
lıalları ait oldugu makamlara tevdi; 

2 - Gerek re'sen İcranın son kararına itiraz ve şild

yeti mutazammın Evrakı ve gerek ait olduğ-u makamlar -
dan verilen cevapları ruznaınesine idi-ral; 

3 - Arzuhalın bir encümene havalesi lazım geldikte 
bu muameleyi ifa; 

4 - Tayini muameleye mahal olmıyan arzuhalları in -
taç eder. 

ELLi DÜRDÜNCÜ MADDE - Af veya mücazatın 
tahfifi m üsted'ayatı mahkumlar ve yahut bunların akraba 
veya ehibbası tarafından takdim olunabilir. 

Bunların müzakeresine Adiiye Vekilinin ve yahut 
gündereceği devair rüesasmdan birinin huzuru şarttır. 

Müstediyat nazara şayan görülürse arzuhal bir inha 
karanna merbuten Adiiye Encümenine gönderilir. 

Bu encümen icap ederse bir kanun teklifi ile keyfiyeti 
heyeti umumiyeye arzeder 

ELLi BEŞİNCi MADDE - Teşkilatı Esasiye Kanunu
nun 82 inci maddesinin son fıkrası nıucibince şahsa ta
allfık eden hususlarda her arzuhalı n neticesi hakkında salıi

bine tahriri cevap verilmesi mecburidir. 

ELLİ AL Tl NCI MADDE - Meclise takdim edilen 
arzuhallar hakkında her hafta encümence arzuhalların nu
marasını, sahip veya sahiplerinin isim, şöhret, oturdukları 

yer ve arzuhallarımn hülasasım ve bu bapta ittihaz olu
nan karar ile eshabı mucibe3ini mübeyyin bir cetvel 
tanzım olunarak basılır ve bütün vekiliere ve meb'uslara 
dağıtılır. 

ELLİ YEDiNCİ MADDE - Her meb'us celvelin dağı
tılması gününden başlıyarak bir ay içinde arzuhal endi
meninin bir arzuhal hakkında verdiği karar -ne olursa 
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olsun bunun Heyeti Umumiyede tetkik ve müzakeresini 
istiyebilir. 

Bu halde encümen, o arzuhal için mazbata tanzim ve 
takdime mecburdur. 

Bu müddet geçtikten sonra encümen kararlan kat'i
yet kesbeder. 

ELLi SEKİZİNCi MADDE - Heyeti Umumiyenin 
müzakeresine arzolunan arzuhallar hakkında ica p ederse 
ait olduğu vekil veya göndereceği memur dinlendikten 
sonra reye müracaat olunur. 

ELLi DOKUZUNCU MADDE - Vekiller kendilerine 
gönderilen arzuhallarla arzuhallar üzerine encümence ittihaz 
olunup tebliğ edilen mukarrerat hakkında icra ettikleri 
takibatı ve kendilerince müttehez kararları, nihayet iki 
ayda encümene bildirirler. 

ALTMIŞINCI . MADDE - Meclis Hesaplarının Tetldki 
Erıcümeni Heyeti Umumiyece kabul edilen Meclis bütçe
sile merbutu olan bütçelerin tatbikatma nazaret eder. 

Erıcümen tetkikatının neticesini Heyeti Umumiyeye 
bildirir. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE - Bütün ita emirleri 
erıcümen canibinden murakip intihap edilen bir aza 
tarafından sarftan evvel vize edilir; edilmedikçe muhasebe 
hiç bir gfına tediyatta bulunamaz. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE - İdare Amirleri tarafından 
tutulan eşya ve mevcut defterleri encümene arzolunur. 

Encümen mevcut ~şyayı bizzat teftiş ve defterleri 
tetkik ederek raporunu Heyeti Uınumiyeye verir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Encümen her senenin 
sonunda geçen sene bütçesinin .kat'i hesabını Heyeti 
Umumiyeye arzeder. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Meclis in'ikat 
halinde iken encümen heyeti mecmuasile, değil iken 
mürakıp intilıap· olunan aza, gününü ve saatini bildir
meden muhasebe ve vezrıey i teftiş eder. 

Teftişin neticesi filhal bir zabıt varakasile tespit 
olunur. 

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

ALTMIŞ BEŞİNCi MADDE - Encümen azasıııdan 
mürakıp olan zat tatil zamanlarında Devlet makarnnda 
bulunur [ ı ] . 

[ 1 j 1169 numara ve 25 haziran 1926 tarihli 
kanunun birinci maddesi ( muaddel: 9 mayıs 1 c)28) 

Büyük Millet Meclisi dalıili nızamnamesinin altmış 
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DÖHDÜNCÜ llAP · 

Juınun la yihalnrı ·ve tcJdifleri, csbabı mucibc 
mazlıaları 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - Hükumet tarafından 
meclise takdim olunan kanun la~ihaları bütün vekillerin 
imzalarını muhtevi olmak lazımdır. 

Her kanun layihası kanunun icrasına memur olacak 
vekiller tarafından tanzim ettirilen bir veya müteaddit esbabı 
nıucibe mazbatasile birlikte Meclis Riyesetine gönderilir 
ve ya verilir. 

Bu mazbatada iptida layihanın heyeti umumi yesi, 
sonra maddeleri hal< kın da maJOmat verilir . 

Esbabı mucibe mazbatasında ilga veya ilavesi istenilen 
alıkamın nelerden ibaret olduğu ve neden değ· iştirilıne le
rine veya ilavelerine !üzüm görüldüğü tasrih edilmek 
meşruttur. 

Mazbatalar sarih ve müdellel vesikaları, icabında ihsai 
malfımatı ihtiva etmek l azimdır. 

Bu şekilde olmıyan mazbatalar ikmalieri zımınında ait 
olduğu encümen tarafından gösterilecek lüzum üzerine 
ri yaset canibinden Hükumete iade olunur. 

Reis gelen layihalan ait olduklan encümenlere re'sen 
havale ve keyfiyeti zabıt ceridesine ve levhaya derceder. 

Bu havaleye bir meb'us itiraz etmek isterse celse 
başında söz: alır. 

Karnın ıayi!ıaı <l · 
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ALTMIS YEDiNCİ MADDE Meb'uslar ta ra fm dan K n ııu n ı r k ı i r·ı e-

verilen kanun teklifleri bir veya daha ziyade iın zay i 

ihtiva edebi !ir. 
Kanun teklifleri dahi, yukariki maddede tarif cdildiğ· i 

verilı üzere yazılmış bir esbabı mucibe mazbatasile birlikte 
riyasete gönderilir veya verilir. 

Şe raiti cami olmıyan teklifleri, ait ol dukla rı encü ııı en

ler, sahiplerine iknıal ettirmek hakkıııı haizdirler. 
Kanun teklifleri dalıi kanun lay ilıaları gibi reis tara

fından encümenlere re'seıı havale edilir. 
Bu lıavalelcre vuku bulacak itirazlar da diğer madde 

ahkaıııı vecilı üzere dermeyan edilmek lazımdır. 

ALTMIŞ SEKiZiNCi MADDE - Hüktınıet veya tek-· 
lif sahibi verilerı kanun layiha veya tekliflerini nıznaıneye 
alınmadan evvel Heyeti Umunıi yey~ nıalumat vermek 
şartile geri al abi !ir. 

beşinci maddesi mucibince Meclis Hesaplaruun Tetkiki 
Encümeni azasmdan nıürakabe vazifesini ija edecek zata 
şehrt yüz elli lira ücreti /ıuzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 teşrinisani 1927 tarihinden 
başlayan içtimaa da şamildir. 
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Şu kadar ki kanun tekliflerini diğer bir mebius veya

hut ait olduğu encümen üzerlerine alırlarsa müzakereye 
devam olunur. 

Bu layiha veya tekljfler ruznameye alınmışlarsa geri 
alınmaları için Heyeti Umumiyenin karar vermesi lazımdır. 

AlTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - Gerek intihabatın 
tecdidine karar verilmesi, gerek iTitihap devresinin sonuna 
gelmesi sebebile Meclisin yeniden intihabı halinde sabık 

Meclis tarafından henüz kabul edilmemiş veyahut yalnız 
birinci müzakeresi icra edilmiş olan veya reye konupta 
ekseriyete iktiran etmediği için ikinci defa reye konması 
lazım gelen bütün kanun layiha ve teklifleri yeni Meclis 
için hükümsüzdür. 

Bu gibi vesaik Hükumetin, yeni encümenlerin veyahut 
on meb'usun talebi üzerine Riyasöt tarafından encüme.ılere 

verilir 
Encümenler bu vesaiki aynen veya tadilen kabul 

edebilirler. 

BEŞİNCi UAP 
.~ 

Müstaccliyct ve talidimcn müzal\eı•e 

YETMiŞİNCi MADDE - Bir kanun layihası veya 
teklifi hakkında ya takdim edilirken, yahut birinci müza
keresinden evvel Hükumet, teklif sahibi veya ait olduğu 
encümen müstaceliyet kararı isteyebilir. 

Bir laviha veya teklifin yalınız bir defa müzakeresile 
iktifa edilmesi için Meclisin kabul edeceği esaslı bir 
sebep olmadıkça ınüstaceliyet kararı verilmez. 

Müstaceliyet kararını isteyenler icabında o kararın 
geri alınmasını talep edebilirler. 

YETMiŞ BİRİNCİ MADDE - Müstaceliyet kararının 
talebi yukarıdaki maddede münderiç şartları muhtevi 
ve tahriri olmak lazımdır. 

Müstaceliyet teklifi reis tarafından reye konarak mü
zakeresiz işari reyle kabul ve yahut reddedilir. 

YETMiŞ İKİNCİ MADDE - Müstaceliyetine karar 
verilen layiha veya teklifler yalımz bir defa müzakere 
olunur. 

YETMiŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Müstaceliyet kararı 
nın ittihazını müteakip Hüktımet veya encümen tarafından 
tahriren vuku bulan bir talep üzerine Meclis, isterse o 
lftyiha veya teklifin sair işlere takdimen müzai<eresine 
karar verebilir. 
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YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Bir kanun Iayihası Takelim en ıniizıı 

veya teklifinin ruznamede bulunan sair maddelere takdi- k e ı'c ııin e~!Hılı ı 
• nıu c ibes i men müzakeresi istendikte bunun esbabı ınucibesi dermeyan 

edilmek lazımdır. -
Takdimen müzakereyi yalnız Hükumet veya bir encü-

men talep edebilir. 
Bu talep tah ri ri olmak şarttır. 

YETMiŞ BEŞİNCi MADDE- Bir kanun layihası ve
ya teklifinin yalnız hemen veyahut takdiınen müzakeresi 
hakkında ittihaz olunan kar·ar, ınüstaceliyet kararı sayıl

maz; Binaenaleyh iki defa müzakere olunmak icap eder. 
. \, 

YETMIŞ AL TlN CI MADDE - Bir kanun layihası 

veya teklifinin beş günden evvel ikinci defa müzakere 
edilmesini esbabı mucibe serdile ancak Hüklımet veyahut 
ait olduğu encümen tah ri ren teklif edebilir. 

Takdiın P n ınii 

z:ı k crenin lıiikmii 

İkin c i miiznl\ e
ı'eııi ıı Ineili 

YETMiŞ YEDiNCİ MADDE - Heyeti Umumiyece nedıl o lıımın nıe
vadııı se ne i ç inde 

reddolunan layiha ve teklifler ayni içtimada bir daha t e klif edi lmem e-

Meclise takdim olunamaz. I e ı · i 

At TlN Cl BAl> 
Ruzn::unc 

YETMiŞ SEKİZİNCi MADDE - Ruznaıne şu suretle 
tanzim olunur : 

ı - Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye maruzatı ; 
2 - Sualler ve İstizahlar ; 
3 - Tercihan ınüzakeresi kararlaşan ı 
4 - !iaklarında müstaceliyet kararı verilen maddeler: 
5 - Iki defa müzakereye tabi olan . 
3, 4, ve 5 inci fıkralardaki maddeler encümenlerden 

riyasete gelmeleri sırasile müzakereye kontır. 
Şukadar ki Meclis bu bapta ayrıca bir karar da ittihaz 

edebilir. 
Ruzname bir gün eve! Baş Vekalete ve bütün veka

letlere tebliğ olunur. 

YETMiŞ DOKUZUNCU MADDE - Tebrik, teşekkür, 
takdir, temeİmi gibi hususları ınuhtevi arizalar ve telgraf
nameler levhaya talik ve harfiyen veyahut hulftsatan veya 
sade zikredilmek ~uretile zabıt ceridesine geçer. 

Bunlara Riyaset Divanı münasip görürse Meclis na· 
mına cevap verir. 

' Reis, Bu evraktan Meclise arzını tensİp ettiklerini 
in'ikadın başında katipierden birine okutur. 

R uz na ın en i n na · 
sı l t anz im edile

ceğ i 

Evrakı varide 

, 



hı ' i ı, at g li n leri 

~Icclisin ııç ılnı a 
v e k a pn nımıs ı 

ıı ıs: ı p, y o kl ::ı nı :ı 
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. YEDiNCİ GAP 

İn'ilmtİar 

SEKSENiNCİ MADDE - Hilafına Meclisin kararı 
olmadıkça, yahut re'sen veya Hükume-t canibinden Riyas
et vasıtasile davet vuku bulmadıkça Heyeti Umumiye , 
tatile müsadif olmadığı halde cuma ertesi, paz.ar ertesi, 
perşembe günleri in'ikat eder. 

SEKSEN BiRiNCi MADDE - Reis saatinde Meclisi 
açar ve müzakerelerin sonunda kapar. 

Mürettep olan azanın yarısından bir ziyadesi hazır 
bulunmadıkça müzakereye başlanamaz. 

Nısap hususunda Riyaset Divanınca tereddüt : hasıl 
olur yahut c.zadan beşi şifahen veya tahriren nısap bulu
nmadığını beyan ederlerse yoklama yapılır, 

Nısap yoksa Reis müzakereye başlanamıyacağını 

söyleyerek veya bilalıara nısap hasıl olacağı muhtemel 
ise in'ikadı bir saat sonraya talik ederek Meclisi kapar. 

Meclis ogün açılamadığı takdirde , ertesi in'ikat için 
muayyen oları günde yine o ruzname ile toplanır. 

Yukl:ım a nın na- SEKSEN İKİNCİ MADDE - Voklama, divan Iditip-
s ıl y::ı pıl acl'ğ ı lerinden birinin esami defterini yüksek sesle okuması ve 

azanın ( burada ) demeleri suretile icra olunur. 

Huznaıne lı nr i- SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - Bir meb'usun ruzna-
ci ml e iraıle me haricinde bir ifadesi olursa keyfiyeti Reis takdir ederek 

ona söz verir. 

:;ö z is teye nle rin 
l\ay rlı 

Talep ye k<ıyı t 

s ı ı·aş ı 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE - Hiç bir meb'us 
ismini kaydettirmeden, yahut in'ikat esnasmda Reisten 
müsaade almadan söz söyleyemez. 

Söz kürsüden söylenir ve Heyeti Umumiyeye hitap 
edilir. • 

Bir meb'usuıı pek kısa bir mülahazası olursa Reis ona 
bulunduğu yerden söz söylerneğe izin verir. 

Bu takdirde o meb'us Reise hıtap eder. 
Ruznamede bulunmıyan maddeler hakkında katipler 

söz kaydedemezlcr. 

SEKSEN BEŞİNCi MADDE- Söz talep ve kayıt sna-
sına göre verilir. . 

Heyet isterse müzakere olunan meselel.erin lehinde, 
aleyhinde, hakkında münavebe ile söz söylemek takarrür 
eder. 

Reis, söz alanların isimlerini sırasile heyete bildirir. 
Encümen namına söz istediklerinde reis veya mazbata 

.muharrirleri sıraya tabi değillerdir. 

Son söz meb'uslarındır. 
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SEKSEN ALTINCI MADDE - Bir meb'us aldığı söz 
sırasını bir arkadaşına verebilir. 

Sözünü arkadaşına bırakan meb'us onun nöbetinde 
söz söylemek hakkını haizdir. 

SEKSEN YEDiNCİ MADDE - Her müzakerenin ba
şından sununa kadar Hükumet namına mütalea beyan 
etmek üzere Başveidl veyahut o nama mütaleat serdine 
mezun bir vekil veya birinci sınıf devair rüesasından 

biri bulunuı< 
Bundan · başka bir vekalete ait bir lay i ha veya teklifi n 

müzakeresi sırasında o vekilin veyahut o nama gelen 
birinci sıfıf devair rüesasindan birinin mecliste huzuru 
meşruttur. 

Bulunmaziarsa müzakere bir defaya mahsus olmak üzere 
gelecek in'ikada talik olunur. 

Vekiller ve yahut Hükumet namına gönderilen birinci 
derece devair rüesası encümen reis ve mazbata muharrir
Jerinden evvel ve sıraya tabi olmaksızın söz istiyebilirler. 

SEKSEN SEKİZİNCi MADDE - Tahriri bir nutkun 
kürsü üzerinden okunınası veyahut katibe akutturulması 
caizdir. 

fakat okuma müddeti yirmi dakikayİ geçemez. 

Söz s ıra~ ının hil §· 
k;ıs ııı a v e ı · ilnı es i 

V e kill c r· iıı lıı.ızıı
rıı ve o nanı a 

ge l e n le ı ·i n söz 
söylemeleri 

Tahriı·i n ııtıık 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE - Müzakereye Cs uı lı a kkınrl a 

m aha! olmadığı, ruznameye veyahut bu nizarnname 'ahka
mına riayete davt, takdim ve tehir teklifleri asıl meseleye 
tekaddf_im eder . 

Böyle bir teklif vukubulursa ancak lehde ve aleyhde 
ikişer meb'us - on beşer dakikadan fazla sürmemek 
üzere - söz söyliyebilirler. 

Neticede reye müracaat lazımgelirse mesele işari reyle 
halledilir. 

DOKSANINCI MADDE - Reis, meseleler müzakere 
edilir ve reye konurken leh ve al eyhde asla reyini izhar 
etmez. 

Yalnız meseleler reye kondukta reyini verir. 
Bir müzakereye karışmak isterse Reislik mevkiini diğer 

bir Reise bırakarak hıtabet kürsüsüne iner ve ancak 
müzakerede bulunan madde veya ın esele reye iktiran 
ettikten sonra teltrar mevkiine çıkar. 

fakat bu nizaınnamenin tatbiki dolayisile söz söylerse 
yukarıdaki fıkra ahkaını cereyan etmez. 

Söz istiyen katipler de bu usule tabidirler. 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE - Heyeti Umumiyede 
söz kesınek, şahsiyatla uğraşmak ve intizamı bozacak 
nüınayişlerde bulunmak kat'iyen yasaktır . 

• 

zö. 

Reis ve k fıtiıı l e

r in mii za k e l' e ~-e 

İ § l iı·a kl e ri 

söz 1\ es ın e k ve 
saire 
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Sadedde n çıkmak DOKSAN iKİNCİ MADDE - Söz söyliyen meb'usun 
sözü ancak kendisini bu nizamnameye riayete ve sadede 
davet eden Reis tarafından kesilebilir. 

İki defa sadede davetten sonra yine ondan hariç söz 
söylerneğe devam ederse kendisinin o madde hakkında 
ayni in'ikadda söz söylemekten memnuiyeti Reis tarafından 
heyete teklif olunur. 

Heyet müzakeresiz işari reyle karar verir. 

l\Hi s t e lı cen sö7. le r DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE - Bir meb'us, Heyeti 
Umumiyede galiz ve müstehcen sözler istimal ederse 
re is derhal o m eb' us u li san nezahetine davet eder. 

Bir nıeb'us bu gibi elfazi muhtevi bir takriri riyaset 
makamına verirse Reis o takriri tashih edilmek üzere 
iade eder. 

l\ lii za l<e ı·e e~ na- DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE- Heyeti Umumiye 
s ıııd a g üı·iiW! müzakereleri gürültüyü mucip olupta reis bunu yatıştır

mağa muvaffak olanıazsa ayağa kalkar. 

Tecaviizc ıı )! ı·ayan 

meb'n s ıın k e liuu 
ha k lu 

Gizli ce lw le r 

Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil edeceğini 
söyler. / 

Yine intizamııı iadesi kabil olamazsa bir saat müddetle 
umumi müzakereyi tatil eder. 

Bir saat geçince celseyi açar. 
fakat gürültü yeniden başlarsa celseye hi tam verip 

in'ikadı başka bir güne bırakır. 
~ 

DOKSAN BEŞiNCİ MADDE - Zatı hakkında taarruz 
vaki olan ve yahut ileriye sürdüğü mütalea hilifında 

kendisine bir fikir isnat olunan meb'us her zaman söz 
isternek hakkını Jıaizdir. 

Bu halde o meb'us ne münasebetle söz söylerneğe 
mecburiyet hissettiğini beyan ve keyfiyeti Reis takdir eder. 

Reis buna mahal olmadığını bildirip meb'us da-bunda 
israr · ederse heyet müzakeresiz işari reyle bu bapta bir 
karar verir. 

DOKSAN AL TlN CI MADDE - Teşkilatı Esasiye 
Kanununun yirminci maddesinin ikinei fıkrası mucibince 
mühim bir maddeden dolayı meclis müzakerelerinin gizli 
tutulmasını vekiller ve yahut on beş meb'us tahriren 
teklif edebilirler. 

Böyle bir teklif vukuunda içtima salonu samilerden 
ve icabında memur ve müstahdemlerden· tahliye olunarak 
gizli celse teklif eden veya edenlerin esbabı mucibeleri 
dinlendikten sonra teklifin kabul veya reddi için müza
keresiz işari reye müracaat olunur. 

Gizli müzakere lerasım istiyenlerin isimleri Zabıt 

Ceridesinde ve icabın~a Resmi Gazetede tasrih olunur. 
Müzakerenin gizli İcrasına lüzum gösteren mesele hall

olunduktan sonra açık müzakereye geçilmesi Reis tarafın
dan heyete teklif olunup bir karar ittihaz edilir. 

• 
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DOKSAN YEDiNCİ MADDE - Gizli eelsenin zaptım Giz li ee lse lerin 

divan katipleri tutarlar 
fakat meclis karar verirse muvazzaf katipler de tahlif 

olunduktan sonra bu vazifeyi göre bilirler. 
Aza bu zabıtları görmek hakkını haizdirler. 

DOKSAN SEKİZİNCi MADDE -Bu zabıtların tevhidin
den sonra gizli bir celse aktedilerek sc:ıbık zabıt hulasası 
okunur zabit hulasasının okunmasını müteakip bu Imiasa 
ve zabıt ceridesi bir zarfa konarak mecliste hazır bulunan 
reis ve divan katipleri tarahndan filhal mumla mühürle
nerek me eli s evrak hazinesine te vd i olunur. 

Gizli zabıtlar en az on sene geçmeden veya meclis 
kararı olmadan neşredilemez. 

stı\iziı~ci B.\P 

Uanunların müzal<eres i 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - Kanun layiha 
veya teklifleri ancak iki müzakereden sonra kat'i surette 
kabul edilmiş olur. 

YÜZÜNCÜ MADDE- İki defa müzakere hakkındaki 
şerait varidat ve masarifat bütçesile hesabı kat'i kanununa, 
munzam, fevkalade tahsisat ve bütçe fasıllarında münakale 
taleplerini muhtevi kanun lay i haları na şamil değildir. 

Bunlar hakkında bir müzakere kafidir. 

YÜZ BİRİNCİ MADDE -Hilifına Heyeti Umuıniyenin 
kararı olmadıkça hiç bir kanun layihası veya teklifi 
bastırılıp azaya dağıttidıktan en az kırk sekiz saat geçmeden 
müzakere edilemez. 

YÜZ İKİNCi MADDE - Bir kanunun müzakeresine 
başlandıkta Reis, esbabı mucibe ınazbatalarile maddeler 
heyeti umumiyesinin okunmasına lüzuın olup olmadığım 
heyete sorar. 

Buna lüzuın görüldükte aynen okunur. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Layiha veya teklifin 
müzakereye başlanınasında Reis, heyeti umumiye hakkında 
mütalea beyan etmek isteyenle:-e sö~ verir. 

Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hakkında söz 
izteyenlerden en az ikişer meb'us iradı kelam · etmeden 
müzakerenin kifayeti re'ye konamaz. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Müzakerenin kifayeti 
aleyhinde söz İstiyenler bulunursa içlerinden yalnız birine 
ruhsat verilir. 

Ondan sonra işari re'ye müracaat olunur. 

' 

zabtı 

Zabıt lıııl asası, 

bunların lıifz ı. 

ne§ ri 

İki miizake r e 

İki ııüi z a l,e reye 
tab; o lmayan 

l ayi lı a l aı· 

Liı,viha ve tek
lifi e r in ba s tır ı l

ma s ı 

Es babı mucibe 
ve ın;ıcldelel'in 

o kıınına s ı 

Heyeti umumiye 
hakkıııcl a <:ü~ . 

lllü za l\ e reniıı 

kifayeti t e klıf'i 

Miizal\ eı· enin ki
f'aycti aleyhinde 

söz 
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\fadde le rin mü- YÜZ BEŞİNCi MADDE - Heyeti umumiye müzake-

zakeresi resi bittikten sonra maddelere geçilmesi re'ye konur. 
Re'ye iktiran etmezse layiha veya teklifin reddedilmiş 

oldugunu Reis tebliğ eder. 

Be.· gün sonra YÜZ ALTINCI MADDE - İkinci müzakere birinci 
ikinci ıniizak ere müzakereden ancak beş görı geçdikten sonra ruznameye 

alınır. 

İkin c i müzak er e YÜZ YEDiNCİ MADDE - İkinci müzakerede layi -

Müteaddit mes-

ha ve teklifin heyeti umumiyesi hakkında müzakere 
cereyan etmez. 

Bu müzakerede ancak tadil teklifleri üzerinde müza -
kere cereyan eder. 

YÜZ SEKİZİNCi MADDE - Müzakere edilen bir 
e ie ie rin birbirin- madde müteaddit mesele veya fıkralardan mürekkep ise 
de n a y rılınaları bunların birbirinden tefrikile ayrı ayrı reye konmaları 

teklif olundukta muktazası ifa olunur. 

İ ba ı·e ve tert ip 
ya nl ı§ lık ları 

So.n §ek i l Uzeri
ne ıniizak e ı·e 

~[ii zakcre sıl'a

s ında sua l 

:\!Iuahed e v e 
m ukave lele r 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE - Uyiha veya teklifin 
kat'iyen kabulü reye konmadan evvel, ibare· ve üslüp, 
yahut tertip ve teıısik itibarile noksan veya iltibas oldu
ğu aza ve ya encümen tarafından dermeyan olunursa 
metin ait olduğu encümene gider. 

Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lazımdır. 

YÜZ ONUNCU MADDE - Layiha ve ya teklifin 
maddeleri üzerinde müzakere bittikten sonra heyeti umu
miyesi hakkında lehde ve aleyhde söz söylemek İstiyenler
den yalnız birer meb'usa ruhsat verilir. 

YÜZ ON BİRİNCİ MADDE - Bir kanunun ve ya 
bütçenin müzakeresi sırasında her meb'us Hükfımete ve 
yahut mazbata muharririne istediği sualleri sorabilir. 

Sualler, sözl.er bittikten sonra, sıra ile soruhır. 

YÜZ ON İKİNCİ MADDE Teşkilatı Esasiye 
K nununun 26 inci maddesi mucibince tasdikleri meclisin 
müsaadesine mütevakkif bulunan Devletlerle münakit 
muahede ve mukavelelerin tasdikı talebini mutazammın 
kanun layihaları Meclise takdim edildilde o mua
hede, mukavelenin ihtiva ettiği maddeler reye konamaz 
ve metinleri hakkında tadilat teklif edilemez. 

Birinci müzakere sırasında maddeler hakkında vuku 
bulacak itiraz layihanın encümene iadesini isternek 
suretinde olur. 

Bu itiraz müzakereden sonra nazarı mütaleaya alındığı 
takdirde encümene havale olunur. 

Encümen tetkik edilmek için kendisine mahavvel teklif
Ierin heyeti mecmuası hakkında bir mazbata tanzim eder , 

Bu maı:bata baştırılıp azaya dağıtılır ı 
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Enciimen mazbat:ışında layihanın kabul, tehir veya 

reddine karar verir. 
Tehir kararı şu esbabı mucibeyi ihtiva eder: 
cc Meclis, muahede veva ( mukavele ) nin filan ve 

filan maddeleri ( tehiri mucip maddeler tamamile yazıl

malıdır ) hakkında Hüktımetin nazarı dikkatini celp 
ederek tasdikı için muktazi müsaadesini tehir eder.ıı 

Bu muahede ve mukaveleler hakkında müstaceliyet 
kararı verilmis ise encümen, tadil tekliflerine dair olan 
mazbatasını • itiraza u~ramıyan maddelerin müzakeresi 
akabinde Heyeti Umumiyeye takdim eder. 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kabulüne muallak olarak Hükumetç-e aktedilen 
mukavelelerle bunların tastiki talebini mutazammın kanun 
layihaları hakkında dahi geçen maddedeki usule riayet 
olunur. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Teşkilatı Esasiye 
Kanununun 3 5 inci maddesinin ikinci fıkrası mucibince 
Reisicümhurun ilamnı muvafık görmeyip esbabı mt.tci
besile birlikte bir daha müzakere edilmek üzere on gün 
zarfında Meclise iade ettiği bir kanun, heyeti umumiyeye 
haber verildikten sonra, ait olduğu encümene havale 
olunur. 

Encümen Reisicümhurun iade esbabı ınucibesini de 
mütalea ettikten sonra o kanunun müzakeresini iade ve 
neticesinde mazbatasını heyeti umumiyeye takdim eder. 

İade olunan bir kanun, reye iktiran etmemiş laalettayin 
bir kanun layihası veya teklifi gibi heyeti umumiyede 
yeniden müzakere ve intaç edilir. 

Hakkında vaktile gerek müstaceliyet kararı verilmiş 

olsun veya olmasın iade olunan bir kanun yalnız bir defa 
müzakere edilir. 

iade olunan ka
nurıl:ıı· ın tek Par 

miizaker es i 

YÜZ ON BEŞİNCi MADDE - Bir ııutkun talik ve tıiı· nntkuıı il fı ı ıı 
ila m teklifi ancak onun zabıt ceridesile neşri nden ve o 
nutkun taalluk ettiği madde kabule iktiran ettikten sonra 
re ye kanabilir. 

001\.UZUNGU BAP 
'f:Hliln:ımcl('r 

VÖZ ON ALTINCI MADDE - Bir enci.imene muha
vvel kanun layiha veya teklifi hakkında bir veya bir kaç 
meb'us tadilat teklif etmek isterlerse bir tadilname tanzim 
ederek Reise takdim ederler. 

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi maddesine 
ve yahut bütçenin hangi faslma ait bulunduğu tasrih 
edilmelidir. 
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Bu tadilnameier encümen mazbatasının zeylinde sahi~
lerinin esbabı inucibeyi havi muhtıraları ile birlikte has
tırılarak haklarında encitmence ittihaz edilen kararlar ile 
es bab ı beyan edilir. 

Layihanın Heyeti Umumiyede. mitzakeresi esnasında o 
tadilatın sırası geldikte sahibi esbabı mucibesini tafsil 
edip mevcut . azadan terviç ve te'yit eden bulunursa 
mitzakereye konur. 

Aksi takdirde müzakeresinden vaz geçilir. 

YÜZ ON YEDiNCİ MADDE- Kanun layihası veya 
teklifinin Birinci ınüzakeresi bittikten sonra arzolunan yeni 
tadilna.meler o Jayihanın tetkikına memur encümene 
verilmek lazımdır. 

YÜZ ON SEKİZİNCi MADDE- birinci ve ikinci mit
zakerenin cereyanı sırasında takdim olunarı tadilnamelerin 
ait olduğu encümene havalesini mazbata muharriri talep 
ederse bu havale mecburidir. 

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE - birinci ve ikinci 
müzakerenin cereyanı sırasında takdim olunan tadilnamelerin 
encümene havalesi encümen tarafından istenınediği halde 
tadilatın esbabı mucibesi sahipleri tarafından mücmelen 
beyan olunur. 

ikinci müzakere sırasında buna yalnız encümen cevap 
verebilir. 

bunun üzerine tadilnamenin nazarı mütaleaya alınıp 

alınmamasına heyetçe karar verilir. 
Nazarı mütaleaya alınırsa encümene havale olunur. 

Encümen isterse tilhal kabul eder. 

YÜZ YiRMiNCİ MADDE - tadilat teklif edenler 
tadilnamelerin havale olunduğu encümende fikirlerini 
beyan etmek isterlerse mütalealarının dinlenmesi zaruridir. 

YÜZ YiRMi BİRİNCİ MADDE - ikinci mitzakerede 
encümene iade olunan maddeler hakkında sair mebuslar 
tarafındanda encümene tadil teklifleri verilebilir. 

YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE - tadilnanıeler asıl ma
ddeden evel reye konur. 

YÜZ VİRMi ÜÇÜNCÜ MADDE - ınunzam madde
ler teklifi iÇinde tadilnameler hakkındaki usul tatbik 
olunur. 
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ONUNCU BAP 
Kanunların tefsiı•i 

YÜZ YiRMi DÖRDÜNCÜ MADDE - Bir kanunurt 
tefsiri lazım geldikte tefsir talebini havi esbabı mucibeli 
tezkere veyahut takrir o kanunu bidayeten müzakere 
etmiş olan encümen veya encümenlere havale olunur. 

Şayet o kanunu hususi bir encümen tetkik etmiş ise 
vekaletlerle mütenazır endimenlerden aza alınmak suretile 
on beş kişiden mürekkep muvakkat bir encümen teşkil 

olunur. 
Encümen mazbatası heyeti umumiyeye arzedilerek 

tefsiri mutazammın fıkra müzakere edilir. 
Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ekseriyet 

nısabı lazım ise tefsir fıkrası da ayni usUl ve nısaba 

tabidir. 
Tefsiri mutazammın fıkralar yalnız bir defa reye kon

ınakla iktifa edilir. 

YÜZ VİRMİ BEŞİNCi MADDE - Tefsiri mutazammın 
~ talepler ve mazbatalar encümen ve heyeti umumiyece 

tercihan müzakere olunur. 

ON BİRİNCİ UAI, 
Bütçe müzalier::ıtı 

YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE ......: Bütçe Encümeni
nin tetkik edeceği işler şunlardır : 

1 - Meclis ve merbutatı bütçesile munzam tahsisatı 

hakkındaki kanun layihaları ; 
2 - Muvazenei umumiye kanunu ; 
3 - Munzam tahsisat, fevkalacte tahsisat ve fasıJiar 

arasmda münakale talebini havi kanun layihalrı ; 
4 - Devlet varidatının ve yahut masarifatının arttırıl

ması veya eksiltilmesini intaç edecek her nevi kanun 
layiha ve teklifleri ; 

5 - Mnvazenei umumiye kanuniarına ve 4 üncü fıkra
daki kanunlara müteaJlik bütün tefsir taleplerinin tetkiki. 

YÜZ YiRMi YEDiNCİ MADDE - Muvazenei uruu
miye kanununa taalllık edüp masarifin artınimasını veya 
varidatın eksiltilmesini mucib olacak tadilname veya rrıun
zam maddeler ancak alakadar bütçeye ait mazbatamn da
ğıtılmasım takip eden yedi gün zarfında teklif edilir. 

Umumi ve zati maaşlar, tahsisat, gündelik ve harcı

rahiarın arttırılmasına, memuriyet ihdasma veya bunların 
mer'i kanunlarla muayyen olan hudutları haricinde tevsiine 
dair meb'uslar tarafından tadilname veya bütçeye munzam 
madde teklif edilemez. 

Her iki fıkradaki hükümler bi!Avasıta verğiler kanım., 
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!arına tahsisat itasım tazammun eden kanunlara da şamildır. 
Bu maddede münderiç takyidat Hükumet veya Bütçe 

Encümeni tarafından kabul edilen veya elli imzayı havi 
olan teklifiere şamil değildir. Bu teklifler Bütçe Encüme
nir.e havale olunur. 

YÜZ YiRMi SEKİZİNCi MADDE - Muvazenei 
umumiye kanunile bilavasıta vergiler kanuniarına ve 
tahsisat itasım iktiza ettiren kanunlara, varidat veya 
masarife taallfık etmeyen hüküml'er dercedilemez. 

Bu kanunların müzakeresi sırasında vuku bulacak .... 

:\1aliye \' ekilinin 
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teklifler ancak mevcut maddelere doğrudan doğruya 

taallı1k etmek şartile reye konabilir. 

YÜZ Yi.RMİ DOKUZUNCU MADDE - Muvazenei 
umumiye kanununa merbut cetveller, Maliye Vekilile ait 
olduğu vekil veya göndereceğ· i birinci sınıf devair rüesa
sından biri hazır olduğu halde, fasıl fasıl müzakere ve 
rey istihsal olunur. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE - Muvazenei umumiye 
kanununa veyahut merbutatına hükmü bir seneden fazla 
zamana şamil olan maddeler dercedilemez. 

ON İKİl\Cİ DAP 
Reylerin istihsali 

:\1u lıt e l if ~e kill e r YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE - Müzp.kereye arz 
olunan meseleler hakkında Meclisde üç. suretle rey veri.Jir: 

1 - İşari rey (El kaldırmak veyahut ayağa kalkmaktır); 
2 - Açık rey ( Üzerinde meb'usların isimleri yazılı 

varakalann kutuya atılması veyahut, tal~p vukuunda 
kabul, ret, istinkaf kelimelerinin telaffuz edilmesidir ) ; 

3 - Gizli rey ( işaretsiz yuvarlakların kutuya atılma
sıdır ) . 

l ~aıoı rey YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE - Müzakere sırasında 
bu nizarnname ahkamına tevfikı harekete daveti mutazammın 
meseleler!e meb'uslardan birinin söz söylemekten menine, 
takbihine veyahut muvakkaten meclisten çıkanlmasına 

dair hususlarda işari reye müracaat olunur. 
Bu nızamname mucibince açık veyahut gizli reye 

müracaat zaruri olmiyan bütün hususlarda işari rey 
istimal olunur . 

İşari rey istimali halinde evvela lehde, sonra aleyhde 
bulunanların rey~ne müracaat edilir. 

Ondan sonra netice reis tarafından heyete bildirilir. 

• 
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YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - İcra Vekillerinden 
biri hakkında şildyete ve meb'uslardan birinin ithamına 

ait teklifierin kabulü. mevcut azanın üçde iki ekseriyetinin 
h usulüne mütevakkıftır. 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - İşari reyleri 
reisle katibler müttefikan saymak ve takdir etmekle mükel
leftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak suretile rey istihsalinin ne
tic esi nde ittifak e dem ez ler veyahut ekseriyetin h usulünde 
şüpheye düşerler veya azadan beşi. ayağa kalkup bunu 
isterlerse ayağa kalkmak usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyahut yine şübheleri baki 
kalırsa açık reye müracaat olunur. 

Hiç bir meb'us rey istihsal olunurken söz söyliyemez. 

YÜZ OTUZ BEŞİNCi MADDE - Muvazenei nınu
miye kanunu layihasile vergi ihdas veya ilgasına veya
hut vergilerin arttınlmasına veya eksiltilmesine ve muahe
de ve mukavelelerin tasdilnna müteallik kanun layihaları 

hakkında doğrudan doğruya açık reye müracaat olunur. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE-İşari reye müracaat 
zaruri olmıyan sair hususlarda açık rey verilmesi talebe 
mütevakkıftır. Açik rey, bir meselenin ilk reye konma
sında on beş meb'us tarafından tahriren talep olunabilir. 

Mesele reye konurken reis ve katiplerce şüphe hasıl 

olursa yalnız beş meb'us şifahen açık rey talep edebilirler. 
Açık rey istiyenlerin isimbi resmi gazete ile ilan 

olunur. 

YÜZ OTUZ YEDiNCİ MADDE - Açık rey şu suretle 
istihsal olunur: 

İptida meb'usların davetine mahsus çıngırak üç dakika 
müddetle çalınır. 

Her meb'usun üzerinde ismi yazılı beyaz, kırmızı ve 
yeşil renkli rey varakaları bulunur. 

Beyaz varatm kabulü, kırmızı reddi, yeşil istinkafı 

mutazammındır. 

Reye başlanmadan evvel reis, reylerin neyi tazammun 
edeceğini kısaca söyleyebilir. 

Reye müracaattan evvel meb'uslar reylerinin gayet veciz 
bir surette esbabı mucibelerini kürsüden söylemek ister
lerse reis lehde ve aleyhde yalnız birer zata ruhsat vere
bilir. 

Sonra katipiereden biri meb'usların intihap dairelerine 
göre heca harfleri tertibi üzerine isimlerini okumağa 
başlar. 

Hangi harften başlanacağı reis tarafından çekilen 
kura ile teayyün eder. 
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kutuya rey varakasını bizzat atar. 

Bütün isimterin okunmasım müteakip kıraat esnasında 
rey vermemiş olanların isimleri bir daha okunur. 

Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa rey vemeğe 
davet edilirler. 

Yahut: 
İsmi okunan meb't.ıslar ayağa kalkarak ( kabul }, (ret}, 

( istinkaf } kelimelerinden birini talaffuz ile reylerini 
bildirir ler. 

Bu rey katipler tarafından kaydedilir ve zapta geçer. 
Reyler toplanınca reis muamelenin bittiğini söyler. 
Bundan sonra rey verilemez. 
Rey kutularını katipler açıp her birinin içinde bulunan 

varakları sayarlar. 
Müstenkifierin adedi rey üzerinde tesir icra etmez. 
Karar, ylnız Iehde ve aleyhde bulunanların miktarına 

göre taayyün eder. 
Müstenkiflerin varakaları sadece nısaba dahil olur. 
Katipierin istihsal ettikleri netice her halde o ce!sede 

tafsilatile (yani mevcut azanın adedi, nısap olup olmadığı, 
lehde, aleylıde bulunanlarla mustenkiflerin miktarı ve iptal 
edilmiş varakalar varsa bunların adedile iptallerinin sebebi 
tasrih olunmak suretile} reis tarafından meclise bildirilir. 

İptal olunmuş varak:!lar ıtıüstenkif reyi addedilerek 
Ancak nısaba ithal edilir. 

YÜZ OTUZ SEKİZİNCi MADDE- Açık reyin tatbık 
olunabileceği hususlarda azadan on beşi gizli rey usulü
nün tatbikını isterlerse bunun icrası heyetçe müzakeresiz. 
ekseriyetle karara mütevekkıftır. 

Gizli rey istiyenlcrin isim leri zabıt ceridesi ve icap 
ederse resmi gazete ile ilan olunur. 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Gizli rey 
açık rey gibi istilısal olunur. 

Yalnız bu şıkta meb'uslar, reisin solundaki katipten 
biri beyaz, öteki kırmızı iki yuvarlak alırlar. 

Bunlardan beyazı kabul, kırmızısı da redde işarettir. 

Meb'uslar , bunlardan birini arzularına göre kürsü 
üzerindeki rey kutusuna, öt~kini de tatbik kutusuna 
atarlar. 

Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise istinkaf 
manası nı ifade eder. 

Kati pler rey kutusunda bulunan yuvarlakları bir tep
si ye döküp beyazlarla kırmızıları ayırırlar ve açıkça 
sayarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da mürakabe için sayılır. 
Ondan sonra reis neticeyi heyete bildirir. 

YÜZ KIRKINCI MADDE - Bir kaç madde ve layilıa 
veya teklif hakkında açık rey istihsali teaddüt ederse 
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varakaların muhtelif kutulara ayni zamanda atılması 

suretile icra olunabilir. 

YÜZ KlRK BİRİNCİ MADDE - İtiraz vuku bulma
dığ,ı takdirde, haderne tarafından kutuların dolaştınlması 

suretile de açık rey istihsal olunabilir. 

;{utuların dola§
tırılması 

YÜZ KlRK İKİNCİ MADDE - Bir maddenin açık Celse sonunda rey 

reye konulması celse sonuna bırakılabilir. istihsa li 

YÜZ KlRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Heyeti umumiye tııtilıaplar 
ve encümenlerde icra ediie·cek intihaplar şu şekilde olur : 

Kürsüye, reye mahsus olmak üzere bir kutu konur. 
Her mebus heca harfleri sırasila isimi okundukça 

kürsüye gelerek ten si p ettigi zat veya zatların isimlerini 
havi varakayı kutuya atar. 

Re·isin çekeceği kura ile taayyün eden üç meb'us tara
fından bu rey varakaları tasnif olunur. 

Musanniflarin tanzimedecekleri mufassal ( yani azanın 

mil<tarını, nısap olup olmadığını, rey varakalarının adedini, 
müstenkifleri, iptal olunmuş varakaları ve bunların niçin 
ibtal edildiklerini ve rey alan zatların isimlerile aldıkları 

reyler miktarını gösterir) mazbata reis tarafından okun
nmak suretile intihabın neticesi heyete bildirilir. 

YÜZ KlRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Bütün müzake- karar ııı sa hı 
reler , üçte iki ekseriyet nıeşrut olmıyan hususlarda 
hazır bulunan azanın mutlak ekseriyetile kararlaşır. 

Reylerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 
Huzuru muktazi azanın mevcudiyetini reis ve katipler 

müşahede ederler. 
Bir mesele reye konurken mevcut azanın adedini 

tahkik hususunda reis ve katipler ittihat edemezlerse 
yoklama yapılır. 

Nısap bulunmadığından rey istihsali mümkün olamazsa 
müzakere edilen maddenin kararı ertesi celseye bırakılarak 
ikinci defa reye müracaat olunacağı ruznameye geçirilir. 

İkinci dafa rey verenlerin adedi ne olursa olsun 
netice muteberdir. 

1 

YÜZ KlRK BEŞİNCi MADDE - Heyeti Umumiyede Neticenin Reis 
her madde kabul ve yahut ret olundukça kararın 1 arafından tebliği 
neticesi reis tarafından yalnız a: kabul olundu :ıı ve yahut 
cc ret edildi :ıı diye heyete bildirilmek lazım gelir. 

YÜZ KlRK AL TlN CI MADDE - Teşkilatı Esasiye 
Kanununun 102 inci maddesi mucibiııce mezkfır kanu
nun tadili icap ettikte teklifiıı Meclis mürettep azasının 
en az üçte biri tarafından imza edilmesi meşruttur. 

Tadilat mürettep aza adedinin üçte iki ekseriyetile 
kabul olunur. 

Te§kil ıi.t ı Esasi
ye Kanununun 
tad ilinde icap 

eden kararı 
nısabl 
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0N ÜÇÜNCÜ UAP 
Zabıtlar 

YÜZ KlRK ' YEDiNCi MADDE - Mecliste ild zabıt 
tutulur : 

ı - Harfiyen zabıt - bu zabıt, Zabıt Ceridesile ve ica
bında Resmi Gazete ile ilan olıınur. 

Bu zaptın, itiraz vukuunda, muterizin ilk celsede söz 
alması veya riyasete göndereceğ·i bir varakanın gelecek 
Zabıt Ceridesinin sonuna aynen derci suretile taslıihi 

lazımdır. 

2 - Zabıt hulasası - bu hulasa, gelecek in'ikat günü 
Zabıt Cerides ine derç ve levhaya tali k olunur. 

Bu zabıt hulasasına aza tarafından itiraz varit olursa 
harfiyen zapta müracaatla tashih ve o suretle bir daha 
rıeşir ve talik olunur· 

Zabıt hulasasım Reis ve irı'ik;ıtta bulunmuş olan iki 
katip imzalar. 

YÜZ KlRK SEKİZİNCi MADDE - Bir içtimaın son 
in'ikadının zabıt hulasası ka.tipler tarafından filhal tanzim 
ile o in'ikadın sonunda okumır. 

Tashihi, kıraati müteakıp olmak lazım gelir. 
Son in'ikadın harfiyen zaptının tashihi meb'uslar tara

fından verilecek varakanın ilk intişar edecek Resmi Gazete 
ile ilanı suretile olur. 

ON DÖRDÜNCÜ BAl) 
Su al 

Sua ı h ak kı YÜZ KlRK DOKUZUNCU MADDE - Her nıeb'us 
Hükümet namına Başvekile veyahut vekiliere şifahi veya · 
tahriri sualler sorabilir. 

S ualiıı taeifi YÜZ ELLiNCİ MADDE - Sual, sarilı ve ınuayyen 
maddeler hakkında ma!Cıınat İstemekten ibarettir. 

S ııaı takriri YÜZ ELLi BİRİNCİ MADDE - Cevabı gerek tahri-

Cevap 

ren, gerek şifahen isteni !sin sual mutlaka tah ri ren vuku 
bulur. 

Sual takrirleri ri yasete verilir. 
Reis bu takrirleri, verilir verilmez, zabıt ceridesinı:ı 

geçirir ve bir tezkere ile ait olduğu vekile bildirir. 

YÜZ ELLİ İKiNCİ MADDE - Suale tahriri cevap 
istenmiş ise, gelecek cevap, sual ile birlikte, aynen Zabıt 
Ceridesinin sonuna dercedilir. 

Suale şifahi cevap isteıırııiş ise, riyaset tezkeresinin 
vıısulünden nihayet iki in'ikat sonra . vekil ona 1\\eclis 
kürsüsünden cevap verir. 

Reis, cevaptan evvel suali katipierden birine okutur. 
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YÜZ ELLi ÜÇÜNCÜ MADDE Vekil sorulan 
suale umurıı1 nıenfaat mülatıazasına nı ebni veyahut muk
tezi malumatın elde edilmesi için cevabı muayyen bir 
müddet geciktireceğini sual talırirl ise talıriren, şifah1 

ise kürsücl,en beyan eder. 
Vekil, umumi menfaat mi.ilahazasına mebni isterse 

s u ale gizli eelsed e cevap verebi !ir. 
Vekil, sorulan suale gününden evvel de cevap vermek 

lıakkmı haizdir . 

YÜZ ELLi DÖRDÜNCÜ MADDE - Suali soran 
ceyap gününde hazı r bulunmazsa keyfiyet bir defaya 
mahsus olmak üzere ge lecek iıı'ikada talik olunur. 

Ondan sonra sakı t olur. 
Fakat, suali soran isterse bir diğer takrirle yalnız bir 

defa daha aym suali tekrar edebilir . 

. YÜZ ELLi BEŞİNCi MADDE - Mes'ul vekilin ceva
bını müteakıp yalmz suali soran meb'us mütalea beyan 
etmek hakkım haizdir . 

Ancak bu mütalea on beş dakikadan fazla süremez. 

YÜZ ELLi ALTINCI MADDE - Bütçe heyeti 
umumiyesinin rnüzakeresi sırasında veyahut bir vekaletin 
bütçesi müzakere olunurken bir meb'us sualler hakkındaki 
usule tabi olmaksızın ona dair istediği sualleri vekilden 
sorabilir ve lüzunı gördüğü izahatı talep eder. 

ON BEŞİNCi llAI.) 
istizah 

YÜZ ELLi YEDiNCİ MADDE - Bir maddenin Baş
vekilden veya vekilierden İstizah olunınasım meb'uslardan 
biri teklif ederse istizalı ed ilecek madde tasrih edilmek 
suretile reise bir takrir verilmek lazım gelir. 

Bu takrir, Heyeti Umumiyede okunduktan sonra kabul 
veya reddi hakkında müzakeresiz işarl reye müracaat olunur. 

Kendisinden isti zah vuku bulacak vekilin o gün 
meclise gelmesi veya maiyyetindeki memurin rüesasından 
birini göndermesi için istizah olunacak maddenin tasrihile 
reis tarafmdan o vekile davetname yazılır. 

1 

YÜZ ELLi SEKİZİCNİ MADDE - Takrir sahibi, 
I-leyeti Umuıniyece istizahın günü tayin edilineeye kadar 
tal<ririni geri alabilir. 

Eğer gün tayin edilmişse bu takririn geri alınması 

Heyeti Unıumiyenin müzakeresiz i şari reyle karar verıne

sine manuttur. 

Ce v a bın gecil<
tirilmesi 

S ıı ali s oı · aıı g ii
niind e lıuluıı

ma z s~ 

Soı•aııııı mLilalea 
lı e ya ıı etm ek 

hakkı 

Bii Iç e ın üza k e resi 
~ ı ra s ında sua ll er 

İ s tizah hakkı 

Tııkriı• in geı· i 

~ lınm a s ı 
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Geri ai ınan ta- YÜZ ELLi DOKUZUNCU MADDE - Sahibi tarafın· 
kririn bir diğe- -dan geri alınan bir istizah takririni diger bir meb'ı.ıs 
ri taralından 

tekabbülü tekabbül edebilir. 

İstizaht a her 
meb'usun söz 
söy leye bilmesi 

Ruznameye ge
çilmes i 

lstizahın kifayeti 

Eshabı ıuucibeli 

takrirler 

Rtı nlara fıkra 

ilavesi 

Encümene mn
lı avve l takrir
ler ve bunların 

red di 

YÜZ AL TM IŞINCI MADDE - Davet olunan vekil 
muayyen günde bizzat, yahut maiyyetindeki ctevair rüesa
sından biri vasıtasile Heyeti Umumiyede izahat verir. 

Ondan sonra teklifin sahibi, veyahut sahipleri mütea
ddit ise ilk imzası olan nıeb'us önce vesair meb'uslar 
onu müteakıp leh ve aleyhte söz söyleye bilirler. 

YÜZ ALTMIŞ BiRiNCi MADDE - Vekil tarafından 
verilen izahat ve meb'uslar canibinden mukabeleten vu
ko bulan ifadelerden sonra hiç bir takrir verilmezse 
reis nıznameye geçer. 

YÜZ ALTMIŞ iKiNCİ MADDE - istizahın kifayeti 
ile ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler diğerlerine 
takdimen re'ye konur. 

YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Eğer sadece ruz
nameye geçi Im esi kabul olunmazsa esbabı mucibeli takri
riere sıra gelir. 

Bunların bir encümene havaleleri kararlaştırılmazsa 
iptida Hükumetin tercih ettiği takrir açık re'ye konur. 

YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE-Esbabı mucibeli 
bir takrire bir fıkra ilavesi hakkında vakı olacak teklifin 
mutlaka takririn reye konmasından evvel tanzim ve heyeti 
umuıniyeye arzı lazımdır . 

YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCi MADDE - Encümene mu
havvel takrirler hakkındal\i encümen mazbataları müstacel 
mevat usulüne tevfikan müzakere edilir. 

Encümen mazbatası reddolunduğu takdirde esbabı 

ınucibeli takrirler Riyasete takdimleri sırasile okunarak 
reye iktiran eder. 

Bir ist izaha di- YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE - Bir istizaha, 
gerin in ililvesi. icra edileceği gün üzerinden üç in'ikat geçtikten veyahut 

müzakeresine başlandıktan sonra diğer bir İstizah zam 
ve ilhak edilemez. 

Bütçe müzakeresine hiç bir İstizah zam ve ilhak 
olunam az. 

Bir is ti za ha mun- VÜZ ALTMIŞ YEDiNCİ MADDE - · Bir istizaha 
zam isiizahlar diğerleri inzimam ederse her istizah tahirinde ilk. imzası 

olan veyahut o bulunmadığı takdirde imza edenlerden 
biri dinlenmedikçe müzakerenin kifayeti istenemez. 

Açık reye müra- YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCi MADDE - meb'uslar 
caat istizahın neticesine taalluk edecek takrirler verebilirler. 
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Bu takrirler açık reye konur. 
On beş meb'us tarafından istenirse gizli reye de 

müracaat olunur. 

ON ALTINCI BAP 
Meclis tabiiiliatı 

YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE - HükfıiT!et
ten vaki olan bir İstizah ve y.1hut bütçenin IT!Üzakeresi 
sırasında veya neticesinde ve yahut re'sen Teşkilatı Esa -
si ye Kanunun11n 46 ıncı . m:ıddesiqin ı inci ve 2 inci 
fıkralarında münderiç Hü,kfımetin urnumi siyasetjnden 
ve vekaletlerin ifa ve icrasın<ı me.ç!:)llr oldukları v;ızifelerden 
dolayı vekilierden birinden ve yahut İcra Ve~illeri .Hey -
.etinden ceza! ve yahut m;ıli . ınes'uliyeti ınüs.te1zim ef'al 
vukuundan bahisle tahkikat icrası talep olunursa rdse 
bir takrir verilmek iktiza eder. 

İki §ek i! 

YÜZ YETMiŞİNCi MP.ODE Ru takrir Reis tara - Mec li se arz ve 
fından meclise arzolunur. vekile haber 

Alakada veldl ve yahut vekiller de keyfiyetten haber-
dar edilir. 

YÜZ YETMiŞ f3İRİNCi MADDE ---;- Alakadar vekil 
ve .takriri v.eren veya v~rçnler dinlendiiden sonra takririn 
naıaq dikkate alınıp .abmnaınası hakkıııda meclis bilmü
zakere işari reyle kararını verir. 

YÜZ YETMiŞ iKiNCİ MADDE - Bunun üzerine 
Heyeti Umumiye, t~hkikat icra~>ını ya Teşkilatı Esasiye 
ve Adiiye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene 
veyalıut beşten on beşe kadar azadan teşekkül edecek 
hususi bir Tahkikat Eıicümenine havale eder. 

Veki l ve t akrir 
sah ibinin dinlen
mesi, takririn 
nazara alınma s ı 

Enetimenin tah
kikat icras ı 

YÜZ YETMiŞ ÜÇÜNCÜ MADDE - Tahkikata Hükfımetiıı ve 

memur olan encümen Hükümetin 'bütün vesaitinden saitinden istifade 
ve vesa ik ce lbi istifade ve istediği evrak ve vesaika vaz'iyet eder. 

YÜZ YETMiŞ DÖRDÜNCÜ MADDE - Heyeti 
Umumiye kararında tahkikata memur encümenin ne 
müddetle vazifesini bitireceği, icabında başka mahalle 
gidip gitmiyeceği tespit olunur. 

Bu enc(irnerı vekilieri isticvap edebilece_ği gibi hariç
ten herkesi şahit ve ehli hibre sıfatile dinlemek salahi
yetini haizdir. 

Davet olunan şahitlerin icabetleri mecburi olup 
haklarıncıa usulü muhakematı cezaiyede mevzu ahkam 
tatbik olunur. 

Encümenin müd
deti, seya hati, 
§ahit ve eh li 
hibre dinlemesi 



• 

'ivı esele nin inta
cına kadar İSti
za h hakkınd a 

takl'iı· veı·ikn _ e -
nırsi 

En c ünıeııin nilwl 
nı;ızlJatası 
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YUZ YETMiŞ BEŞiNCİ MADDE - Eğer bir istizah 
neticesinde tahkikat icra olunuyarsa tahkikata memur 
encümenin meseleyi intaç etmesine kadar ayni madde 
hakkında tekrar İstizah takriri verilemez. 

YÜZ YETMiŞ ALTINCI MADDE- Encümenin nihai 
mazbatası cezai ve mali mes'uliyeti müstelzim ise talıkıkat 
evrakı Teşkilatı Esasiye Kanununun 67 inci maddesi 
ınucibince Meclis kararile teşkil olunacak Divaııı Aliye 
nihayet on beş gün içinde tevdi olunur. 

Mes'uliyeti mucip YÜZ YETMiŞ YEDiNCi MADDE- Meclis bir madde 
olmıyan i§le r hak- hakkında resen malJmat edinmek isterse bir Tahkıkat 
kınd a ta hkıkat 

Encümeni teşkil edilir veyahut mevL ut encünıenlerden biri 
bu vazife ile mükellef olur. 

Bu kaibl tahkıkatın İcrasını aza veyahut bir encüınen 
teklif edebilir. 

ON YI~DİNCİ BAP 
Tcşril masuniyetin kaldırılması 

Şekli YÜZ YETMiŞ SEKİZİNCi MADDE - Bir meb'usun 

Encümeniıı ne 
ıniitlLlctte i ~ i in 

tacedeceğ i 

Masuniy et in kal
dırılınasının se

bepleri 

teşri! nıasuniyetinin kaldırılması için vuku bulacak talepler 
mahkemeden Adiiye Vekaletine tebliğ olunur. 

Adiiye Vc-kaleti esbabı mucibeyi muhtevi bir tezkere 
ile mezkOr talebi Başvekalet vasıtasile Meclis Riyasetine 
gönderir. 

Reis bu blebi Teşkilatı Esasiye ve Adliye Encümen
lerinden mürtkkep Muhtelit bir Encumene havale eder. 

Encümen Reisi kur'a ile beş azadan mürekkep bir 
ihzari encümen tefrik eder. 

Bu İhzar1 encüınen gizli reyle kendine bir reis ve 
bir de mazbata ırıuharrırliğini ifa edecek katip intihap 
eder. 

Eııcümen bütün evrakı tetkik edüp o meb'usu dinler. 
Encünıen şahit dinliyenıez . 

YÜZ YETMiŞ DOKUZUNCU MADDE - ihzari ve 
Mulıtelit Encümenler bir masuniyetin kaldırılması hakkın

da kendilerine nıulıavvel evrakı en çok bir ayda intaç 
ederler. 

YÜZ SEKSENİNCi MADDE- Bir ıneb'usa Teşldlatı 
Esasiye Kanununun 13 ve 27 inci maddelerinde mevzu
balıs olan meııınu fiillerden biri isııat olur ve ilızarl en
cümen tetkikat neticesinde buna kanaat hasıl ederse teş
rii masuniyetin ref'i lüzunıuna dair müdellel bir nıazbata 
tanzim ve Muhtelit t:ncümene takdim eder. 

Eğer isnat olunan memnu fiil yukarıda zikredilen 
maddelerde sayılan nevilerden değilse ilızari endimen 
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takibat ve muhakemenin devre sonuna talikı hakkında 

bir mazbata tanzim ve kezalik Muhtelit Encümene takdim 
eder. 

Muhtelit Encümen bu bapta ikinci bir karar ittihaz 
eder. 

O ıııeb'us isterse ihzari encümende, Muhtelit Encü
mende ve Heyeti Umumiyede kendini nıüdafaa eder ve 
yahut bir arkadaşına ettirir. • 

Heyeti Unıumiye bu hususta kararını verir. 

YÜZ SEKSEN BİRİNCi MADDE - Masuniyetinin 
kaldırılması i~in bir meb'usun keııdi talebi kafi gelmez. 

YÜZ SEKSEN İKİNCi MADDE - Hilafma .karar 
olmadıkça masuniyetin kaldırılması h akkındaki müza
kere açıkça cereyan eder. 

ON SEKİZİNCi B_,\ P 
İnzibati ccutlaı· 

YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu nizanına
menin muhafazası noktasından meb'usları n uğrayacaklan 
cezalar üç türlüdür. 

1 - İhtar, 
2 - Takbilı, 

3 - Muvakkaten meclisten çıkarılmak. 

Bu iı apta bi zzat 
m e b' us un talebi 

A ç ık mU zakeı·e 

:\ e viiMi 

YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE - ihtar ceza- ilıtaı· 
sı ııı müstelzim hareketler şunlardır: 

- Söz kesmek, 
2 - Sükfmeti bozmak, 
3 - Şahsiyatla uğraşmak. 

YÜZ SEKSEN BEŞİNCi MADDE ihtar cezasını 
takdir ve infaz etmek hakkı riyasetindir. 

Bir rneb'us ilıtara uğradıktan sonra mutavaat gösterip 
kendini tebriye etmek isterse oııa ruhsat verilir. 

Mezun değil ike ıı söz söy led iğinden dolayı ilıtar ceza
sına uğrayan meb'us in'ik adın ve yahut eelsenin sonunda 
söz alabilir. 

Bununla beraber bu ruhsatın in'ikadın ve yahut eelse-
n i il sonundan evve l veri !m esi reisi n elindedir. 

Reis, meb'usunjizahatım kafi görmezse ihtarı ipka eder. 
Katipler bunu kaydederler. 
Bir meb'us ayni in'ikatta iki defa ihtar cezasına uğrar

sa keyfiyet zabıt hulasasına dercolumır. 

Takelir hakkı 

YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE - Bir in' ikatta iki iki d e fa ilıt a mı 
defa ihtar cezasına uğrayan bir meb'usun o in'ikadııı so- neti ces i 
nuna kadar söz sövlemekten memnuiyetin ~ , reisin teklifi 
üzerine, meclis müzakeresiz işarı reyile karar verebilir. 



Takbill 

Meclist en mu
vakkate n çıka

rılmak 

Meclisten ç ıka
rılma cezası na
s ıl icra olunur 

Af dilemek 

Salona g irmek ten 
memnuiyet 
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YÖZ SEKSEN YEDiNCİ MADDE - Takbih eeLasım 
müstelzim olan hareketler şunlardır : 

1 -- Ayni in'ikatta iki kere ihtar cezasını gördüğü 
halde bunu müstelzim hareketlerden vazgeçmemek, 

2 - Bir ay içinde .üç kere ihtar cezasına uğramak, 
3 - Mecliste bir gürültüye sebep olmak ve yahut 

meclisin işlerine iştirakten imtina için bir ittffak aktetmeğe 
heyeti umumiyede açıkça ve gürültülü bir sutette önayak 
olmak; 

4 - Arkadaşlarından bir veya bir -kaçını tahkır, kavlen 
tehdit etmek . 

YÜZ SEKSEN ~EKİZİNCİ M'ADDE - meclisten mu
vakkaten çıkarılmak cezasını müstelzim hareketler şun

lardır: 

ı - takbih cezasına uradiğı halde bunu müstelzim 
hareketlerden vazgecmemek ; 

2 - Ayni in'ikatta Üç kere takbih cezasına uğramak, 
reisicümhuru, Mecli3 Reisini, Meclis ve Heyeti Hükumeti 
tehdit ve tahkir etmek; 

3 - Heyeti Umum'iye müzakere'lerinde halkı ce·bri mü
amelelere, dahili kıyam· ve ısyanlara veyalrut Teşkilatı Esa
siye Kannnu ahkamına . tecavuza teşvik etmek ; 

4 - Meclis binaları ve müştemilatı dah'ilinde memnu 
bir fili irtikap etmek. 

YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE - takbih ve 
muvakketen medisten çıkarı'Jmak cezaları re·isin teklifi 
üzerine heyetce müzakere-siz ve işari re)'le kararlaştırılır . 
· Al_eyhinde böyle bir ceza teklif edilen meb'usun bizzat 

veyahut arkadaşlarından biri vas'İtasıla iza·hat verrneğe 
hakkı vardır. 

Takbih ve muvakkaten Meclisten çıkarılmak cezaları 

zabıt hulasasına dereedilir. 

YÜZ DOKSANINCI MADDE- Muvakkaten Meclisten 
çıkarılmak cezasına uğrıyan bir meb'us ruhsat alıp 

kürsüye çıkarak açıkça af dilerse tekrar Meclise gitmek 
hakkını haiz otur. 

Mükerrirler bu haktan mahrumdurlar. 

YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE - Meclisten mu
vakkaten çıkarılmak ceiasına uğrıyan meb'us hemen 
içtima salonundan dışarıya çıjknıağa mecbur ve ondan 
sonra bir iri'ikaddan üç inikada kadar içtima salonuna 
girmekten memnudtır. 

Bu cezaya uğrıyan meb'us içtima salonunu terk
etmekten imtina ederse in'ikat muvakkaten kapatrlır ye 
re'is o nıeb'usu salondan çıkartır. 
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0N DOiiUZUNCU BAP 
Mezuniyet 

YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE- Müracaatı üzerine seki z g iinlük 

reis bir meb'usa sekiz günlük mezuniyet verebilir. 
Daha fazla mezuniyetler için Meclisin müsaadesi alın

mak şarttır. 

YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE- Sekiz günden 
fazla mezuniyet talepleri iptida Riyaset Divamnca tetkik 
olunur. 

YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE - Reis, me
zuniyet taleplerini Meclise arz ederken, bunların her biri 
hakkında Divanın mütaleasını da bildirir. 

Meclis, müzakeresiz işari rey ile karar verir. 

YÜZ DOKSAN BEŞİNCi MADDE - Biri biri ardına 
üç in' i katta yapılan yoklamalarda veyahut açık rey istih
salinde bir meb'usun Meclise devam etmediği tebeyyün 
ederse o meb'us izinsiz addedilir. 

Meb'usun gaybubetini muhik gösteren hususların 

tetkik ve takdiri Riyaset Divamna aittir. 
Oaybubeti meşru bir mazerete müstenit olmadığı 

anlaşılan meb'usun ismi Resmi Oazeteye derç ile ilan 
olunur. 

Bu husustaki şikayetler Riyaset Divanına arzedilir . 

YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE - İzinsiz veya 
mezuniyetini geçiren meb'usların geçirmiş oldukları günler 
tahsisatlarından kesilir. 

YÜZ DOKSAN YEDiNCİ MADDE - Bir içtima 
senesinde iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat verile
bilmesi Heyeti Umumiyenin karanna vabestedir. 

YİIC~JİNCİ HAl_) 
Rj ya set d ivanıuın vazifeleri 

YÜZ DOKSAN SEKİZİNCi MADDE - Riyaset Diva
nının vazifeleri şunlardır: 

1 - Dahili hizmetler teşkilatı ve Meclis memur ve 
müstahdemleri hakkında memurin kanununun nasıl tatbik 
edileceği ve o kanuna göre inzıbat komisyonu teşkili 

hakkında istişari olarak rey beyanı; 

2 - Mezuniyet işleri; 

3 - Meb'uslardan isimleri Resmi Gazete ile izinsiz 
veya namevcut kayidolunanların şikayetlerini dinlemek 
ve fasletmek: 

4 - Meclis bütçesinin tanzimi; 
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5 - Dairenin tebdilat, tamirat ve inşaatına dair ka -
rarlar ittihaz etmek. 

YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - Riyaset 
Divanının bir ve yahut daha ziyde azası hakkında mün -
feriden deruhte ettikleri işlerden dolayı vakı olacak 
itirazlar ve şikayetler azası kamilen hazır bulunduğu 
halde divanca müzakere olunarak muktazi tetbirler 
karar laştırı !ır. 

İKİ YÜZÜNCÜ MADDE - Riyaset Divanında rey
lerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 

İKİ YÜZ BİRİNCİ MADDE - Heyeti Umumiyede 
vakı olacak rey istihsalinde tasnif vazifesi katipiere ait 
olmakla beraber mühim bir yanlışlık olduğu in'ikat veya 
eelsenin bitmesinden sonra anlaşılırsa reis, Riyaset Diva
nını toplanınağa davetle takip edilecek yolu kararlaştırır. 

İKİ YÜZ İKİNCİ MADDE - Heyeti u~umiyede 
yapılan intihaplarqan çıkan Dahili Nizarnname meseleleri 
Riyaset Divanınca müzakere olunur. 

İKİ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE Riyasetin vazifeleri 
şunlardır: 

1 - Dışarıda meclisin temsili; 
2 - Bu nizarnname abkaınının tatbikı; 

3 - Müzakereleri n idaresi; 
·4 - Zabıt Ceridesinin ve zabıt bulasasının tanzimine 

nezaret; 
5 - Bütün meclis memurlarının Riyaset Divanile 

istişareden sonra tayinleri veya memurin kanununa göre 
haklarında muamele ifası ve müstahdemlerinin idare 
amirlerinin teklifi üzerine nasp ve azilleri; 

6 - Riyaset Divanına Riyaset; 
7 - Riyaset Divapı kararlarının ternamile icra ve 

tetbikatını mürakabe ve temin; 
8 - Encümen ve kalemleri mürakabe etmek. 

İKİ YÜZ DÜRDÜNCÜ MADDE - Reis vekilierinin 
vazifesi, mazeretinde veyahut gaybubetinde, reısın 

makamına kaim olmak ve reisin ·bütün hukuk ve salahi
yetlerini istimal etmektir. 

İKİ YÜZ BEŞİNCi MADDE - Katipierin vazifeleri 
şunlardır: 

ı - Müzakerelerin zaptma nazaret etmek, zabıt bula-
sasını tashih etmek ve bunları imzalamak; 

2 - Heyeti umumiyede evrak okumak; 
3 - inikattan evvel söz İstiyanieri kaydetmek; 
4 - Yoklama yapmak; 
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5 - Reyleri saymak ve sıralamak; 
6 - Gizli eelselerde zabıt tutmak. 

İKİ YÜZ ALTINCI MADDE - İdare amirlerinin va- idare fı mirl e l'i 
zifeleri şunlardır: 

1 - Meclis binalarile salonlarına, mefruşat ve muhtevi
yatına ve butün eşyanın muhafazasına itina edüp bunların 
muntazaman defterlerini tutmak; 

2 - Merasimi mahsusayı tertip ve idare ; 
3 - İıızibata ı 
4 - Haderne işlerine Nezaret etmek ; 
5 - Masarifin tesviyesine 
6 - Riyaset Divanının reyi alındıktan sonra meclis 

bütçesini tanzim ile yine Riyaset Divaııına vermek ; 
7 - Dulıuliye varakalarını tevzi etmek . 

İKİ YÜZ YEDiNCİ MADDE - İdare Amirleri Mecli- Idare amir leri
sin tatiline müsadif zamanlarda münavebe ile Devlet =nın tat ild e An- -· 

karada o tıırm a-
makarrında otururlar. l arı 

İKİ YÜZ SEKİZİNCi MADDE - İdare amirlerinin vazi te ve mes-
vazife ve mes'uliyetleri Müşterektir. utiyette i ş tirak 

İKİ YÜZ DOKUZUNCU MADDE -Sükun ve intizamın inti zam ın nın-
muhafazası, müzakerelerin aleniyet ve serbestisinin temini 
ve lüzum görüldülde iıızibat kuvvetile askeri müfrezenin 
istimali hususlarında idare amirleri Reisin icra vasıtala
rıdır. 

tın fazası nı Li fre
zeııiıı is timali 

İKİ YÜZ ONUNCU MADDE - Meb'uslar Riyaset ' idared e n suat 

Divanı ve idare hususları hakkında reise tahriri veyalıut 
şifalıi süaller surabilirler. 

İKİ YÜZ ON BİRİNCİ MADDE - İdare amirleri 
her içtinıa senesinin başında halefierine bir .sene zarfın
daki icraatlarının hesaplarını vermekle mükelleftirler. 

YİRMİ llİUi~ci BAl~ 
İnzibat 

İKİ YÜZ ON İKİNCİ MADDE - Reis, Büyük Millet 
Meclisi Riyasetine mahsus konakta oturur. 

İKİ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE - Reis , Meclisin 
dahili ve harici emniyeti hakkında lazım gelen tekayyüdatı 
icra etmekle mükelleftir. 

İnzibat kuvvetile askeri muhafız müfrezesi ancak reisin 
emir ve kumandası altındadır. 

İdare amir· leri 
ııiu h esab ı 

Riyase t Konağı 

Da lıili , lı aric'i 

inzibat, asker! 
ınLifreze 

İKİ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE - Meclise silahlı Mec li se silahlı 
girmek yasaktır . g irmek 
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Öiren her kim olursa olsun riyaset marifetile Meclis 

binasının dışarısına çıkartıhr. 

İKİ YÜZ ON BEŞİNCi MADDE - Heyeti Umumiye 
salonile encümen odalarına meb'uslardan, Meclis memur 
ve müstahdemlerinden, Hükumetten iş için gönderilmiş 

memurlardan ve davet edilen mütehassıslardan başkaları

mn girmeleri yasaktır. 

Girenler reis veyahut idare amirleri tarafından dışa

rıya çıkartıhr. 

Meclis binalarını görmek istiyen seyircilere reis ancak 
iş zamanlarından başka bir saatte müsaade edebilir. 

İKİ YÜZ ON ALTINCI MADDE - Meclis in'ikatlarının 
devamı müddetince sarnilerin kendilerine tahsis olunan 
mahallerde başı açık oturmaları ve sukfıt etmeleri 
mecburidir. 

Samilerden tasvip veya ademi tasvibi mutazammın 

kavlen veya filen bir harekette bulunanlar oranın inziba
tım muhafazaya memur olanlar tarafından derhal dışarıya 
çıkarılır. . 

Heyeti Umuıniye müzakerelerini ihHil edenler icabında 
hernan salahiyettar mercie teslim olunurlar. 

İKİ YÜZ ON YEDiNCİ MADDE -Meclis binaları veya
hut müştemilatı dahiljnde meb'uslardan başka bir kimse 
bir cürüm irtikap ederse, eğer o cürüın Müddei Umumili
ğin resen takip edemiyeceği fiillerden biri ise Riyaset 
Makamı m ücrim i dışarı çıkartır. 

Eğer ci.irüm re'sen Müddei Umumilikçe takip olunacak 
fiillerden ise Riyaset Makamı mücrimi adliyeye teslim 
eder. 

Bu mevzılerde bir meb'us cinai bir cürmü meşhut 
irtikap ederse Riyaset Makamı idare amirleri vasıtasile 
mücrimin Meclis binası baricine çıkmasını men edecek 
tetbirleri ittihaz ve müddei Umumiyi davetle takıbat 

icrası lüzumunu kendisine tebliğ ve mücrimi ona teslim 
eder. . 

İrtikap olunan cürü.m, cinai cürmü meşhuttan 
başka ve fakat resen Müddei Umumiliğin takibatını müs
telzim bir fiil ise Riyaset Makamı idare amirleri vasıtasile 
lazımgelen iptidai tahkikatı icra ve tahkikat evrakını 

Adliyeye tevdi eder. 
Adliye, cürmün teşrii ınasuniyetin ref'ini icap ettire

ceğini takdir ederse Baş Vekalet vasıtasile göndereceği 

talepname Heyeti Umumiyeye arzolunur. 
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YİRMİ İKİNCİ BAP 
l\lcclisin dahili hizmetleri 

İKİ YÜZ ON SEKİZİNCi MADDE - Meclisin da
hili hizmetleri: 

ı - Katibi Umumilik; 
2 - Katibi Umumiliğe merbut encümen katiplerini de 

ihtiva eden Kanunlar, Zabıt, Evrak ve Matbaa Müdür
lükleri; 

3 - İdare amirlerine merbut Muhasebe ve Daire Mü
dürlükleri ve Muhasebeye nıülhak veznedarlık; 

4 - Encümenlerine mülhak Bütçe Eııcümeni Başkatip
liği ve Kütüphane Müdürlüğü tarafından görülür. 

Mecl is in dahil i 
hizmetler i · 

İKİ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE - Meclisin Merasim ele Lu

heyeti umumiyesile ispatı vücut etmiyeceği merasirnde !unacak heye tl e r 

Riyaset Divam meclis ııamına hazır bulunur. 
Meclis namına bir heyet izanıı takdirinde azanın ade

di meclis tarafından · tayin ve heyet kur'a ile intihap 
olunur. 

Reis vekillerinden, katipierden ve idare amirlerinden 
birer zat behemehal bu heyete dahil olur. 

İKİ YÜZ YiRMiNCİ MADDE- V ekiller namına heyeti 
umumiyede söz söylemek için gönderilecek birinci derece 
devair rüesası vekaletlerinden her veyahut münhasıran 

bir iş için beyanatta bulunmağ·a mezun olduklarına dair 
ri yasete hitaben tahriratı harnil olacaklardır. 

Bu tahrirat müzakareden evvel ri yasete verilir. 
Reis, gelen zatın hangi vekalet narnma söz söyliyece

ğini heyete bildirir. 
Divanı Muhasebat Reis ve Reisi Sanileri de icabında 

Meclise izahat verebilir. 

İKİ ZÜZ YiRMi BİRİNCİ MADDE - Riyaset Divanı 
tarafından tanzim olunacak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahili idaresi talimatnamesi zabıt ceridelerinin tanzimine, 
dahili idare ile meclis memur ve müstahdeın lerinin vazife 
ve sureti tayin, terfi ve infisallerine müteallik kaid'eleri 
tespit edecektir. 

İKİ YÜZ YiRMi İKİNCİ MADDE - İcra hususlarına 
dair Heyeti Umumiyeye meb'uslar tarafından temenni 
takrirleri verilemez. 
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YİRMi ÜÇÜNCÜ BAP 

l{ütüpanc 

İKİ YÜZ VİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Kütüpane 
Encümeni azasından biri bilhassa kütüpaneye nezaret 
eder. 

N ezaretinin neticesini muhtevi · rapor her sene basıla

rak aza ya dağıtılır. 

İKİ YÜZ YiRMi DÖRDÜNCÜ MADDE - Kiltüpa-
ne Encümenine katiplik eden kütüpane müdürünün 
encümence istişari re'yi alınır. 

İKİ YÜZ YiRMi BEŞİNCi MADDE - Kitap, gazete, 
mecmua, harita ve saire intihabı encümene aittir. 

Aza da iştira hakkında teklifler dermeyan edebilirler. 
Bunların takdiri encümene aittir. 

İKİ YÜZ YiRMi ALTINCI MADDE - Müdür mev
cudun muntazam kaydini tutmakla mükellef ve bundan 
mes'uldür. 

Açık bulunduğu saatlerde müdür ·Veyahut muavini 
behemehal kütüpanede ispatı vücut eder. 

İKİ YÜZ YiRMi YEDiNCİ MADDE - Kitaplardan 
hangilerinin kütüpaneden çıkarılamıyacağı ve hangilerinin 
meb'ulara iare edilebileceği encümen tarafından tespit 
olunur. 

Makbuz alııımadıkça hiç bir kitap kiitüpaneden 
çıkmaz. 

Encümenler diledikleri kitapları tetkik etmek için 
alabilirlerse de encümen odalarından dışanya çıkaramazlar. 

Meb'uslara i are edilen kitapların en . çok bir ayda 
iadeleri meşruttur. 

Ay içinde iade edilmiyen kitapları müdür tahrireıı 

ister. 
Bir haftada iade edilmiyen kitapları meb'uslar öderler. 

l'İR~Jİ DÖRDÜNCÜ BAP 
Mcb'usluya mütealli~i. vesilm ve ah:lınctlcı• 

İKİ YÜZ YiRMi SEKİZİNCi MADDE - Meclise 
iltihakları günii Katibi Umumilik tarafından yeni azaya bir 
tercümeihal varakası numunesi verilir. 

Encümen intihaplarına medar olacak cetvelierin tanzim 
olunabilmeleri için bu varaka ertesi güne kadar dalduru
lup Katibi Umumiliğe iade olunur . 

Bu varaka şu maddeleri ihtiva eder : 
ı - Meb'usun isimleri, aile ismi; 
2 - Baba ve anasının isimleri ; 



\ 

- 71 --

3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun tarihi ; 
4 - Tahsili, bildiği · diller, varsa ihtisası, eserleri, ilmi 

rütbeleri; 
5 - Meslek ve meşğuliyetleri ; 
6 - Harcırahiara esas olmak üzere evli olup olmadığı, 

varsa çocukları. 

Tekrar intihap olunan meb'uslar bu varakayı doldur
maktan vareste iselerde evvelki d~vredeki vukuatı vara
kalarına zeyletmekle mükelleftirler. 

Bu varaka ahvalde vuku bulacak değişiklikler kayit 
edilmek üzere bir haneyi muhtevi olacaktır. 

Her değişiklikte meb'us keyfiyeti tercümei haline hemen 
kayıt ettirir ve devre sonunda musaddak bir sureti meb'usa 
verilir. 

İKİ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Meb'us
luğu kabul olunan zatın esasen iki nusha olarak tanzim 
edilen mazbatalarından biri kabul tarihinin ilayesile ve 
meclisin büyük mühürile mühürlenerek o meb'usa verilir. 

İKİ YÜZ OTUZUNCU MADDE - Her meb'usa devre
nin sonunda, meb'us bulunduğu müddeti ve bu müddet 
zarfında aldığı tahsisat ile verdiği vergileri ve tekaüt 
aidatı miktarını gösterir bir mazbata verilir. 

İKİ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADD).: - Her meb'usa 
üzerinde fotografisini muhtevi ve intihap daire ve devresi 
yazılı, Meclis Reisi tarafından imzalanmış bir hüviyet 
cüzdanı verilir. 

Meb'uslar Riyaset Divanınca şekli tayin edilecek bir 
meb'usluk ro zet i ni taşıyabilirler. 

Merasirnde Imilanılacak meb'usluk alameti kenarların

da birer beyaz Çizgi ve üzerinde (Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ) ibaresi hak edilmiş bir madeni pilakı muhte
vi bulunan kırmızı renkte bir harnail sonuna asılı mineli 
bir ay ve yıldızdır. 

YİUlHİ BE!"jİNCİ U.\P 
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İKİ YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE - Bu nizamname- Tadil, i lave, itga 

nin tadil veya bir veyahut daha ziyade maddesinin 
il gası veya bu nizamnameye bir veyahut daha ziyade 
madde ilavesi hakkında vukuu bulacak teklifler evvel 
beevvel Teşkilatı Esasiye Encümeı:ıinde tetkik ve ondan 
sonra kanunların müzakeresi usulüne tevfikle Mecliste 
müzakere ve intaç edilir. 

Bu bapta yalnız bir müzakere kafidir. 
Bu nizarnname ile bundan sonra vuku bulacak tadi

)atı Teşkilatı Esasiye Kanununun 3Ş jnci maddesinde 



Bu nizarnnam e
nin te fsiri 

Bu nizarnname 
ile mülga niza rn 
name ve karar-

lar 

m e r ' iyet in ba§
Jan gıcı 

Bu nizamname
nin icrası 

-72-

gösterilen şekilde ilana tabi değildir. 
Bundan sonra vuku bulacak tadilat Meclisçe kabule 

iktiran eder etmez mamulibih olur. 

İKİ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE - Bu nizamna
menin tefsiri kanunların tefsiri usulüne tabidir. 

İKİ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - Sabık 
Meclisi Meb'usamn Nizamnamei Dalıilisile Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 23-2-1338 tarih 38, 40, 48, 49, 66, 
79, 83 numaralı kararları mülgadır. 

İKİ YÜZ OTUZ BEŞİNCi MADDE - Bu nizarnname 
kabulünden itibaren mer'idir. 

İKİ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE -,-.. Bu nizamna111e 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından i cra olunur. 

2 mayıs 1927 

--



4 - Kütüpane talimatnamesi 

BİRİNCİ F ASIL 

li:ütüpane Encümeni ve lüitüpane memurları 

MADDE ı Büyük Millet Meclisi kütüpanesi, kütüpane Encümeninin 
idaresindedir. Kütüpane umuruna nazaret, kitap, harita, gazete ve saireyi 
intihap ve kütüpane tahsisatını tayin ve alelusul sarf encümene aittir. 

MADDE 2 - Kütüpane memurları: kütüpane müdürile muavini olan 
kütüpane ve vesaik muhafızından ibarettir. 

Kütüpanede vazaifi 6 ıncı maddede muharrer bir veya iki müstahzır 

istihdam olunur. 

MADDE 3 - İnhilal vukuunda kütüpane müdürü mekatibi aliye me
zunları arasından bilimtihan tayin olunnr. 

Müsabaka imtihanı ulCımun taksim ve şuabatından ve taksime esas 
olan nazariye ve taamüllerden ve kütüpane ve fihristierin usulü tanzim 
ve tertibinden ve ulumu hukukiye ve iktisadiye hakkında malumatı umu
miyeden ve Türkiye kanunları hakkında malumatı mücmele ile . fransızca 

kitabetterı icra ve müteaddit !isan bilen tercih edilir. 
Bu imtihan tahriri olup Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından tensip 

olunacak bir reis vekili ve bir idare memuru ile Kütüphane Encümeni 
reisinden teşekkül edecek heyet tarafından icra ve imtihanın yevm ve 
sureti icrası Katibi Umumi vasıtasile ilan olunur . 

.MADDE 4 - .Müdir Muavini fıransızcadan tercümeye muktedir 
mekatibi aliye veya lise me'zunları arasından Kütüpane Encümeni tarafı

ndan yapılacak imtihan ile bilmüsabaka tayin ve müteaddit !isan bilen 
tercih olunur. 

İKİ~Ci FASli .. 

Jüitüphanc vczaifi 

MADDE 5 - Kütüphane vezaifi berveçhi atidir: 
ı - Kuyudat, tertip ve teftiş : 
Beşinci fasılda beyan olunan usule tevfikan mevcut asarın mevrude, 

hecai ve tasnifi kuyudat ve fihristierinin yapılması, numaralamak ve etiket 
vaz'ı ve asarın fihriste nazaran tasnifi ve usulü müttaheze veçhile hususi 
mahallerine vaz ve tertibi ve muayyen zamanlarda Kütüphanenin teftişi 

2 - İhzari muamelat, 
Tetebbüatı t~şriiye için istenilen kanun, nızamname ve bunların zeyil 

ve tadilatı ve müteferri esasatı ilmiye ve kavanini mümasilei ecnebiyeyi 
ve asar ve vesaikı saireyi cem ve ihzar ve Türkiye kanunlarının Kütüphane
ye mahsus fihristi umumisini tanzim ve aleddevam kanunların tebeddülat 
ve ilavat ve müzakeratını takıp. 
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3 - Muamelatı kalemiye: 
Kütüphaneye alınan eserlerin zeyil ve mabadini ve yeni çıkan eserleri 

takip ile alınması lazım gelenleri ve tecdit olunacak abonalar Kütüphane 
Encümenine arz ve encümen tarafından tedariki takarrür edenlerle kütüpha
neye ait encümenin diğer mukarraratı hakkında icap eden muameleyi ifa ve 
intaç ve kütüphanenin muhaberat ve kuyudatı kalemiye ve daktiloğrafi
sini ve kütüphane istatistikını icra ve kitapcılarla olan hesabah kayt ve 
tediye edecek mebaligın muamelesini ihzar ve hey'eti idareye arz ve 
encümenlerden alınan eserlerin iadesini temin. 

4 - Vesaik ve neşriyatı teşriiye cem ve mübadelesi, 
Büyük Millet Meclisine ait zabıt cerideleri, esbabı mucibe mazbata -

ları ve kanun layihaları ve müfredat bütçeleri ve saire ile Hükfımetin 
neşriyatı resmiyesini ve gazeteleri cem ve koleksiyonlarına ilave ve ec -
nebi parlemantolarıle Büyük Millet Meclisinin neşriyatını mübadele ve 
mevcut vesaikın kuyudatını tanzim ve muhafaza. 

MBDDE 6 - müdür maddei salitede mezkfır vazaifin heyeti umumiye
sile mükelleftir. müavin işbu vazaifde müdüre müavenet ve talimatname 
vechile kuyudat ve asari tertip ve tanzim ve müdür tarafından irae olu-
nacak sair hidematı ifa ile muvazzaftır. · 

müstahzir kütübhanenin hidematı dahiliyesini ve mevcut kitab ve saire
nin ve alat ve Ievazımın tatbir ve mühafazasını ve gaz~te ve risalelerin 
ihzarini ve kütüphaneyi açup kapamak gibi sair hidematı ifa eyler. 

kütüphanede müstahzirden başka lüzümi kadar haderne vardir. bunlar 
kütüphane açık iken ve müdürün malumat ve müsaadesi olmadan kütüphane 
haricinde meclisin diger bir hizmetile tavzif edilemezler . 

MADDE 7 - Büyük miiiet meclisinin tabı ve tevzi olunan evrak 
ve vesaikinden beşer nüshası ve meclis namina olarak Katipi Umumilik 
makamına veya evrak kalemine gelen sair vesaik ve asardan ikişer nüshası 
daima mutaleaya arzolunmak ve ihtiyaç kolleksiyonlarina ilave edilmek 
üzere Katipi Umumi tarafından kütüphaneye gönderilir. 

kütüphane müdürü her sene, kütüphanede kollcksiyonu yapılan ve 
meclis ruznamesine dahil olarak tevzi edilen matbularİn müntazam fihris
tini yaparak kütüphane fihristine zeylen ilave eder . 

MADDE 8 - Kütüpane müdürü ecnebi parlamentolara mübadeleten 
gönderilecek Büyük Millet Meclisi neşriyatının cins, miktar ve mahalli 
irsalini bidayeten katibi umumi ile tespit ve bunları matbaadan alarak 
muhtas sun lehlerine irsal eder, bubaptaki muhaberat dosyası kütüpaneye 
aittir. 

Ecnebi parlamentoianna gönderilecek işbu vesaikın perakendeleri 
rapt ve teclit ve sernameleri fransızcaye tercüme ve üzerlerine tahrir 
olunur. 

MADDE 9 - Bilmukabele Büyük Millet Meclisine gelecek vesaikı 
ecnebiye kütüpaneye teslim ve kütüpanede her memlekete mahsus 
olanları ayrı deftere kaydedildikten sonra ayrıca tanzim edilecek fihristi
de kütüpane fihristinin vesaikı ecnebiye kısmına ilaveten tabedilir 
bu vesaikten biri encümenler tarafından hasbeiifızum tercüme ettirilmek 
istenilirse katibi umumilikce icra ettirilir. 
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MAbbi:. ı O .:....... Kütüpane müdürü kütüpane endimeninde müzakete 

edilecek mevadı ihzar ve kitabet vazifesini ifa eder. 

MADDE ı ı - Her içtima senesi bidayetinde kütüpane mudürü 
kütüpanedeıd asam birer birer teftiş eder zayi ölanları ve sureti ziyaı 
kütüpane encümenine arz ve encümen kararile zayi nüshalar yeniden 
iştira ve ziyaa sebep olanlardan bedelleri tahsil olunur. 

ÜÇÜ~CÜ FASII~ 

Kitaplnrm sureti iştira ve teslimi 

MADDE ı 2 - Kütüpane Encümeni kararı olmadan kütüpaneye 
mahsus eser celp ve iştirası ·memnudur. 

Encümence alınması takarrür eden asarın alelusul kararı tanzim 
olunur. Bu karar alınacak şeylerin müfredatım ve malum ise fiatı da 
muhtevi olur. Ancak bundan sonra Kütüpane Müdürü bu kitapları 

si.pariş eder ve bedellerinin tesviye olunmasına müsaade için . Heyeti 
İdareye müracaat ve bayiden alacağı iştira senetlerini veya faturalarını 
Jef ve kitapların küti.ipaneye teslim olunduğunu şerh ve imza ederek 
muhasebeye ita eder. 

Bu suretle bedeli mukannen hemen tesviye veya irsal olunur. · Eğer 

berveçhipeşin para irsal ve tediyesi iktiza ederse· bu bapta Heyeti İdare 
müsaadesi lahik olduktan sonra Kütüpane Müdürü muvakkat bir senetle 
Muhasebe Müdürünün muvafakatile meblağı mezkfıru vezneden ahz ve 
gönderdikten sonra bankadan veya postaneden alacağı ınakbuzu muhase
beye vererek muvakkat senedini istirdat eder. İştira olunan veya hediyeten 
gelen eserler veya listesi encümen reisine irae olunur .. 

MADDE ı 4 - Kütüpaneye gelen her eser kırk sekiz saat zarfında 

kayde ve fihriste geçirilir. Çok miktarda birden gelen kitap ve vcsaikın 

kırk sekiz saat zarfında tasnif ve kaydına başlanması lazımdır. 

OÜRDÜNC:Ü FASlL 

Mcvadı miitefeı•ı•Hut 

MADDE ı 5 - Büyük Millet Meclisi kütüpanesi eyyamı resmiyei tati
liyeden maada her gün sabahları dokuz buçuktan akşam beşe kadar ve 
Meclis devam ediyorsa eelsenin hitamına kadar açıktır. Meclis mün'akit 
iken Kütüpane Encümenince veya Heyeti idarece takarrür ederse cuma 
günleride kütüpane küşat olunur. Bu takdirde kütüpane memurin ve müs
tahdemini münavebeten gelirler. Tatil esnasında Meclis memurlarının 

devamı hakkında ittihaz edilen usul kütüpane memurini hakkındada 
cari dir. 

MADDE ı 6 - Açık bulunduğ·u zamanlarda kütüpaneye meb'usandan 
maadasının girmesi memnudur. K'atibi Umumi her zaman ve meclis me
murları vazifeten girerler. 

MADDE 17 - Mensup olduğu vekalet veya dairelf~ri tarafından 
resmen müracaat üzerine Heyeti İdaredn tahriri müsaade almak şartile 



zevatl saire dahi kıraat salununda mütalea edebilirler. Ükin bu milsaade
nin itası mütalea edilecek asar ve vesaikın Meclis kütüpanesinden maada 
diger kütüpanelerde bulunmamasına mütevakkıftir. 

MADDE 18 - Kıraat salonunda kitap isteyen zevat kitap talebine 
mahsus puslaya kitabın rümuz ve numarasım ve unvanını ve zırıne 

kendi ismini yazarak memuru mahsusuna verir. Bu pusla istenilen 
kitabın yerine vaz olunarak kitap dolaptan çıkarılır. istenilen her eser 
için ayrı pusla yazılır. Kitabın iadesinde pusla da sahibine verilir. 

MADDE 19 - Meb'usan kütüphane için mübayaasını arzu ettikleri 
asarın isimlerini kıraat salonunda mevzu deftere kayıt ve zirini imza 
ederler. Kütüphane Encümeninin ilk içtimatnda tahsisatı mevcude nazarı 
dikkate alınarak bu bapta bir karar ittihaz ve neticesi munhasıran mezkur 
deftere ve talebin zirine tahrir olunur. 

MADDE 20 - Kütüphaneye gelen eserler sürati mümkine ile teclit 
ve cildin üzerine Meclis Kütüphanesine ait olduğu işaret ettirilir. 

MADDE 21 - Kıraat salonunda encümen toplanması ve yüksek 
sesle münakaşa edilmesi ve yemek yenilmesi ve geceleri yatılması 
memnudur. 

MADDE 22 - Her intihap devresi iptidasında kütüphane fihristi 
tabedilerek azaya tevzi ve her encümene bir nüshası ita olunur . 

MADDE 23 - Kütüphane memurin ve müstahdemini yeddi emanet
lerine mevdu ve kütüphanede mevcut asar ve levazım ve eşyanın 

muhafazasile mükellef ve mes'uldürler ve her şeyi yerli yerine koymadan 
mü farekat edemezler. 

MADDE 24 - Müdür, vazifesini ifa ile beraber maiyyetinin de vazi
fedeki devamına ve kütüphane mesaisinin tensik ve tanzimine ve :ıezafet 

ve t<\thiratının teminine dikkat eder. Maiyyetinin mucibi tevbih ve mü
cazat ahvalini ve şayanı takdir ve taltif mesaisini nazarı itibare alınmak 
temennisile heyeti idareye arzeyler. 

MADDE 25- Müdür, hastalık veya sair mazereti makbulesine binaen 
vazifesine gelemiyecek olursa hey eti i dareye arzı malumat eder ve miay
yetine bu gibi mazeretlerden dolayı ancak ayda üç gün için verebilir. 
Daha ziyadesi için heyefi idarenin müsaadesi lazımdır. B ila. müsaade 
devam etmiyenlerin maaşından kıstelyevm İcra edilmek üzere müdürün 
heyeti idareye beyanı keyfiyet etmesi mecburidir. 

MADDE 26 - işbu nizamnamenin tatbikına Kütüphane Encümeni ve 
Heyeti İdare nezaret ve lüzum görülecek tedabir .ve saireyi ittihaz ederler. 

BEŞİJ\Cİ FASli. 
Suı•eli tertip ve t::tsnif 

MADDE 27 ~ Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi için esasen üç 
kayit tutulur. 

Evvelen Mevrude kaydı, 
Saniyen Hurufu heca tertibile kayıt, 
Salisen Mevzu itibarile kayıt, 
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MAbbE 28 . ..;.,...; Mevrude kaydı defteri berveÇhi zir tanzim olunur: 

Şeldl : 1 
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1 ı 
İlk sütunda sene i maliye i~tidasında( 1 )den başlanmak üzere sıra numarası 

tahrir olunacaktır. Senenin son iki rakkamile sıra numarası kitabın mevru
de numarasını teşkil eder ve hem kitabın unvan sayfasına hem de hurufu heca 
kaydına tahrir edilir. Mesela: Kitabın unvan sayfasında ve yahut kayitta 
125 numarası görülür ise mezkfır kitabın 1333 senesinde kütüpaneye 
alındığı ve 1332 senesi mevrude kaydına 125 nurnaraya müracaat olun
duğu halde ne suretle tedarik olunduğu tafsilatı görüleceği anlaşılır. 

İkinci sütunda kitabın kütüpaneye girdiği tarih yazılır. 
Üçüncü sütunda muhtasaran müellif, ünvan, kaçıncı tap, adedi cilt, 

mahalli tap, sene i tabı i yazılır. 
Mesela: Refik, Ahmet. tarihi umumi, Dersaadet 13 28 ve yahut Ata 

«M)) tarihi osmani, ikinci tap, cilt 2-8 Dersaadet ı 330 . 

Dikkat edilmelidir ki bir eserin bir kaç ciltten,; ibaret olursa olsun 
yalmz bir mevrude numarası olur ve fakat ayni numara her bir cilde 
yazılır. Mabaitli asar ve resaili mevkute ve emsali için her bir tam cifde 
bir mevrut numarası vazolunur. 

Dördüncü sütunda eser kaç ciltten ibaret ve kaç mücellet içinde is~ 

ikisinin adedi de tahrir olunur. Mesela sekiz cilt olarak telif olunan bir 
eser dört mücellet içinde ise ~ sureti işaret olunur. 

Beşinci sütunda kitabın mücellet olup olmadığı tahrir edilir. Kitap 
mücellet ise ( C ) terkim olunur. Değil ise teclit edilineiye kada·r sütun 
boş kalır . 

Altıncı sütunda eserin sureti tedariki yazılır. 
Mübadele = B, hediye = H, iştira suretile yeni ise = Ş, ve müs~ 

tamel ise = A. 
Yedinci sütünda fiyat neşrine ve sekizinci sütünda fiatı bal'i ğe yani 

mal olduğu fiat terkim olunur. Dokuzuncu sütünda kitabın mazmununa 
göre sınıfı tahrir olunur. 

MADDE 29 -Mükerrer tediyatta bulunulmamak üzere kıymeti tediye 
olunan asarın fiatı baliğa sütününa sürhle (S) harfi vazolunur. . 

MADDE 30 - Cüz cüz neşrolunan asarın hitamına ve resaili rnev~ 
kufenin bir cildinin itmarnına degin asıl mevrude defteri haricinde tutu· 
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lacak muavin bir kayde ithal ve cüzüler ayn rafa. konuiur. au muavin 
kayıt hurufu heca tertibi üzerine diziimiş ve klasör derununda cemedil 
tn iş listelerden ibarettir. 

M~DDE 3ı - Her bir kitap mevrude kaydine ithal olunur olunmaz 
hıevrude numarası kitabın tınvan sayfasına işaret edilir. 

MADbİ:: 32 - Hurufu heca tertibile tutulacak kayit fiş üzerine 
usulü atiye dairesinde tanzim olunur. 

(ı) Her bir eser için ı2 ~ x 7 -! santımetre ebadında ihzar olunacak 
kartlardan birine ve kifayet etmediği takdirde yukarı sağ köşeye müte
selsilen sıra numarası vazıle kafi miktarda kart ilavesile her bir eser için 
bir fiş yap1hr .. 

(B) Kartın yalnız bit yüzüne yazılır. 

( T) Muhtelif ünvanı havi müteaddit eserlerden müteşekkil mecmualar 
ve emsali için umumuna mahsus bir esas fiş tanzim olunacağı gibi aksa
rnı için birer tali fiş yapılır. 

( S ) Esas fişlerde izahat verileceği gibi tali fişlerdede esas fişlere 

müracaat işaretile muhtasaran kayit. icra olunur. 

MADDE 3 3 ·- fişler berveçhi zir doldurulur. 
(ı) Birinci satırda müellifin ismi yazılır. isim mümkün olduğu kadar 

kamilen tahrir edilir. 
( B ) Bir eserin müellifleri müteaddit ise birinci satıra ilk isim ve 

altındaki satıra diğerleri yazılır. Mesela Necip Asım ve Memet Arifin 
Osmanlı tarihi esas kartta birinci satırda Asım Necip ve altında Arif 
Memet ve tali bir kartta: 

Arif , Memet 
Osmanlı tarihi 1331 

Asım ve Arif Osmanlı tarihine miiracaat 

( T) Müntahabat, naşirin ismile kaydolunur. 
(S) Unvan kamilen tahrir olunur. 
( C) Müellifin rütbesi, işğali ve diğer asan varsa bunların müellifi 

olduğuna dair ibareler tayolunur. 
( H ) Kitabın sahife adedi ve ebadı nihayetinde yazılır. bir eser mü

teaddit cietlerden müteşekki ise kartın nihayetinde tadat edilir. ve her bir 
cilt için ayrıca bir satır ifraz olunur. Ciltlerin ayrı ayri unvaniarı var 
ise unvaniarı dahi ayrı ayrı gösterilir. 

İlitisat 
(Vağner a!lolf 

ilmi iktisat 5 ci lt layipriziğmol ı895 
Muaddeme { Cilt ı 

Ci lt 2 
)) 3 
D 4 
D 5 

İki cilt bir arade teclit 
~avis ile irae ' olunur . 

Bir eserden müteaddit 

Vergiler 
Ticaret ve ziraat 
Sanayi 
Maliyat 

olundtığu halde balade gösterildiği veçhile 

nüshalar olursa yalnız bir kart tanzim olu-
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nur. bu nüshalann tab'ları ve yahut naşirleri muhtelif ise tab'ın adedi , 
naşirlerin ismi ve tab'ın seneside gösterilir .Şukadarki mazmunu nüshadan 
nüshaya farklı ise yani tadilat icra edilerek yeniden te'lif olunmuş ise 
her bir nüsha için ayrı bir fiş tanzim olunur. 

(D) esas kartında mevrude numarası ve mevzu tertibi üzere sınıf ve 
kısım rumuzu ile numarası vaz oluımr . 

mevrude numarası var ise bu numara dahi terkim olunur. 
( Z ) Resaili mevkute, neşriyatı teşriiye, asan muhita misillu muayyen 

müeilifi olmıyan eserin hurufu heca tertibi noktai nazarından müellifin 
yerine eserin unvanı geçer. 

( R ) Eserin sayfa adedile eb'adı gösterilir. Eb'adı berveçhizir terkim 
olunur : 

Kitabın zahrı ledelmesaha anlaşılacağı veçhile irtifaı 20 santimetreye 
kadar olanlar sagır = S, ve 20 den yukarı 30 santimetreye kadar vasat 
= V, ve 30 dan fazla olanlar kebir = K tesmiye ve bu rümuz fişte 
sayfa adedinden sonra kavis içine konulur. 

( Z) Her bir cildin ilk ve son sayfaları damgalanır, sayfa ededi yüzü 
mütecaviz olan ciltlerin kuru mühür ile 99 üncü sayfası dahi damgalanır. 
Atlaslar, haritalar ve müteferrik rasim levhalarının her biri kuru mühür 
ile damgalanır. 

MADDE 34 - Fişler müellif ismi tertibile hurufu heca sırasında 
kartlara mahsus gözlerde hıfzolunur. 

MADDE 35 - Kitapların muhteviyatına göre berveçhi zir sınıfiara 

taksim ve bizasında bulunan harflerle yad olunur. 

(ı) ilahiyat ı 
(2) Tarih H 
( 3) Coğrafya C 
(4) Neşriyatı teşriiye . R 
(5) Hukuku esasiye S 
( 6) İktisat A 
(7) Asan muhite ve resaili mevkutei umumiye U 
(8) Kavanin K 
(9) Lisaniyat L 
(1 o) Asan mütenevvia M 

MADDE 36 - Bunlardan her . sınıf berveçhi zir kısırnlara ayrılır ve 
kezalik harflerle tarif olunur, ol veçhileki birinci harf sınıfı ve ikinci harf 
kısmı gösterir . 

İldhiyat ( A) 

(ı) Asan muhita ve resait i mevkute 
(2) Tefsir 
(3) Hadis 
(4) ilmi kelam, Hikmet, Tasavvuf 

Tarih (T) 

(ı) Asan muhita ve resaili mevkute 
(2) Tarihi umumi 

I. T 
I. F 
ı. s 
I. A 

H 
H. U 



(3) Tarihi İslam 
(4) Tarihi Osmani 
(5) Tevarihi hususiye 
(6) Teracümü ahval 
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Coğrafya (C) 

(1) Asan muhita. ve resaili mevkute 
(2) Seyahat 
(3) Coğrafyayı siyasi ve iktisadi 
(4) Atlas ve haritalar 

(1) Zabıt cerideleri 
(2) Kanun layihalan 

Neşriyatı teşriiye (R) 

(3) Encümen mazbatalan 
(4) Bütçeler 
(5) Malumatı ihsaiye 
(6) Neşriyatı mütenevvia 

HukukLL esasıye (S) 

(1) Asan muhita ve resaili mevkute 
(2) Hukuku esasiyei umumiye 
(3) ıı » hususiye 
(4) » idarei uınumiye ve hususiye 
(5) Hukuku beynelmilel ve muahedat 
( 6) Si yasiyat 

İktisat ( A ) 

(1) Asan muhita ve resailı mevkute 
(2) İçtimaiyat 
(3) iktisadiyat 
(4) ilmi mali 
(5) Bütçe 
( 6) İstatistik 

H. I 
H. K 
H. H 
H. C 

C.T 
c. s 
c. c 
C. H 

R. Z 
R. K 
R. T 
R. B 
R. S 
R. M 

S. T 
s. u 
S. H 
S. R 
S. M 
s. s 

A. T 
A. C 
A. K 
A. L 
A. B 
A. S 

Asari muhita ve resaili meukııtei umumıye ( U) 

(1) Asan muhitai umumiye 
(2) Resaili mevkutei tırnurniye 

(3) Vevıni gazeteler · 
(4) Takvim ve salnameler 

Kauanin ( /( ) 

(ı) Asan muhita ve resaili ınevkute 
(2) Kavanin ve nizamat 
(3) fikih ve şeri 

(4) felsefei hı,ıkukiye 

.U. T 
U. R 
u. o 
u. s 

K. U 
K. Z 
K. K 
K. f 
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(5) Tarihi hukuk 
(6) Hukuk ve kavanini medeniye 
(7) Hukuk ve kavanini cezaiye 
(8) Usulü muhakematı cezaiye 
(9) Ceza muhakerne usullerı. 

( 1 O) Hukuk ve ka vanini ticaret 
(ı ı) Ka vanini iktisadiye 

Lisaniyat (L) 

(I) Asan muhita ve resaili mevkuta 
(2) Sarf ve nahiv ve mantık 
(3) Kamus ve lfıgat 

(4) Edebiyat 

Asan mliteneuuia (M) 

( 1) Asan mütenevvia 
(2) Ulfımu tabiiye 
(3) UICımu riyaziye 
(4) Askeri ilimler 

Şeldl : 2 
S. B St or m 

K. T 
K. D 
K. C 
K. S 
K. M 
K. R 
K. L 

LT 
L s 
LK 
LO 

M. M 
M. T 
M. R 
M. A 

S. B 606 125,33 Bütçe, 5 inci tabı, Paris, Uirus Kumpanyası 
sene 1905-608 (V) 

S. B 606 (A) 
S. B 606 (B) 

345,34 
305,35 

Keza ikinci nüsha, altıncı tabı 906 
Keza Üçüncü nüsha, yedinci tabı 909 

MADDE 37 - Müteaddit nushalari havi bir eser mesela stormun 
bütçesinden üç nusha bulunur ise ayni sınıf ve birinci nushaya S.B, 1 2 5 
işareti konulmuş ise ikinci nuhaya S.B, 1 25 ccA» ve üçüncü rıushaya Ş.B, 
«B» kunulur. 

MADDE 38 - Evkatı muayyenede neşrolunan asar ve resaili mevkuta 
evvela sıra numarası ve badelıu sınif ve kısmı mübeyyin rümuz ve badehu 
eserin birinci cildinden itibaren müteselsilen adetler kunulur. Mesela 
Meclisi Mebusan zabıt ceridelerinden birinci cildine 15 R.Z. -1 ve ikinci 
cildine 15 R . Z - 2 ve ikinci tildin bir ikinci nushası var ise 15 R . Z -A 
terkım olunur. 

MADDE 39 - Ber minvali maruz fişler tasnif olunduktan sonra her 
bir kısım için bir takımı elsinei şarkıye, digeri elsinei garbiyeye mahsus 
üçer liste tanzim olunur. Listelerin 3 3 x ~ santim metre ebadinda vere
kalardan teşkil ve bir klasör derununda hifzolunur. 

Listelerin biri kebir ve ikincisi vasat ve üçüncüsi sagir hacminda olan 
asar içindir. 

Listelerin başında birinci satırda şarkiye veya garbiye ve ikinci satırda 

sınıf ve kısmı hİzasında hacmi yazılır. 

Liste arzan dört sııtuna taksim olunur. Birinci sutunda yukarida sınıf 

ve kısım rümuzu ve bunun altında müteselsilen sıra numarası, ikinci 
sütunda müellifin ismi, kitabın unvanı, mahal ve tarihi tab'ı, üçüncü 
şütunqa aqedi cilt ve dördüncü sütunda mevrude numarası yazılır. 
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MADDE 40 - Mezkur listelere sıra numarası vaz'ı için kaidei atiyeye 
riayet olunur. 

Elsinei şarkıye ile yazılan kitapların hacmi kebir ise 1 den başlar 
99 za kadar devam eder. Vasat ise 100 den başlar 249 zakadar devarn 
eder. Ve sair ise 250 den başlar 499 za kadar devam eder. 

Şeliil: 3 
Elsinei garbiye 

Kavanin, asan muhita. ve 
resaili mevkute 

K.T 
643 

Pozener Karnusu kavanin 

1

2 
Berlin 1909 

105,33 

MADDE 41 - Bu listeden mutahassıl rümuz ve erkarn eserin hüvi
yetini tayin eder. Mesela şekilde gösterilen kitabın işareti K . T 643 
olacaktır. 

Listelerin ikmalinde her bir eserin rümuz ve e 
fişin sağ hamişinde üst cihetinde tahrir ve kezalik o 
sına terkim olunur. 

mı o esere mahsus 
. rin unvan sayfa-

MADDE 42 - Yuvarlak glase kağdından mamul etiket üzerine 
15 inci maddede mezkur rumuz ve erkarn yazılarak etiket kitabın 

zahrına yapıştırılır. Hacmi kebir olan kitapların etiketi yukarıda, vasat 
olanlar ortada ve sağ ir o Janlar altta ilsak olunur. 

MADDE 43 - Zahrı etiketi istiap ederniyecek raddede dar olan 
kitaplara etiket sağ kabın zahrına karip bir mahallinde yapıştınlır. 

MADDE 44 - Eser kaç ciltten ibaret olursa olsun her bir cildin 
zahrına ayni rumuz ve numarayi havi etiket yapıştırılır. 

MADDE 45 - Sınıfları mümkün olduğu kadar ayrı ayrı dalapiarda 
yerleştirmek üzere dolaplar ihtiyaca göre taksim ve sınıfın ismi 
dalapiarın baricine terkim olunur. 

MADDE 46 - Kitaplar umumiyetle alt raflardan biliptictar sağdan 
sola evvela kebirler, badebu vasatlar ve nihayet sağiri er dizilir. 
Her bir sınıfm kısımları birbirinden tefrik edilir ve yeniden varit olacak 
kitaplar konulabilmek üzere aralarında hali yerler bırakılır. 

MADDE 4 7 - Atlaslar, haritalar, büyük resimler ve fevkalacte 
büyük kitaplar ait olduğu sınıfın dalapiarı altında mevcut gözler deru
nuna konulur. 

MADDE 48 - Raflarda evvela iare olunan, sarıiyen mefkut oları, 
Saliserı hacmi büyüklüğünden veya sair esbaptan dolayı muayyen olan 
yerin gayrı bir dolapta rabian teclide verilen kitaplar- yerine kitap 
zahrı şeklinde sade beyaz tahtadan imal olunan pir Ievha vaz ve üzerinqe 
kjta,bın etiketi konulpr. 
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MADDE 49 - Kıraat salununda mütalea için kitap talep olunduğu 
halde zirde şekli muharrer pusla ita olunacaktır: 

Kitap talebine mahsus pusla 

Rümuz ve Müelle- Kitabtn adet Mülahazat 
numarası fin ismi unvanı ci lt --

Talibin ismi ve mahalli ikameti: 
Tarihi : 

MADDE 50 - İstiare için kitap talep olundnğu halde zirde şekli 
muharrer pusla imza olunacaktır: 

Büyük Millt Meclisi kütüpanesinden istiare olunan kitap senedi 
rumuz ve numara 
Müellifin ismi 
kitabın unvanı 

Müddet 
İmza 

Meşğuliyet .. 
Mahalli ikamet 

Tarih 

MADDE 5 ı - İstiaresi arzu olunan kitap bulunamadığı ve yahut 
iade olunduğu halde maddei sabıkada beyan olunan senet sahibi imzaya 
iade edilir. 

MADDE 52 - iare senedi hıfzından evvel idare defterine katdolunur. 
Mezkfır defter zirdeki şekilde olacaktır. 

ve mahalli ikameti unvanı cilt . J\3 iade iare iare 
sanibi -imzamn isırif Eser-in Adet ll Tarimf Tarini Müdeti 

======""=ll==ll==ı=·ıı= ı 

1 
ı 
ı 

1 
ı 

i 
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MADDE 53 - Teclit için kütüphaneden mücellide kitap verildiği 
halde zirde şekli gösterilen mücellit defterine kaydolunur. 

Mücellit defteri 

Adet Tarihi Kıymeti 
Tarihi i ta Cilt Un van iade teclit Mülahazat 

Unvan sütununda kitabın zahrında basılacak ibare yazılacaktır. 
Kıymeti teclit m üceilidin hesabı tesviye olunduktan sonra kaydedilir. 

MADDE 54 - Ayni şekilde tanzim olunacak pusla mücellit tarafın-
dan imza olunarak hıfzedilir. 



li - İ-İeyeti Umuıniyenhı ınesai huİitsast 

~·-

1 

Üçüncü devrenin ikinci içtimaı esnasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti umumiyesi 
ı teşrinisani ı928 tarihinden 3 haziran 1929 tarihine kadar 7 ay 3 gün zarfında 76 inikatta 
8 7 celse aktetmiştir. Ce Iseler ka.milen açıktı Bu içiima zarfında gizli celse aktolunmamıştır. 

Aşağıda münderiç cetvelin tetkikinden müsteban olacagı üzere Heyeti umumiye cem'an 
69 saat 21 dakika hali içtimada bulunmuştur. 

1 - Heyeti Umumiyenin aktettiği eelselerin adet ve tarih
lerile ne kadar devam ettiklerini gösterir cetvel 

ı 

ı 

2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ı o 
10 
10 
ll 
12 
ı3 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25. 
26 

ı Açık 

ı )) 
ı )) 
ı )) 
ı )) 
ı )) 
ı )) 
1 1) 

ı )) 
ı :t 

ı )) 
ı )) 
1 )) 
ı )) 
ı )) 
1 )) 
ı )) 
1 » 
1 )) 
ı » 
1 )) 
1 » 
ı )) 
ı » 
ı )) 
ı )) 
ı » 

ı » 
ı » 

ı » 

Tm· ibi 

1 / ı 1/1928 
» 

5/ 11 / 1928 
» 

8/ 11 / 1928 
12/ 11 / 1928 
ı7/ 11 / 19 28 
22/11/ı928 
24/ 11 / 1928 
26 /11 / 1928 
29/11 / I 928 
1/ 12/ 1928 

)) 

» 

3/ 12/ 1928 
8/ı2/ 1928 
1 0/ 12/ı928 
ı5/ ı2/ ı928 
17/ 12/ ı928 
22/ı2/ı928 
24/ı2i1928 
27/ 12/ 1928 
29/12/ 1928 
31/12/ 1928 
5/1/1929 
7/1 / ı929 
10/ 1 / ı929 
ı2/ ı/ı929 
14/ 1/ı929 
ı7/ı/ı929 

Perşembe 

» 
Pazartesi 

» 
Perşembe 

Pazartesi 
Cumartesi 
Perşembe 

Cü martesi 
Pazartesi 
Perşembe 

Cümartesi 
» 
» 

Pazartesi 
Cumartesi 
Pazartesi 
Cumartesi 
Pazartesi 
Cumartesi 
Pazartesi 
Perşembe 

Cumartesi 
Pazartesi 
Cumartesi 
Pazartesi 
Perşembe 

Cumartesi 
Pazartesi 
Perşembe 

Gün 

Ne kadar 
devam ettiği 

S. D. 

2 
o 
1 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
ı 

o 
4 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
ı 

o 
o 
o 
o 
o 
ı 

5 
30 
30 
30 
25 
30 
ı5 

ı5 

40 
25 
00 
45 

5 
15 
10 
30 
20 
30 
ı5 

55 
50 
25 
40' 
45 
15 
50 
20 
25 
30 
25 
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e Ne kadaf 

~ 'E devam ettiği 
<IS (!) (!),_ 

:-=: en <n en 

i:: 'V Q)ı:: Taı·ihi Gün s. o. ·- u U'ü 

27 ı Açık ı 9/ ı/ı 929 Cumartesi o 30 
28 ı )) 2 1/1/I 929 Pazartesi o 5 
29 ı ll 24/ ı/ı929 Perşembe o 20 

30 ı )) 26/ I/ı 929 Cumartesi o 15 

3ı ı ) ) 28/1 /1929 Pazartesi ı 

32 ı )) 3/2/1929 Cumartesi o 35 

33 ı ll 7 / 2/ı929 Perşembe o 50 

34 ı ll ı ı / 2/ ı929 Pazartesi o 30 
35 ı ll ı6/2/ ı929 Cumartesi ı 15 

36 ı )) ı 8/2/ ı929 Pazartesi o 15 

37 ı )) 23/2/ı929 Cumartesi o 55 

28 ı )) 25/2/1929 Pazartesi o 25 

39 1 )) 2/3/ ı929 , Cumartesi o 30 

40 ı ll 4/3/ı 929 Pazartesi o 50 
4ı ı )) ı8 13/ ı929 Pazartesi o 20 

42 ı )) 2ı/3/ı 929 Perşembe o 50 
43 ı )) 23/3/ı 929 Cümartesi o 45 
44 ı )) 25/3/1929 Pazartesi o ı o 
45 ı )) 28/3/1929 Perşembe o 20 
46 ı )) 30/3/1929 Cü martesi o 15 
47 ı )) ı/4/ ı929 Pazartesi o 35 
48 ı ll 4/4/1929 Perşembe o 20 
49 ı )) 6/4/1929 Cümartesi o ı o 

50 ı )) 8/4/ ı929 Pazartesi o 25 

5ı ı ll ı1/4/ı929 Perşembe o ı o 

52 ı )) 13/4/1929 Cü martesi ı 

53 1 )) ı5/4/1929 Pazartesi o 25 

54 1 )) 18/4/1929 Perşembe 4 

55 ı )) 20/4/1929 C üm artesi o 35 

56 ı » 22/4/1929 Pazartesi o 10 

57 ı . » 25/4/ı929 Perşembe o 10 

58 ı l) 27/4/ı929 C üm artesi o 45 

59 ı )) 29/4/1929 Pazartesi ı 5 

60 l ll 4/5/ı929 Cümartesi o 25 

61 ı ll 6/5/ı929 Pazartes ii o 10 

62 ı :ıı 9/5 /1929 Perşembe o 5 

63 1 )) 11/5/ ı929 C üm artesi o 10 
64 1 l) 13/5/ ı929 Pazartesi ı 11 
65 ı . ll 16/5/1 929 Perşembe 2 

66 ı » ıs/5/ ı9 2 9 Cümattesi o 30 
66 ı ll l) n ö 45 
66 ı l> » :ıı ı 

66 ı ll ll ll ö 5ô 
67 ı l) ı9/5/ı92Q Pazlir o 40 

67 ı 1> » :ıı o 2 
(J7 ı )) ll lı () ôO 
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ı:: Ne kadar 
~ ı:: devam ettiği «:S <!) v._ ::= "' "'"' 'V - ..... Tarihi Gün ı:: 

<!) - s. D. u U'ü 

68 1 Açık 25/5/1929 Cümartesi o 25 
69 ı )) 26/5/ 1929 Pazar o 40 
70 1 )) 27/5/ 1929 Pazartesi o 20 
71 1 )) 28/5/ 1929 Salı ı 15 
72 ı )) 29/5/1929 Çarşamba 2 5 
73 ı )) 30/5/ 1929 Perşembe 2 35 
74 1 )) 1/6/1929 Cümartesi 2 45 
75 1 )) 2/6/1929 Pazar ı 20 
75 1 )) ).) ).) 2 27 
76 ı -ff 3/6/1929 Pazartesi o 50 
76 » » )) o 50 



2 - Heyeti Umumiyeye muhtelif eneümenlerden ·gelen , 
mazbatalar 

Heyeti Umumiyeye, Muhtelif Encümenden 404 tane ınazbata gelmiştir. Aşağıdaki cetvel 
bunların h ulasalarile netice i muamelelerini göstermektedir. 

Adiiye Enetimeninden gelen ınnzbnt~.lar 

ı - Adananın Karaguce köyünden Hacı 

Kadiro~lu Süleymanın · idamı ha~kın<Ja 1i4 

pumarıı.Jı Başvekalet tezkeresine dair 
2 - Akşehirin Eğri göz Köyünden Ahmet 

Haşimin idamı_ hakkında :&c; numaralı Başve
kaJet tezkeresine dair 

3 - Altıncı fıkranın 5 2 inci alayının birinci . 
taburunda müstahdem mülazım Ahmet Z<!ji 
efendi hakkındaki hükmün tashihini temine 
mumaileyhe ait cezadan kanusuz görülen kıs
mın affine dair 1~5 numaralı Başvekalet tezke
resi hakkında 

4 - Antalya Meb'usu Ahmet Saki Bey ve 
rüfekasının, karşılığı olmadığı halde hilafı 

kanun çek keşide edenlere ceza tertipi için 
ticaret kanununun 61 9 uncu maddesi ne bir 
fıkra ilavesine dair 4 ~ numaralı teklifi kanu
nisi hakkında 

5 - Aydının Kozalakh köyünden Bahrioğlu 
Memedin idamı hakkında 2h numaralı Başve
kaJet tezkeresine dair 

6 - lll ı numaralı askerlik mükellefiyeti 
kanununun 109 uncu maddesi mucibince ih
tiyat zabiti olacaklardan bazılarıııın bedeli nakti 
vermeği tercih edip bakayada kalarak mezkur 
kanunun 86,89 ve ı 08 inci maddelerinden 
istifade ettikleri anlaşıldığından bu gibilerin 
bedellerinin alınıp alınmıyacığının tayini hak
kında 1 ~4 numaralı Başvekalet tezkeresine dair 

7 - 3 ~ 9 numaralı icra ve iflas kanunu ve 
tatbikatma ait kanun layihaları hakkında 

8 - 2!3 numaralı mandıra ve ağıllar kanun 
layihasına dair 

9 - 4 ~ 3 numaralı tuz kanunu layihasına 
dair -

ı O - Ceza usulü muhakemeleri hakkında 
ah numaralı kanun layihasın dair 

448 numcı,ralı ~arar olarak kabul edilmişgr. 

514 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

44/ numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

4 7 ı numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

49 2 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

4 77 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

1424 ve 1425 numaralı kanun olarak kabul 
edilm iştir. 

ı 423 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. · 

1518 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1412 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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ı ı - Çekirge kanuııunun ikinci ve üçün
cü maddelerinin tefsirine dair I~ii mımaralı 
B~. V. tezkeresi lıakkmda 4 7 s ııuınaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

ı2 - Deniz ticareti hakkında 4h mınıaralı 
kanun layihasına dair 1440 nurnaralı kaııuıı olarak kabul edilmiştir. 

13 - Durmuşoğlu İsnıailin idaıııına dair 

1J2 numaralı Bş. V. tezkere si lı akkında 461 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 
ı 4 - Devreğin Vakacık köyünden Kadı 

oğullarından korucu Ahmetoğlu Alımedin 

idanıı hakkında ı ~:J numaralı Bş. V. tezkeresine 
dair <'153 mınıaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

15 - Diyarbekirli Süleymanoğlu Ahıııct 

hakkındaki hatayı adlinin af suretile iashihine 
dair i~-2 numaralı Bş. V. tezkercsi hakkında 454 numaralı karar olarak kabul e dilmiştir . 

ı 6 - Eczacılar ve eczaneler kaııuııuna 

muhalif hareketinden dolayı eczanesi settedilen 
Davit Bohor Ef. hakkmdaki cezanın ref'i hak-
kında 1ğ7 numaralı Bş . V. tezkeresine dair 488 numaralı karar olarak kabul edilmiştir . 

ı 7 - Eskişehirin Yeni mahallesinden Yakup 
hocaoğlu Nuri Efendi hakkındaki lıatayi adli
mn İslahına dair rh ve rh numaralı Bş. V. 
tezkereleri hakkında ( iki kıt'a ) ,14 4 ve 4ô4 numaralı l<arar olarak kabul 

edilmiştir. 

ı 8 - Oediziıı Oaipler köyünden Mustafa 
oğlu Hasamn idamı hakkında Jh numaralı Bş . 
V. tezkeresine dair 

19 - Giresun meb'usu Hakkı Tank Beyin 
icra kanununun birinci maddesine bir fıkra 

ilavesi hakkında ~I numaralı kanun teklifine 
dair 

20 - Hasanoğlu ibişin idaını hakkında 
2~ 6 numaralı Bş. V. tezkeresine dair 

21 - Hukuk ve ceza işleri müdürlükleri 
ınüıneyyizliklerinde çalıştınlan hukuk fakülte
leri mezunlarıımı bu vazifede geçirdikleri hiz
metin hakimlikte geçirmiş addolunınası ııak
kında ah numaralı kanun layilıasına dair 

22 - ihtiyat zabit mektebine sevkolunan
lardan memur bulunanların maaşlannın ne 
suretle tesviye olunacağının tefsiri hakkında 

1~8 numaralı Bş. V. tezkeresine 'dair 
. 23- İngilterede kain re Times İyroıı Werloı 

fabrikalarından sipariş olunan üç adet uskurlıı 

vapur esmaııına mahsuben sabık Balıri ye Na
zırı Mulıtar Paşa il e Maliye Nazırı Nail Bey 
tarafmdaıı kefaletsiz olarak tediye ettirilen 
( 20 000 ) liranın müsebi;,iplerindeıı tazmi
nine ait dava safallahndan balıis ve bu kabil· 
davaların mercii rüyetiııin tayin ve tefsirine 
dair rio numaralı Bş. V. tezkeresi lı akkı ııd a 

..ı 5 2 numaralı karar olarak kabul edi im iştir 

Teklif sahibi tarafından geri alınmıştır. 

515 numaralı kaııurı olarak kabul edilmiştir. 

J -1 ı 5 numaralı kanun olarak kabul edilmişt ir. 

139 mınıaralı tefsir olarak kabul edilmiştir . 

18 - 12- 19 29 tarilıinde Teşk ilatı Esasiye 
Eııcümeniııe 
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24 - İstanbul meb'usu Tevfik Kamil Beyin, 

28 mayıs 1928 tarilı ve 1312 numaralı va
tandaşlık kanununun 4 üncü maddesinin tadili 
hakkında .. ı numaralı kanun teklifine dair 

lt 

25 - Kabahatterin affi ve bazı cürümler 
taklbat ve cezalarının tecili lıakkında rlrı nu
maralı kanım layillasına dair 

26 - Kababatierin affi ve bazı cürümler 
takibat ve cezalarımn teciline dair olan kanu-
nun tatbikatındaki tereddütlerin tefsirine dair · 

3 ~0 numaralı Başvekalet tezkeresi hakkında 

27 - Kaçakcılığın men ve tekibi hakkıııda 
-ı-b numaralı kanun layihasına · dair 

28 - Kastamonunun Akdoğan köyünden 
Sadık oğlu Memet Alinin idamı hakkında 2f6 
numaralı Başvekalet tezkeresine dair 

29 - Katibi Adil kanununun baıı madde
lerini tadil edici ah numaralı kanun layilıas ırıa 
dair 

30 - Kilisin Karaca Vinm Köyünden 
Hüseyin Alioğlu Memedin idamı hakkında 

:ı~r. numaralı Başvek5let tezkeresine dair 
31 - Kırşehrin Ömerkahya Köyi.inden 

Musaoğlu Ömer ve Alioğ·lu Hakkımn idamları 
hakkında tin numaralı Başvekalet tezkeresine 
dair 

3 2 - Korıyamn Hacı Yusuf Mescit mahal
lesinden Akgözoğliı şöhretli Osman nıalıdunıu 
Süleynıamn idaınırıa dair ıtıı nurnaralı Baş. V. 
tezkeresi hakkında · 

33 - Korkudeli Kazasından Bekiroğlu 

Halilin fazla nıahkfım edilmiş olduğu bq 
senenin affı hakkında :ı~ ıı ııurn arlı Byşvekalet 

tezkeresine dair 
34 -- Maaş kanımunun ı 7 inci maddesi

nin hakimler kanununun 10 uncu nıaddesini 

il~a edip etmediğinin tefsiri hakkmda ~!! nu-
ırH ı 

maralı BaşveldUet tezkeresiııe dair 

35 - Maadin ııizanınaınes iııin bazı mad
delerile taşocakları nizanınaiııesinin tadiliııe 

dair kanunun bazı maddelerini tadil edici rt fı 

numaralı kanun layihasına dair 
36 - ımıamele vergisi kanununuıı birinci 

maddesinin tefsiri hakkında :&ı numaralı Başve
kaJet tezkeresine dair 

37 - Muamele vergisi kanununun birinci 
maddesinin tefsiriııe dair 2ih· numaralı Başve
IdJet tezkeresi hakkında 

1414 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1441 ııuınanılt kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 20 mımaralı i<arar olarak kabul edilmiştir. 

151 o nUmaralı kanun olarak kabul e::!ilmiştir. 

498 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

140 2 ııuınaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

495 numaralı karar olarak kabul edilmiştir: 

450 mımaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

46 2 ııunıarah karar olarak kabul edilmiştir . 

50 :2 numaralı karar olarak kabul edilmiştir .. 

· Maaşatı ı,ı tevlı it ve teadülü hakkı ııdaki kanuııla 
halledildiğinden lııfzedi !miştir. 

146 5 mınıaralı kamın olarak kabul edilmiştir. 

506 numaralı. karar olarak kabul edilmiştir. 

505 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 



38 - Muvazzaf zabitler ve askeri memur
ların yirmi be~ yaşını ikmal etmeden evlenme
meleri hakkında 1'lh numaralı kanun layilıasıııa 
dair 

39 - Mücadelei Milliyeye iştirak etnıiyeıı 

memurlar hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinin 
tefsirine dair 1-fs numaralı Başvekalet tezkeresi 
hakkında 

40- r3ı; nu. Miilga . Mecli si Ayan k1Hiple
rinden suudul mevlevi Efendinin affı hakkında 

41 - Niksarın Eskidir Köyünden koç 
oğullarından Ömeroğlu Kazımm idaıııı hak
kında -1*.,. numaralı Bş. V. tezkeresine dair 

ll • 

, 42 - Sabık Genç Valisi Isınail Hakkı Beyin 
affı hakkında 4 ~ 8 numaralı kanun layi lıasına 
dair 

43 - 81 O mınıura lı l<aıı unuıı kanunu 
ın ederıi ile ilga ed ilmiş olup al ıııad ı ğ·ırıııı tef
si ri hakkında T~ti ııuııı ara lı Bş. V. tezkeresine 
dair 

44 - Seyyit Ağaoğlu topa! akif ve Maıı-
daloğullarırıdan Süleymanoğlu Mustafanın 

1434 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

490 ııuınara lı karar olarak 1 abul edilmiştir. 

ı 5 ı 6 numara lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

451 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

1464 numara lı kanun olarak kabul edi lmi şt ir. 

22- ı 2-1928 ve 25 - 4- ı 929 tarihlerinde 
encümene iade edilmiş ve bi lahara 50 ı numa
ralı karar olarak kabul edilm iştir. 

idarıılarına dair 2~8 ııu. Bş. V. tezkeresi hakkında 513 numaralı karar olarak kabul edilnıiştir. 
45 - Tabu idarelerine ait muamelat harç-

lan hakkında rdm numaralı kanuıılayihasına dair 1451 numara lı kanun olarak kabul edi imiştir 
46 - Tapu kayıtlarından kaııuııt sabeplerle 

ki ynıetini kaybetmiş olanların tasfiyesi hakkında 
d:ı numaralı kanun layihasıııa dair 151 5 mınıaralı kanun olarak kabul ed ilmiştir. 

47 - Tokadın Ovacık Köyünden Pelılivan 

oğuHanndan Menıetoğlu Şabaııııı idanıına dair 
-~.,. nurnaralı Bs. V. tezkiresine dair 472 ııunıaralı karar olarak kabul edilmiştir. 
J ~· 1) .. 

48 - Tokadın Ovacık Köyüı,ıd eıı idaııı 

nıahkumu Ahmetoğlu Şabamıı öldürdüğü 

şahsın, Kavasoğlu Etlıeııı Çavuş oldu ğ·u halele 
4 72 numaralı kararda selıveıı Kav:ısoğlu Ah
met Çavuş olarak gösterildi ğ·iııdcıı tashilıi 

hakkında ı~u numaralı Bş. V. t: z1-:eresine dair 489 ııuınaralı karar olarak kabul ed ilmiştir. 
49 - Trabzon Askerlik Şubes i halkından 

İsmailoğlu Ömer hakkındaki eczanın affiııe 
dair 2ij-ii numaralı Başvekalet tezkeresi hakkında 493 numara lı karar olarak kabul edilmiştir. 

50 - Türkiye- italya arasmda akit ve im
za edilmiş olan adli himaye , adlt makamların 
hukuk ve ceza işlerinde karşılıklı mi.izahereti 
ve adli karariann tenfizi hakkırıda 1hnumaralı 

kamın layillasına dair 1394 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
5 1 - 3 nisan 1340 iarih ve 460 nema-

ralı Avukatlık kanunurıuu ikiııci ınaddesile 

bu kanunun bazı maddelerini rııuaddil 6 ka -



lıtmusaui 1928 tarih ve 708 numaralı kanu -
nun ikinci maddesindeki nıülazemet müddetinin 
tefsiri hakkı nda 2 i1'l numaralı Baş ve ldl.! et tezke-
resine dair. 143 numaralı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

S2 - Uslü muhakemei hukukiye ve usLılu 

muhakernatı cezaiye kanuıılari le sulh ve i cra 
kanunlannın bazı mevadını muaddil kanunun 
39 uncu maddesinin tadili hakkında ~ numa- 4- 4 - 1929 tarihinde nıazbata olarak kabul 

( 

ralı kanun layıhesına dair edilmiştir. 

S3 - Uyuşturucu maddelerin sureti imal 
ve ilızarı ile tarzı murakabesi hakkında 1 ~ 9 
numaralı kanuna dair 1369 numaralı kanun olarak imbul edilmiştir. 

s 4 - Veraset ve intikal verğisi kanunnııun 
dördüncü maddesinin tefsiri hakkında 1h 
numaralı Başveldi.let tezkeresine dair 13 S 7 numaralı kanun olarak kabul edi Imiştir. 

ss•- Yabani ve ehli ağaçların aşılanması 
hakkmda 4~~1 numaralı BaşvekA i e tezkeres ine 
dair 1S28 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Sö - Ziraat makinelerinde ve ziraatte 
kullanılan mevadı müştaile ile ınüstalızaratı 

kiınyeviyenin rüsurmı hakkındaki kanunu tadil 
edici :ı~t~ mımaralı kantın layılıasma dair 1S2 7 ııuıııaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Aı·zııh:ıl EnciiııwııiıHkıı !ıelen nı:ızbnln 

1 - İ s part Meb'usu Hakim Ri za v Konya 
Meb'su Hüsnü Beylerin, Arzuhal Eneümeninin 

· ı9 numaralı haftalık mukarrerat cetvelindeki 
823 ve 867 numaralı kararlarm Heyeti Umu
miyede tetkik ve müzakeresine dair-~~ ııumara-,, 
ralı takriri hakkında 51 O numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

Rfıl(~e J•:nefımeninden ueıen mnzhutnlar 

ı - Adiiye Vekaleti 1928 senesi bütçe
sinden SO,OOO liranın imhası .ile mezkCır büt
çenin bazı fasıl ve maddelerine ayni miktarda 
tahsisat v~rilmesi hakkında 3h, . Sılılıiye Veka
leti 1928 senesi bütçesinde ıtıünakale icrası 

hakkında rd-oı · Dahiliye Vckaleti 19 28 senesi 
bütçesinin bazı f:ı s ıllar arasında 22, 000 
liranin münakalesi hakkında :ı ; 6 , İ skan 

Umum Müdürlüğü 1928 senesi bütçesinin 
bazı fasıl ve maddeleri arasmda nıüııakale 

icrasına dair ah , İstatistik Umum Müdürlü
ğünün 1928 senesi bütçesine munzam tahsisat 
itası hakkinda ah Milli müdafaa Vekaleti ile 

Iiarita umum müdürlüğü 19 28 se rıes i bütçe-
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slne tahsisatı munzamnıa verilmesi hakionda 3h 
numaralı kanun laylhalarile idare heyetinin, 
Riyaseticünıhur 1928 senesi bütçesinde 4,500 
liranin münakalesi hakkmda 7~ numaralı teklifi 
l<anunisine. dair. 

2 - Alıvali hazıra hasebile silah altına ah
nan ihtiyat zabitanina memuriyeti daime ile 
bir tarafa izam olunanlar misilli harçırah ve 
yevmiye itası için harcırab kararnamesinin 
bazı mevadının tefsirine dair 7~ numaralı Baş 
Vekalet tezkeresi 

3 - Anadolu demiryolu ve Mersin, Tar
sus Adana yolları ile Haydar Paşa liman tesi
satının ve bu şirketlere ait esham ve tahvWı t 

ile menkul ve gayri menkul emvalin mübayaa
sina dair olan mukavelenarnelerin tasdiki ha:(
kında ıık6 numaralı kamm layilıasına dair. 

4 - Anadolu demiryoları ve HaydarPaşa 
liman ve rıhtm idaresi bütçesine tahsisatı -fev 
kalade verilmesi hakkında rıh numaralı kanun 
layihasına dair 

5 - Ankarada yapılcak bazı askeri binalar 
hakkında :ı kıı numaralı kanun layihasına dair 

6 - Ankara otomatik telefon kanununun 
bazı mevadının tadiiine dair 1kf numaralı ka
nun layihası hakkında 

7 - Ankara otomatik telefon santıralı nın 

tevsii ic;in icabeden teşebbüsat ve· taahhüdatta 
· bulunmağa Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğünün mezuniyeti hakkında :ıh nu
maralı kanun layihasına dair 

8 - Ankara Şehri imar Müdürlüğünün 
. teşkilat ve vazaifine dair kanunun mavakkat 
maddesinin tadili hakkında d& numaralı kanun 
layihasına dair 

9 - Askeri hastane, garnizon ve mektep
leri yapılınası hakkında 4fo- numaralı kanun 
layihasına dair 

1 O - Askeri memurlar hakkında :ıh nu
maralı kanun H\yihasına dair 

1 ı - Askeri tekaüt ve istifa kanununun 
beşirıcİ maddesini muaddil kanunu muvakkatiıı 
tadilirıe dair olaıı kaııuııuıı dördüncü nıaddc

sinin tefsiri hakkında 4~ numaralı Başvekal ct 

1378 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

138 numaralı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

1375 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 3 76 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1436 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1366 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 19 numaralı kanun 'olarak kabul edilmiştir. 

1504 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 3 5 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
/ 

1453, 1455 nurnaralı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

tezkeresine dair 13 7 2 mınıaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
12 - Askeri hastanelerde bulunan hasta 

bakıcılarile hemşirelere bir nefer tayini veril
mesi hakkında. rıh numaralı kanun Jayihasıııa 

dair 14 29 numaralı kamın olarak kabul edilmiştir . 



13 - Aydın ve İzmir- Kasaba ve temdidi 
Demiryolları İdaresile aktolunan mukavelena-J 
melerin tasdikt hakkında ·da numaralı kanun 

layihasına dair 1 529 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
14 - Bahriye 1928 senesi bütçesinin fasıl-

ları arasında münakale yapılması hakkında 3i 0, 

Dahiliye Vekaleti 192& senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasında münakale yapılması hakkında 
"Bh• Harita !Jmum Müdürlüğü 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 

münakale yapılması hakkında 3-h, İskan Umum 
Müdürlüğü 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl
ları arasında münakale yapılmasına dair 3 ~5, 

Maarif Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasında münakale yapılmasına dair 

8~6, Umum Gümrükler Müdürlüğünün 1928 
senesi bütçesine munzam tahsisat verilmesine 
ve bazı fasıllarındaki tahsisatın imhasına dair 
af;7 , Tapu ve Kadastro Unıum Müdürlüğii 
1928 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddele
rine munzam tahsisat verilmesi ve bazı fasıl ve 
maddelerinden bir kısım tahsisatm imhasıra 

dair ııh · Balıri ye 1928 senesi bütçesine mil
nakale yapılması hakkında ah• Harita Uıııunı 
Müdürlüğünün 19 28 senesi bütçesinde ıniina
kale yapılması hakkında sh• Maliye Yeldileti
nin 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl ve mad
deleri arasmda münakale icrasma ve Mari
ciye Vekaleti bütçesinde imha edilecek üı.hsi-

satın Maliye Vekilieti bütçesine zammedilnıe

sine dair ~~4 , Orman Mektebi Al isi kadrosu na 
iki adet muallim i~avesine dair ııh numaralı 
kaııuıı Htyihalarile Idare Heyetinin, Ri yaseti 
Cüıııhur 1928 senesi bütçesine 800 lira ınıın-
zam tahsisat verilmesi hakkında ı< .~ numaralı 
teklifi kanunisine dair ' 

ı 5 - Bahriye mekteple ınuallimleri kantı 
nunun lağvı hakkıııda ;ıh numaralı kanun Jt:-
yilıasına dair 

16 - Başvekalet 1 928 senesi bütçesine 
[ 46,000 ] lira tahsisatı ımınzamma verilmesi 
hakkında 2h, Har bi um um i senelerinde Tif-
liste · Ispanya Konsolosluğu vekilieti tarafından 
üseramıza sarfolunan ı o ı İngiliz lirası ve 5 
peııinin tesv~yesi hakkında 2tö nunıaı·ah kanun 
Iaxihalarile Idare J-leyetinin, B. M. M. 19 28 
senesi bütçesine tahsisatı manzaınına ilavesine 

1403 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1472 ııunıaralı kamın olarak kabul ~dilmiştir. 

dair h numaralı teklifi kanunisi hakkında 
I 7 - Berlin Büyük Elçilik binasile Talıran 

Büyük Elçilik bina arsasının satılması h akkın
da 6~6 numaralı kanun H\yilıasına dair 

1368 mınıaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 49/ numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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ıs - Bilavasıta vergilere munzaın kesir

Ierin vergilerin asıllarile ve vergiler nisbe
tinde icra kıhnan tadilata dair ı-b mımaralı 
kanun layihasıııa dair 

19 - Birinci umumi müfettişlik emrinde 
bulunan rnüşaviri adlinin merkez kadrosuna 
ilavesi hakkıııda :.ıh mımaralı kanun Jayihasına 
dair 

20 - :rh numaralı 1929 senesi bütçe 
kanunu layihasıııa dair 

21 - ;rh numaralı beyiye sülüsleri kanun 
layihasına dair 

22 - ıh mınıaralı dahiliye memurini kan
nun layihasına dair 

23 - ııh numaralı gümrük tarife kanunu 
layihasına dair 

24 - :dı numaralı şose ve köprüler kanun 
layıhasına dair 

25 - ıhı numaralı tuz kanunu layilıasına 
dair 

26- 1111 numaralı askerlik mükellefiyeti 
kanununun ı 09 uncu maddesi mucibince 
ihtiyat zabiti olacaklardan bazı lannın bedeli 
nakti yerıneği tercih edip bakayada kalarak 
nıezktır kanunun 86,89 ve 108 inci maddele
rinden istifade ettikleri anlaşıldığından bu 
gibilerin bedellerinin alınıp alınnıayacagını11 

tayini hakkında ı~:rnumara lı Bş. V. tezkeresine 
dair 

27 - 1199 mımaralı kanunun ı inci ma
ddesini tadil ediei ır~-0 numaralı kanun layİha
sına dair 

28 - 19 2 7 mali &e nesi nihayetine kadar 
olan enıan atı adi ye ve bütçe enıanatının sureti 
tesviyesi hakkında ~~h mınıaralı kanun layilıa

stna dair 
29 - 1927senes iııd e satılan mektep kita

tapları bedellerinin mezkur sene Maarif Veka
leti bütçesine ilavesi hak k mda -dıı numaralı 
l•anun lay ilıasma dair 

30- ı 928 senei maliyesi Oüııırük bütçesine 
fevkalacte talı sisat verilmesi hakkında 3h num
aralı kanun layihasına dair 

31 - ı 928 senei maliyesi Maliye Vekaleti 
bütçesine 5 000 lira ımınzam tahsisat verilmesi 
!ıakkında 3l 2, ı 928 senei maliyesi Sıhhat ve 
lçtimai Muavenet vekaleti bütçesine 36 000 
lira munzam tahsisat verilmesine dair -3-bs, Na
ha Vekaleti 1928 senesi bütçesinde 58 500 
liranın münakalesirıe dair ak6 , Hariciye Veka-

1454 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 3 8 5 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1456 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 485 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

25-4-1928 tarihinde encümene 

1499 nurnaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 25 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. · 

151 S mınıaralı kamııı olarak kabul edilmiştir. 

47 7 mını aralı karar olarak kabul edilmiştir. 

1428 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 5 ı 3 mınıaralı kanun olarak kabul e dilmiştir. 

138 6 mımaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1430 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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!eti 1 9 2 s senesi bütçesinin bazı fa s ı Ilannda 
tahsisat imlıasile bazı fasıliarına muıızam tah
sisat verilmesi hakkında ııh • İktisat Vekaleti 
1928 senesi bütçesine 46 000 lira munzanı 
tahsisat verilmesi hakkında ırh • İktisat Vekaleti 
1926 senesi bütçesinin bazı fasıl v~ maddeleri 
arasında münakale yapılması lıakkmda 9~1 , 
Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasıllan ' arasında 30 000 ).iralık mün kale ya
pılması hakkmda ıı~; , Maliye Vekaleti 1928 
senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri ara
sında münakale yapilması ve bir kısım tahsisa
tın imlıasıııa · karşı muıızam talısisat verilmesi 
bakkırıda 3~ 3 , Maliye Vekaleti 1928 senesi büt
çesinde 5 000 liralık münakale yapılması hak
kında 3-fi4 , Sıhlıat ve içtimal Muavenet Vek5Jeti 
1928 senesi bütçesine muıızam tahsisat veril
mesi hakkında ah• Adiiye Vekaleti 1928 senesi 

. bütçesinin bazı fasıl ve maddelerinde 25 000 
liranın münakalesine ve 27 500 lira munzam 
tahsisat itası hakkmda :rh• İskan Uınum Mü
dürlüğü 1928 senesi bütçesinde 5 000 liramn 
münakalesinc dair .1h, Milli Müdafaa Vekaleti 
1928 senesi bütçesine 7 890 lira 50 kuruş 
fevkalade talısi sat itası hakktnda :Jh• Posta ve 
Telgraf tJmum Müdürlüğü 1928 senesi büt
çesinin bazı fasılları arasında 4 200 liranın 
münakalesine dair 4h, Umum jandarma Ku
maiıdanlığı 1928 senesi bütçesine 36 000 lira 
munzam talısisat verilmesine dair 4b, Bahriye 
1928 senesi Bütçesinin:: fasılları arasında 
14 500 liralık münakale yapılması hakkında 

4 ~-ö • Milli Müdafaa Vekaleti 1928 senesi büt
çesinin bazı fasılları arasında 58 4 000 liralık 

münakale yapılmas ı 'hakkında :ıh . Millt Müda
faa Vekaleti I 928 senesi bütçesinin bazı fasıllar 

arasında 584 00 0 lira lık münakale yapılması 

hakkında ~ı, Mil ı i Müdafaa Vekaleti 19 28 
senesi bütçesinde yeniden açılacak bir mahsus 
fasla 9 250 liralı k munzam tahsisat verilmesi 
hakkında 4 ~ 2 numaralı kanun lay ilıalarile İdare 
Heyetinin, . Ri yaseti- Cünılıur · 19 28 senesi 
bütçesine 5 000 lira munzam ta lısi sat veril
mesine ;dair ~~ · Büyük Millet Meclisi I 9 28 
senesi bytçesine 5 500 lira muıızan; talısi sat 
verilmesine dair rıt , Ri yaseti Cümhur 1928 
senesi bütçesinin muhtelif fasıliarına ceman 
I 2 000 lira munzanı talısisat verilmesi hakkında 

9i , numaralı kanun tekliflerine dair 1422 numara lı kanun olarak kabııl edilmi ştir. 
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32 - 1928 senesi Büyük Millet Meclisi 
bütçesi ile Maliye Vekaleti bütçesinin fasılları 

arasında münakale icrası hakkındb 1h numa-
ralı kanun layihasına dair 135 8 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

33 - Bütçe Encümeninin, 1929 mali 
senesi bütçe kanununa müzeyyel 1 ~7 numaralı 

kanun teklifine dair 1512 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
34 - Bütçe Encümeninin, 1929 senesi 

bütçe kanununa merbut (D) cetvelinde bazı 

tashihat . yapılmasına dair 162 numaralı kanun 
teklifi hakkında 14 79 mımaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

35 - Bütçe Encüı,nen.inin, Dev.let mea-ıur~ 
ları maaşatının tevhit ve teadülü hakkindaki 
kanuna müzeyyel ~9 numaralı kanun teklifine 
dair 14 76 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

36 - Bütçe Encümeninin, maaşatın tevhit 
ve teadül d hakkındaki 143 2 numaralı kanuna 
müzeyyyel rta numaralı kanun teklifine dair 1498 numaralı kanun olarak kabul edilmistir. 

3 7 - Bütçe Encümeninin, maaşatın tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel 186 
numaralı. kanun teklifine dair 1 511. numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

38 - Bütçe Encümeııinin, zabitan ve 
askeri memurların maaşatı hakkında ~7 numa-
ralı kanun teklifine dair • 14 53 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. · 

39 ___.:_Bütçe Encümeniııin, zabitan ve askeri 
memurları maaşatı hakkındaki kanuna müzeyyel 
ı6o numaralı kanun teklifine dair 14 77 numaralı kanun olarak kab.ul edilmiştir. 

40 - Bütçe encümeninin, 24 mayıs 1929 
tarih ve 1455 numaralı askeri memurlar ka
nununa müzeyyel 1~1 numaralı kanun teklifine 
dair 14 78 numaralı kauun olarak kabul edilmiştir. 

41 - Ciheti askeriyede kadroya tabi ve 
maaşlı hizmetlerde ücretle istihtam olunan 
mütekaidiuin tekaüt maaşlarının kat'ı icap 
edip etmiyeceğinin tefsirine dair 7 ~ numaralı 
Bş. V. tezkeresi hakkında 4 75 numaralı karar olarak kabi edilmiştir. 

42 - Dahiliye Vekaleti ı 928 senesi büt
çesinin bazı fasılları arasında münakale icrası 

hakkında 38J, Hariciye Vekaleti 1928 senesi 
bütçesinden Maliye Vekaleti 1928 senesi büt
çesine münakale icra~ına dair 2h, Hariciye 
Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl ve 
maddeleri arasında münakale icrası hakkında 

1~9 , iktiısat · \l'ekaleti 1928 senesi bütçesine iki 
milyon liralık tahsisatı fevkalade verilmesi 
hakkında 3~0 , İktisat Vekaleti bütçesinin bazı 
fasıl ve maddelerinde münakale icrası hakkında 

2h 'MU!i: Müdafaa Vekileti 1928 senesi bütçe
sinin 888 inci faslma tahsisatı munzamma veril
mesi hakkında 3B-.a, Deniz bütçesinin muhtelif. 
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fasılları arasında münakale i crasına dair :ıh, 
Emniyeti uruuruiye müdüriyeti umumiyesi 
1928 senesi bütçesinde Avrupaya gönderilecek 
memurin masarifi namile yeniden açılacak fasla 
( ecnebi mütehassısı ) faslından münakale ya
pılması hakkında 2h, Posta ve telgraf müdü
riyeti umumiyesi 1928 senesi bütçesinin bazı 

fasılları arasında münakale icrası hakkında 2h, 
Rüsumat müdüriyeti umumiyesi 1928 senesi 
bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 
münakale icra~ı hakkmda 3!3 numaralı kanun 
layihalarına dair 1371 numaralı kanun olarak kabul eidilmştir. 

43 - Dahiliye Yakaleti 1928 senesi büt
çesinin bazı fasılları arasında münakale yapıl

ması hakkında ıh ve Adiiye Vekalati 1928 
senesi bütçesine münzam tahsisat verilmesi 
hakkında 5-f9 numaralı kanun layihasına dair ı 4 88 nurnaralı kanun ola.rak kabul edilmiştir. 

44 - Demiryollar ve limanlar ile su işleri 
için iki yüz kırk milyon liralık tahsisat veril
mesi hakkında 4A0 numaralı kanun l il yihası ve 
Nafıa ve Bütçe Encümeleri mazbataları ı 4 8 2 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

45 - Deniz ı 9~8 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeleri arasında münakale yapı!-

ması hakkında 4h Emniyeti Umumiye 1928 
senesi bütçesinin bazı fasıl ve nı a d<jeleri ara
sında münakale yabılması hakkında 4 ı7 Hari
ciye Vekaleti ı 928 senesi bütçesınde ( 15000) 
liralık münakale yapılmasına dair :rh• Maliye 
Vekaletinin 192 8 senesi bütçesinin bazı fasılları 
arasında münakale yapılması hakkında 4 h
Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçesinden 
( 20000 ) liralık münakale yapılmasına dair 

4h, Mill! Müdafaa Yekaleti J 928 senesi 
bütçesinde ( 20000 ) liralık ınünakale yapıl

masına dair 4-h numaralı kanun layihaları 

• 

hakkında 1459 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
46 - Deniz ve Hava gedikli küçük zabit 

maaşı hakkında ıJı3 numaralı kanun layihasına 
dair 149 2 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 7 - Devlet davalarını intaç eden avkat 
ve dava vekilierine verilecek ücreti vekalet 
hakkındaki 2 8 mayis 1 9 2 8 tarih ve ı 3 3 3 
numaralı kanuna müzeyyel -ah numaralı kanun 
layihasına dair 1389 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

48 - Devlet Demiryolları ve Limanları 

teşkilat ve vazaifine dair kanunun bazı madde
lerini tadil edici 4!8 numaralı kanun layihasına 
dair 1483 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

49 - Devlet Demiryolları ve Limanları 

Umumi İdaresinin teşldlat ve vazaifine dair 
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olan kanunun 23 üncü maddesinin tefsirine 
dair ~9 numaralı Bş. V. tezkeresi hakkında 512 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

50 - Devlet Demiryolları ve Limanları 

umumi idaresinin 19 29 senesi bütçesi hakkıııda 
4i4 numaralı kanun layihasına dair 148 7 numaralı kaııun olarak kabul edilmiştir. 

51 - Ecnebi devletler tarafından Sefaret
ane ve Konsolosane inşa edilmek üzere 
meccanen tefevvuz olunan ve gerek bu maksatla 
teferrü ve iştira edilen arsalarla muhterik ve 
münhedim Sfaretane ve Konsolosane arsalarının 
vergi ile mükellefiyet veya ademi mükellefiyeti 
hususunun tasrihi için 1 mart 1332 tarihli 
kanunun tefsiri hakkında 1-jö numaralı Bş. V. 
tezkeresine dair. 445 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

5 :~ - Ecnebi mekteplerde talebeni n sureti 
tahsili hakkında 3i 9 

numaralı kanun layihasına 
dair 1416 numaralı kanun olarak kab ul ed ilnıistir. 

53 - Elaziz meb'usu Hüseyin B. in, Elaziz 
meb'usu Muhittin Beyin kerimesine hidematı 

vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında 

7t ve Maı isa meb'usu Saim Beyin ve arkadaş
larının Maarif Vekili Necati Bey merhumun 
büyük validesi Remziye Hanıma ikramiye veril
mesine dair 9i numaralı kanun teklifile Bilecik 
meb'usu Rasim Bey ve 23 refiki nın Bolu 
meb'usu merhum Cemi! Beyin refikasi ile oğluna 
ve kızına maktuan 3 600 lira ikramiye itasına 
ve oğlunun liselerden birine leyli ve meccani 
olarak kabul edilmesine dair 4~ nnmaralı takriri 
hakkında 1521 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

54 - Erzincan meb'usu Saffet Bey ve yüz 
yirmi refikının Türk ocakları merkez heyeti 
binasımn noksanının ikmali için merkez heye 
tince 350,000 liraya kadar aktolunacak istikraza 
Maliye Vekilinin kefalet etmesi hakkında 7g 
numaralı teklifi kanunisine dair 

55 - Evkaf Umum Müdurlüğ·u 1928 
senesi bütçesinin bazı fasılianna münzam 
tahsisat verilmesi hakkında s~ö numaralı kanun 
layihasına dair 

56 - Evkaf Umum müdürlüğünün 1928 
senesi bütçesine tahsisatverilmesi hakkınd 4 ~9 
numaralı kanun layıhasına dair. 

57 - Evkaf Umum müdürlüğünu 1929 
senesi bütçesi hakkında 4I2 numaralı kanun 
layihasına dair 

58 - Gazi Ayintap meb'usu Ali Cenani 
Beyin kazanç verğisi kanununun 28 inci 
maddesinin tefsiri hakkında to numaralı tak -
ririne dair 

1360 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 8 7 numaralı kanun olarak kabul edi ln ! i ş tir. 

f' 

1448 numeralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 86 mınıaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

4 7 4 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 
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59 - Giresun meb'usu Hakkı tarık Beyin, 

Türk harfelerinin kabul ve tatbikı hakkındaki 

kanunun meriyeti tarihinde intişar eden Türk
çe matbuata pirim verilmesine dair rh numa-
ralı kanun teklifi hakkında 2-6-1929 takihinde encümene. 

60 - Giresun meb'usu Musa Kazım Bey 
ve dört refikınin, Giresun belediyesi namına 
ithal edilen elektirtk tesi~atına müteallik alat 
ve edevatın gümrük resminden muaf tutulma-
sı hakkında ~4 nurnaralı kanun tefsirine dair 1395 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

· 61 - Harici ticaret dairesi teşkiline dair 
ah numaralı kanun layılıası hakkında 28-5-1929 tarihinde encümene. 

62 - Harita Mektebi talebesinin Harbiye 
mektebi talebesı misilli iaşe ve ilbaslan hak -
kında 4~ 8 numaralı kanun layihasına dair 1464 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

63- Hudut ve sevahi li sılılıiye müdüriyeti 
umumiyesi 1 9 2 8 senesi 2h numaralı bütçe 
kanunu layılıası hakkında 13 7 4 numaralı ka u un olarak kabul edilmiştir. 

64 - Hükumetle İzmir - Kasaba Demir 
yollari ve Temdidi Şirketi arasında tekarrür 
eden İtilafnamenin imza ve teatisi için mezu -
niyet itası hakkında h numaralı kanun layiha
sı ile Hükumetle İzmir- Kasba demiryolları ve 
Temdidi Şirketi arasında tekarrür eden itilafna
menin imza ve teatisi için mezuniyet itasi hak
kındaki kanun layıhasının tesiri intacına dair 
~J ve Nafıa V eka! eti ile İzmir- Kasab Demir
yolları İdaresi arasında yeniden tanzim ve 
imza olunan itilafnamenin gönderildiğine dair 
· ı:s numaralı Başvekalet te;::keresi hakkında 1500 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

65 - - HükumetleŞark Demiryolları şirketi 

arasında takarrür eden İtilafnamenin imza ve 
teatisi için mezuniyet itası hakkında st numa
ralı kanun layihası ile Şark Demiryollan şir
ketile yerıiden tanzim ve imza olunan it ilafna
menin gönderildiğine dair ~:4 numaralı Başve-
kaJet tezkeresi hakkında 150 ı numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

66 - İdare Heyetinin, Büyük Millet Mec
lisi 1929 ve 19 30 seneleri bütçelerine 25 000 
liralık tahsisat konulmasına dair 9i numaralı 
kanun teklifi hakkında 151 7 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 7 - ihtiyat zabitler ve ihtiyat · askeri 
memurları kanununun üçüncü maddesinin 
tefsiri hakkında 2h numaralı Başvekalet tezke-
resine dair 145 numaralı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

6 8 - ihtiyat zabit mekteplerine sevk olu
nanlardan memur bulunanların maaşlarının ne 
suretle tesviye olunacağının tefsiri hakkında 

1~ numaralı Başvekalet teskeresine dair 1 3 9 ııuınaaalı tefsir olarak kabul edilmiştir. 
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69 - İktisat Veka.letine merbut ali, tali 
ve meslek mekteplerinde askerliğe hazırlık 

derslerini okutan zabitana verilecek ücretler 
hakkında 2h ve askerlir dairesi muallimleri
nin ücretleri hakkında 1J7 numaralı kanun 
layihalarına dair 

70 - İktisat Vekaleti 1928 senesi bütçe~ 
sine bir milyon lira fevkalacte tahsisat konul
masına dair 4 ~ 6 numaralı kanun layihası 
hakkında 

71 - İktisat Vekaleti 1928 senesi bütçe
sine 75 000 liralık fevkalade tahsisat verilme
sine dair 5&

9
, Maliye Vekaleti 1928 senesi 

bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair 6fr 
numaralı kanun layihalariie İdare Heyetinin 
Büyük Millet Meclisi 1928 senesi bütçesine 
180 O liralık münzam tahsisat verilmesin dair 
ııi numaralı kanun teklifi hakkında 

72 - iktsat Vekaleti 1928 senesi bütçe
sinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 30 000 
liralık münakale yapılması hakkında 4 ~ 7 ve 
Maarif Vekaleti 1928 senesi bütçesine 25 000 
liralık munzam tahsisat verilmesi hakkında 

4h numaralı ı kanu'n layıihalarına dair 
7 3 - imha edilen evrak!' naktiye mikta

rının tespiti hakkında 3!7 numaralı kanun 
1 la.yihasına dair 

7 4 - İ nh isan duhan kanununun kırk 
beşinci maddesine müzeyyel 1332 numaralı 
kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasının 

tadiline dair 2h numaralı kanun lay.ihası 

hal<kında 

75 - İnşa olunacak Nafıa Vekalebi binası 
hakkmda 4h numaralı kanun layihıısına dair 

76 - İskan kanununun ı o uncu maddesinin 
tefsinine ıdair ıh numaralı ·Başvekalet tezkeresi 
hakkında 

77 - İstanbul darülfünunu 1929 senesi 
bütçesi hakkında 3~0 numaralı kanun lay.ihasına 
dair 

78 - istanbul Meb'usu Edip Servet Beyin, 
28 ma.yıs 19 27 tarih ve ı 055 numa:ralı teş
viki sanayi kanununa bir madde ilavesi hak
kında 7 ~ numaralı kanun teklifine dair 

79 - İzmir Belediyesine yapılacak i1<i 
milyon liralık istikraza kefalet ıçın Maliye 
Vekiline mezuniyet verilmesi hakkında 6 ~ 7 
numaralı kanun layihasına dair 

1490 ·numaraLı kanım ıolarak kabul . edi-lmiştir.. 

1466 numaralı kanun olarak ·kabul edilmiştir. 

146 7 numaraılı kanun olar-ak ·ka bul edilmJ·ştir. 

1433 nunıar.alı ·kaınun ·0larak kabul edilmiştir. 

ı 408 numaralı kanun· olarak kabul edilmiştir. 

25-2-1929 tarihinde hey'eti umutniyeden Büt
çe Encümenine 

1480 numaralı kanun olarak kabul edj.lmiştir. 

4 7 2 numaralı ~karar •olarak kabul ı edilm iştir. 

1438 numaralı kanun rolarak kabul edilmiştir. 

1390 numaralı kanun olarak kabul edilmi:ştir. 

1489 numaralı ıkanun olarak ·kabul edNmiştiı:. 
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80 - Jandarma nakti fazminatı hakkında 

4 ~6 numaralı kanun layihasına dair 
· 8 ı - Kaçakcılığm men ve tatbiki hakkın

da :rb numaralı kanun layihasına dair 
82 - Karadeniz Buğazı tahlisiye idaresinin 

beş aylık bütçesine tasisatı munzaınma itası 

hakkında sh numaralı kanun layihasına dair 
83 - Karadeniz boğazı tehlisiye Uumum 

Müdürlüğünün ı 929 senesi bütçesi hakkında 

4 ~ 1 numaralı kanun layihasına dair 
84 - Karşılığı hariciye bütçesinden imha 

edilmek üzere matbuat bütçesine munzaın 

tahsisat verilmesi hakkında sh• Nafıa Vekaleti 
1928 senesi bütçesinin muhtelif fasılları ara
sında münakale icrası hakkında sh• Şurayi 
Devletin 1928 senesi bütçesinin bazı fasılları 

arasında münakale İcrasına dair 8~ 6 , Maliye 
Vekaleti 1928 senesi bütçesinde münakale 
icrasına dair sh- , Milli Müdafaa Vekaletinin 
1928 senesi bütçesinde munakale icrası hak
kında 3 ~ 8 numaralı kanun layıhalarile İdare 
Iieyetinin, Divanı Muhasebat 1928 senesi 
bütçesinda 30 000 liranın münakalesine dair 

7 ~ numaralı kanun teklifi hakkında 
85 - Kazanç vergisi kanununun 1 ı ve 15 

inci maddei muvakkatesinin tefsiriııe dair -iis 
numaralı Başvekalet tezk~resi hakkınd.1 

86 - Kibrit inhisarı muamelatının tarzı 

idaresi ve çakmakların da Devlet inhismnda 
bulundurulması hakkında 664 numaralı kanun 
layihasına dair 

87 - Kıdemli yüzbaşılığ·m nasp üzerine 
hesap edilmesi hakkında 4h numaralı kanun 
layihasına dair 

88 - Konya ovası sulama idaresinin 1929 
senesi bütçesi hakkında 4h numaralı kanun 
layihasıııa dair 

89 - Maarif hissesinden Sanat Mekteple
rine tcfrik edilecek mebaliğ hakkında 4-h nu
maralı kanun layiha sı na dair 

90 - Maarif Vekaleti 1928 bütçesine 
400 000 lira tahsisatı fevkalade itası hakkında 
ııh numaralı kanun layihasına dair 

91 - Maarif Vekaleti 1928 senesi bütçe
sinin 709 uncu faslının 6 ·ncı maddesine 
tahsi.satı munzarrıa verilmesi hakkında ıh Diya
net Işleri 19 28 senesi bütçesinin 140 ıncı 
faslma munzam tahsisat verılmesİ hakkında 

3fiı , jandarma Umum l(nmandanlığı 1928 senesi 
bütçesine 200 ·ooo lira munzam tahsisat veril-

, 
14 7 5 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

151 O numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1381 numaralı kanun olarak kabul e dilmiştir. 

144 4 numaralı kanun olarak kabul ed ilmiştir. 

1383 numaralı kanun olarak· kabul edilmiştir. 

1388 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 563 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

146 4 nnnıaralı kanun olarak kabt;ıl edilmiştir. 

144 2 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1491 numaralı kanun olarak kabul edilm iştir. 

1354 numaralı kanun olarak kabul P.dilmiştir. 
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mesi hakkında ah• Rüsumat Umum Müdürlüğü 
19 28 senesi bütçesinin bazı fasıllarında müna
kale yapılması hakkında 3-i8 , Yeni Türk harfle
rinin istilzam ettiği masarif karşılığı hakkında 

3!3 , İktisat Vekaleti 1928 senesi bütçesinin 81 O 
uncu distofajin darülistihzarı faslının mezkfır 

bütçeye merbut (T) cetveline ithaline dair 3!2 

Milli Müdafaa Vekaleti Bahriye bütçesinin 
bazı fasılları arasında münakale İcrasına dair 
sh· İmalatı Harbiye Umum Müdürlüğü 1928 
senesi bütçesinin bazı fasılları arasında müna
kale yapılmasına dair ah• Milli Müdafaa 
Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı fasılları 
arasıııda münakale yapılınası hakkında 3~ 6 , 
numaralı kanun layihalarile İdare Heyetinidıı 
Büyük Millet Meclisi 1928 senesi bütç~sine 
munzam tahsisat verilmesi hakkında iıı numa
ralı kanun teklifine dair 

92 - Maarif vergisi kanununun 1230 
numaralı zeyli ahkamının temdidi hakkında 

4 ~8 numaralı kanun layihasına dair 
93 - Maaşatın tevhit ve teadülüne dair 

Ifı3 numaralı kanun layihası hakkında 

94 - Maaş kanununun 17 inci maddesi
nin, . hakimler kanununun 19 uncu maddesini 
ilga edip etmediğinin tefsiri hakkında 1~9 
numaralı Başvekalet tezkeresine dair 

95 -Malatyada teşebbüsatı sınaiye Türk Ano-
nim Şirketine tefviz edilen arsa bedellerinin mah-

1392 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir, 

15 22 numaraiı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1452 numaralı kanuu olarak kabul edilmiştir. 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki kauunla 
hal edlldiğinden hifz edilmiatir. 

subu hakkında 6 ~ 0 numaralı kanun layihasınadair 15 23 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

96 -Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçesinde 
açılan 225 inci fasla tahsisatı fevkalacte verilmesi 
hakkında 8~8 numaralı kanun l ayi hasıııa dair 

·. 97 - Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçe
sine fevkalade tahsisat verilmesi hakkında 3h 
numaralı kanun layihasına dair 

98 - Maliye ve İktisat Vekaletleri 1928 
senesi bütçesinde münakale yapı lması hakkın-

da 4 ~ 6 , Milli Müdafaa ve Maliye Vekaletleri 
1928 senesi bütçelerinde 11,500 lira müna-
kale yapılması hakkında 4i7, Sıhhat ve İçtima1 
Muavenet VekaJeti 1928 senesi bütçesine 
22,000 lira munzam tahsisat verilmesi hak-
kında 4is, Dahiliye Vekaleti 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasılları arasında ı ı 3,000 
liralık münakale yapılması hakkında 4 ~9 , Jan-
darma Umum Kumandanlığı 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasılları arasında imha ve 
münakale yapılmasına ve bazı fasıliarına mun-
zam tahsisat verilmesine dair 4 ~0 , Harita 

13 77 numaralı kanım olarak kabul edilm iştir. 

1450 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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Umum müdürlüğü bütçesinde fasıl açılması 

hakkında 4-h, Milli Müdafaa Vekaleti 1928 
senesi bütçesinde 188,000 liralık münakale 
yabılması hakkında 4 ı3 , Diyanet işleri Riyaseti 
1928 senesi bütçesine munzam tahsisat veril
mesi hıtkkında 4~8 , Maarif Veldleti 192~ 
senesi bütçesinin bazı fasılları arasında müna
kale yapılması hakkında 4h, Maliye Vekaleti 
1928 senesi bütçesine munzam tahsisat veril
mesi hakkında 4 ~ 2 , 22 nisan 1928 tarihli 
kanunla sarfına mezuniyet verilen 200,000 
liranın 246,000 liraya ibiağı hakkında 4h, 
Adiiye Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeleri arasmda münakale yapılması 
hakkında 4 ~ 7 ve Hariciye Vekaleti ı928 senesi 
bütçesine 35'000 liralık munzam tahsisat 
verilmesi hakkında 4~9 numaralı kanun Jayi-
halarir'ıa dair ı449 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

99 - Mali zati hayvanatın tazmini hak-
kında s ~ ö numaralı kanun layihasına dair ı4 7 ı numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1'00 - Mardin Meb'usu Ali Rıza Beyin, 
amanejman ve teşçir işlerinde müstahdem 
memuri 'ni fenniyeye verilecek yevmiyeler hak-
kında 1~6 numaralı kanun teklifine dair ı508 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı O 1 - Maadin nizamnamesinin bazı mad
deleri ile taşocakları nizamnamesinin tadiline 
dair kanunun bazı maddelerini tadil edici 

4-h numaralı kanun layihasına dair 146 5 numaıalı kanun olarak kabul edilmiştir. 
102 - Memleketimize gelen unların güm-

rük resminin muvakkaten tenzili hakkında frh 
numaralı kanun Jayihasına dair ı400 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 03 - Memurin kanununun 89 uncu mad-
deshıin tefsiri hakkırıda 

1 
~4 numaratı Başve-

kaJet tezkeresine dair ı 4 ı numaralı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

ı 04 - Mevcut evrakı nakdiyeni n yenile-
lerile istiptaline. dair kanuna bir madde ilavesi 
hakkıııda 4h numaralı kanun layihasına dair 15 ı 4 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

105 -Milli Müdafaa Vekaleti 1928 senesi 
bütçesine tahsisatı favkalade itası hakkında 1 ~ 4 
numaralı kanun layihasına dair ı356 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 06 - Milli Müdafaa Vekaleti ı928 senesi 
bütçesine fevkalade tahsisat konulmasına dair 
o ~o numaralı kanun layihası hakkında ı502 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 07 - Muallim mektebi mezunlarından 
olup mükellefiyetini bitirmeden meslekten ay
rılmış olanlardan veya kaydı silinen talebeden 
alınacak tazminat hakkında ı338 numaralı 
kanunun tefsiri hakkında 2 ~4 numaralı Başve-
kaJet tezkeresine dair 5ı 7 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1 OS - Muamele vergisi kanununun biriııci 
ınadde~inin tefsiri hakkında 1~4 mımaralı Baş-
vekalet tezkeresine dair 506 mımaralı . kaııun olarak kabul edilmiştir. 

109 - Muamele \ergisi kanununun birinci 
maddesinin tefsirine dair .,J:r numaralı Başve-
kaJet tezkeresi hakkında - 50 5 numaralı ka mm olarak kabul edilm iştir. 

11 o - Muş vi layeti teşkili hakkwda sftü 
numaralı kamın Iayilıasına dair ı 509 numaralı karnın olarak kabul edilmiştir. 

111 - Mülkiye mektebinden neşet edüp 
dalıiliye ınesleğiııe intihap edenlere ~ldişer yüz 
lira avans verilmesi hakkında 3 ~ı7 numaralı ka-
nun Jayilıasına dair 1137 numaralı kaııuıı olarak kab.ul edilmi ştir. 

ı 12 - Mülkiye tekaül kaııumıııuıı 12 inci 
maddesinin taciiline dair ı io ııunıaralı kanun 
Jayihasile Esbak Kırşehir Meb'su Sadık Beyin, 
mahkum olan memurin ve zabitaıı maaşının 

ailelerine itası Jıakkında~nuınaralı kanun teklifi 
ve s ilki askeriden ta dedi leııleri n hakkı tekaüt
Ieri haKkında ~ numaralı İcra Vekilieri Heyeti 
Riyaseti tezkeresile mücadelai ınilliyeye iştira·k 

etmiyen ve hududu milli haricinde kalan erkan 
i.inıera ve zabitan ve memurin ve mensubi ııi as
keri ye hakkında yapılacak muameleyi ve cidali 
milliye iştirak ecleııleriıı tekaüt müddetlerinin 
sureti hesabını natık kanunun birinci madde-
inin tefsirine dair 3121 numaralı Başvekalet 

tezkeresite ııisbeti askeriyeleri katolunanlara 
tekaüt maaşı tahsis ve tekai.it iken nisbeti aske 
riyeleri katedilenlerin kemakan devaını itası 
hakkında 15 20 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

113 - Ordu, Balıriye, ve Jandarma zabitan 
ve memurini hakkmdaki kanunun 4 üncü 
maddesinin tefsirine dair ıih numaralı Bş. V. 
tezkeresi hakkmda 137 mmıaralı takrir olarak kabul edilmiştir. 

114 - Ordu ikramiyesi hakkmda ;rJ,- mını- , 
aralı kanun layihasına dair · ' ı -ııJ 3 mımaralı kanun olarak l<abul edilmiştir. 

115 - Ordıı zabitan heyetine malı s us terfi 
kanununun bazı maddelerinin taciiline dair ;ıkı; 
numaralı kanun layilıası hakkında 1494 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 6 - Otuz seneyi ikmal ederek tekaüdü 
icra kılınmış olan rütbei askeriyeyi haiz nıeb'
uslara memurin kanununun 71 inci maddesinde 
mevzubahs ikramiyenin meb'usluk tahsisatı 

üzerinden i ta edi! ip edi lnıiyeceği nin tefsiri 
hakkında 1 ~:-8 mınıaralı BaşveldUet tezkeresine 
dair 4:)5 mınıaralı karar olarak kabul edi Inı iştir. 

ı 17 - l'asaport cüzdaniarı Jıakkıııcla .... L 
·IO fı 

numaralı kaııun Jayihasına dair 14 73 mınıa ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 ıs - Posta kamııııınuıı y irıni biriıı ci 

maddesinin taeiili Jıakkındard 3 mımaralı kaııuıı 
layihasına dair 140 4 nunıaralı kanun olarak kabul ~clilıııiştir. 
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11 9 - Resmi telgrafların ücretsiz teatisi 

hakkında 1 !:ı ııumar;ı lı kanun layihasına dair 1364 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

120 - Rüsumat bütçesine 200 000 lira 
tahsisatı fevkalade vazedilmesi hakkında Aı; 

numaralı kanun layihasma dair 13 55 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

121 - Samsun Sahil Demiryolları Türk 
Anonim Şirketinden satın a lınacak hisse senet
leri hakkında ııh nuınarah kanun layilıasına 
dair 1 5 24 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 2 2 - Seyrisefa i n idaresi 1 9 2 8 serıesi 

bütçesinin 1929 mayıs gayesine kadar temdit 
ve lıidematı umumi yesi içiıı 2,079,822 lira 
munzam tahsisat verilmesi hakkında nh mıma-
ra lı kanun layihasma dair ı 3 7 3 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

123 - Seyrisefain Müdüriyeti Uıııunıiyesi 

19 28 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri 
arasında münakale İcrasına dair 2h numaralı 
kanun layihası hakkmda kanun 1 3 70 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

124 - Seyrisefain İdaresinin 1929 seııesi 
bütçesi hakkmda :rh mınıaralı kanun lii.yihas ına 
dair 1443 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

125 - Şebin Karahisar Meb'usu i sınail 
Beyin, bilfmıurn askeri ınalüll eriıı terfilıi bak
kındaki kanuııuıı yedinci maddesinin tefsirirıe 

dair -c;~ numaralı takriri hakkında 16 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 
I 26 - Şehir ve köy yatı nıektcplerinin 

1929 nıalt senesi bütçesi h akkında 4 ~ -ı; num a-
ralı kanım layihasına dai r 1481 mımaralı kantın olarak kabul edilmiştir. 

127 - Tahlisiye idaresinin teşkilat ve 
vezaifine dair :ri:r numaralı kanun l ayilıasıııa 

dair 1.:1: 45 mınıara lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
ı 28 - Tabu idarelerine ait uı uaınelat 

Jıarçları h akkında n~!i numaralı kaıı u n layiha-
sına dair 145 ı nurnaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

129 - Tay inat \·e yenı kaıııınumın birinci 
maddesine ıııü zeyyel 3~,7 mı nıaralı kanuıı la yi-
lıasma dair 1495 numaralı kamm olarak kabul edilmiştir. 

130 - Tedariki vesaiti nakliye kornisyoıı-

larımn sureti teşkili Jıakkıııd a ki kaııunu tadil 
edici 4iö ııunıar1ılı kanun l ay ih asıııa dair 150() mınıaralı kantın olarak kab ul edilnıiştia. 

13 1 -- Türkiye Ciiııılıuri yeti ile Amerika 
ford Motor kampani Eksports İııkorporeyte t . 
Şirketi arasmda mün'akit mukave lenaırıc ııiıı tas
dikı hıkkırıcl a :?h mınıaralı kaınııı lay ihazııı a 
dair . 1 39 1 ni.ımaralı kamın olarak kabul edilmiştir. 

1 3 2 - Türkiye Cü m h uri ye ti ik Osman lı 

Düyuııu Umumiyesi hamiller iıı iıı nıüıı ı ess illeri 

arasında akkdilen nıukavelc ııaıııeııiıı tasdikı 

hakkında 'i!~ ıı ııu m:ıralı kaııu ıı la y ilı asıııa dair . ı 3 1ı /· n uı ııaralı l< aııuıı olarak kabu l cdilıni ş lir. 
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133 - Veraset ve intikal vergısı kanunu

nu dördüncü maddesinin tefsiri hakkı nda 1 ~3 
numaralı Başvekalet tezkeresine dair. 1 3 5 7 nurııeralı kanun olarak kabul edilmi~tir. 

134 - Vila.yelerin umumi idaresi hakkında 
ııh numaralı kanun layihası na dair. 1 4 2() numara lı kaııun olarak kabul edilmiştri. 

135 - Yabani ve ehli ağaçların aşılanması 

hakkınde 4ô-ıı numaralı kanun layihasına dair. 1528 numaralı kaııun olarak kabul edilmiştir. 

136 - 28 mayis 1928 tarih ve 133 1 
numaralı kanunun yedinci maddesinin tcfsiri 
lıakkında 1~8 numaralı Başvekalet tezkeresine dair. 146 numara lı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

137 - Yüksek Mühendis Mektebi 19 ~9 

senesi bütçesi hakkınpa ~+:ı nuımıralı kanun 
layihasrna dair. • 1410 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

138 - Yüksek Mühendis Mddebi için se ıı e i 

atiycyeyc sari taalıüdat icras ı lıakkınJa -:ıfı:y mı-

ııı aralı kamııı ltıyihasına dair . 14 3~ ııuıııar:ı lı kamııı olarak !\abul edilmiştir. 

1 39 - Ziraat ııı e ktep lcrinde ve zir:ıı:ıtte 

kullamlan mevadı ıııüştaile ile ıııüstalızeratı 

kinı yeviyenin rüsumıı hakkındaki kanunu taeiii 
edici 4f,>i mınıaralı kanun Jtı y ilıasına dair. ı 527 mımara lı k a ııuıı alıırak ı,abııl edilmi ştir. 

Halıili ~ (' Eııelinıt•nindPH u<'l«'ll m:ızlı:ıl:tl:ıı· 

-- Ankaradan g·ayri ınalı a llerdeki telefon
lar hakkında 2h numaralı kanun l~ y ilı asına 

dair 13 79 mııııaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - Ankara otomatik telefon kanununun 
bazı mevadııun tactiline dair ıkı mınıaralı 

kanun lay inası hakkında 1366 numaralı kaııun olarak kabul edilmi şti r . 

3 - Ankara otomatik tt lefon sa n tıralı mn 
tevsii için icap eden teşebbüsat ve taahhüdatta 
buluıımağa, Posta, Telgraf ve Telefon Uımın 

Müdürlüğünün mezuni yeti lıak i<J nda ;ib ıı uın a-
ralı kanun layilıası na dair 15 l9 ııuınaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - Ankara şehri İın a r ~lüdürlügünün 
teşkilat ve vazaifine dair olan kanuna ıni.izeyye l 

:ıkJ ııuınarah kanun layihasıııa dair ı 431 uuınara lı kanun olarak kabul edilmiştir. 
5 - Aydııı ve İzmir - Kasab el ve tenıdidi 

Demiryolları İdaresile a l<to luııan mukavelena
melerin tasdikı hakkı ııda .,h mımaralı kanun 
layihasına dair 15 29 nunıarah kaııuıı olarak !;abul edilmişt i r. 

6 - Berri, bahri ve havai ve jandarma 
efrat ve küçük zabitamn Maarif vergisinden 
muafiyetine dair olan 969 mımaralı kanunun 
birinci ına.ctdesiniıı tadili hakkında Tifn mınıaralı 
kanun layihasına dair 1406 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - rfıı mımaralı dahiliye ıııenıuriıı kanu-
nu la yihasına dair 25-4 -19 29 tarihinde bütçe enciinı enine 
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8 - da mimaralı mandıra ve ağıll ar 

kanlımi layihası hakkında 1423 numaralı kanun olarak kabul ediimiŞtir. 
9 - :ıh humaralı şose ve köprüler kanunu 

layihası 1525 ııunıaralı kanun olai·ak kabul edilmiştir. 
ı O - Ceza usulü mııhakemeleri hakkmda 

R~ 2 numaralı kanun layihasının 151,152,153 
ve 154 üncü· maddeleri hakkında 14 ı 2 ııuıııaralı kanun olarak kabnl edilmiştir. 

11 - Çekirge kaııununun ikinci ve üçün
cü maddelerini muaddil 1235 numaralı kanu
nun ikinci maddesi ni n tefsirine dair 1 ~ü numa-
ralı B ş. V. tezkeresi hakkında 4 7 8 mımaralı ka ı· at olarak kabul edilmiştir. 

12 - İskan kanununun 11 inci maddesinin 
tefsirine dair TWö numaralı Bş. V. tezkeresi 
hakkında 459 numaralı krrar olarak kabul edilmiştir. 

13 - İstanbul meb,usu Tevfik Kamil Beyin, 
2 8 mayıs 19 2 8 tarih ve 1 3 ı 2 mınıaralı va
tandaşlık kanununun 4 üncü maddesinin tadili 
hakkında h numaralı kanun teklifine dair 1414 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - İzmir Belediyesince yapılacak iki 
milyon liralık istikraza kefalet için Maliye 
Vekiline mezuniyet verilmesi hakkında öf7 
numaralı kanun lay i h asma dair 14 8 9 mınıaralı kanuıı olarak kabul ed ilm iştir. 

1 5 - Maarif hissesinden san'at mektep-
lerine tefrik edilecek mebaliğ hakkında 4h 
numaralı kanun layihasına dair 1491 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 - Maarif vergisi kanunumııı 12 80 
numaralı zeyli alıkamuını teındidi hakkında :rh 
mımaralı kanun layihasına dair. 15 22 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 7 - Mali zati hayvanatın tazmini hak-
kında ah numaralı kanun layillasına dair 14 7 ı numaralı kanun ölarak kabul edilmiştir. 

18 - Muş vilayeti teşkili hakkında sh-
numaralı kanun layihasma dair 1 509 mımaralı kanun olarak kabul edilmiştir: 

19 - Muvazzaf zabitler ve askeri memur
ların yirmi beş yaşını ikmal etmeden evlen
ıneineleri hakkında ah numaralı kanun layi-
hasına dair 1434 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - Mübadeleye tabi Rum hanelerine 
iskan ettirilmiş olan harikzedeler lıakkıııda 3~ G 

numaralı kanun layihasına dair 1 40 7 mımaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
21 - Mücadelei milliyeye iştirak etmiyen 

memurlar hakkındaki kaiıunun 4 üncü madde
sinin tefsiriııe dair ı1ıı mımaralı Bş . V. tezkc-
resine dair 490 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

22 - Otuz seııey i ikrnal ederek iek:ıüdü 

i cra kı lı ıınıış olan rlitbei askeriyeyi haiz 
ıneb'uslan n ıneınurin kanununun 7 ı inci mad
desinde nıevzu bahs ikramiyenin ıneb'usluk 

tahsisatı üzerinden ita idiJip edilıniyeceğinin 

te1siri hakkında , -
0
3 - mımaralı Bş . V. tezkeresine 

' ı; 

dair 45 5 nurnaralı karar olarak kabul edilmiştir . 



- 109 -
2:3 - İ)osta T<anuııuııun yirmi birinci 

maddesinin tadili hakkında iih numaralı kanun 
l~yihasına dair 
· . 24 - Resmi teigrafla\"ın ücretsiz teatisi 

h:ıkkıııda 1 ~ 4 
numaralı kanun la yi h asma dair 

25 - Sayım kanununun tadili hakkındaki 

:d{) uumaralı kanun layihasımn İktisat Erıcümeııi 
ile ınüştereken muzakeresine dair 

ı 404 numaralı kanun olarak kabul edilmiştlı: . 

1 3"61 ıılımaralı kanun oiarak kabul edilmiştir. 

1-ı2-1929 tarihinde mazbata olarak kabul 
edilmiştir. 

26 - Şatk m~natıkı dahilinde mlıhtaç 
zürra tevzi edilecek araziye dair oh numaralı 
kanun layihası hakkında 1505 mımaralı kanun olarak kabui edilmiştih 

27 - Şurayı Devlet kanununa müzeyyel 
rln numaralı kanun layihası hakkında 144 numaı·alı tefsir olarak kabul edilmiştir, 

28 - Taş ocakları nizaınııamesiniıı 30uncu 
maddesinin tefsiri hakkmda 2~8 numaralı Bş. 
V. tezkeresine dair 500 numaralı karar olarak kebul edilmişti!'. 

29 - Tedariki vesaiti nakliye komisyon· 
larının sureti teşkili hakkındaki kanunu tadil 
edici 4 ~0 numaralı kanun l~yihasına dair ı 506 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - Yabani ve ehli ağaçların aşılanması 
hakkında :rlm mımaralı kamııı layihasına dair ı 528 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 ı - 28 mayıs 1928 tarih ve 1331 
numaralı kanunun yedinci maddesinin tefsiri 
hakkında 1 ~8 numaralı Bş. V. tezkeresine dair 146 mınıaralı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

])iwuu MnlınsPhnt J<:neiinwuiııdcn ucıcn ınnzbatnlm.· 

1 - d numaralı 1340-1924 senesi hesabı 
kat'l kanun layihası ve 1340 senesi hesabı 
kat'isine ınütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim olunduğu hakkında ~o numaralı Divanı 
Muhasebat Reisliği tezkeresine dair 140 5 numaralı kanun olarak kabul ed i Im iştir. 

2 - Evkaf Umum Müdürlüğü 1341 senesi 
hesabı kat'isi hakkında Hh- nuınarah kamııı 
layihasile Evkaf Umum Müdürlüğünün lHt 
senesine aıt mutabakat beyannamesinin takdim 
kılıiıdığına dair 2~3 numaralı Divam Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi hakkında 1 4 ı 8 numaralı kanun olarak kabul enilmiştir. 

· 3 - Hudut ve Sahiller Sıhhat Umnm Mü
dürlüğü 1341 senesi hesabı kat'isi hakkında 
:ıi:!i· numaralı kanım !ayihasile rludut ve Salıill er 
Sılılıat Umumi Müdürlüğünün 134 ı - ı 925 
senesine ait .mutabakat beyannamesi nin tak d i nı 
kılındığına dair 2 ~4 numaralı Divanı Mulıasebat 

Riyaseti tezkeresi hakkında 1419 numar.ılı kanun olarak kabul edilmiştir. 
4 - Karadeniz Boğazı Tahlisiye idaresinin 

ı 34 ı senesi hesabı kat' isi hakimıda ~47 numa-
ralı kanun layihasile Karadeniz Boğazı Tahlisiyc 
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Idaresinin 1341-1925 senesine ait mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığma dair~ ~~2 
numaralı Divam Muhasebat Riyaseti tezkeresine 
dair 1 462 numaralı kanuıı olarak kabnl edilmiştir. 

5 - Mart - Mayıs ve haziran - ağustos 

1928 ayianna ait raporların takdim kılındığı 

hakkında 1 i2 numaralı Divanı ~uhasebat Riya-
seti tezkeresine dair 466 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

6 ~ Mülga Demiryolları İnşaat ve İşletme 
Umum Müdürlüğünün 13 41 senesi hesabı 

kat'isi hakkında 3-h numara lı kanun l~yihas il e 
Demiryollar İnşaat ve İş letme Umum Müdür 
lüğünün :~H senesine ait mutabakat beyanna
mesinin takdim kılındığ·ına dair '!ii:! mınıaralı 

Divanı Muhasebat Ri yaseti tezkercsi lıakkınd a 1420 mınıara lı ka nuıı olarak kabul edilmiştir. 
7 - Öksüz Yurtlan 134 1 - 19 25 senesi 

hesabı kat' isi hakkında :r/rı; numara lı kaııu ıı 
li\y ihasile Öksüz Yurtları Uınunı Müdürlüğü 
nün 134 1 - 1925 senesine ait mutabakat be
yannamesinin takdim kılmdığına dair Di va ııı 

Muhasebat Ri yaseti tezkeresi h akkında 142 1 mını anı lı ka ı ı un olarak kabul edil nı i s t i r. 
8 - Seyri sefa iıı idaresinin 134 1 senesi 

hesabı kat'i si lı akkıııda 2h ııumara lı kanu ıı 

layihasile Seyrisefain İdaresinin ı 34 1 - 192" 
senesine ait mutabakat beyannames inin takd i ııı 
kılındığına dair 2~1 ııüm aralı Divanı Muhasebat 

tezkeresi h akkında 146 1 mımara lı kanun olarak kabul edilmiştir . 

1 - Berlin Büyük Elçılik binasile Tahran 
Büyük Elçilik bina arsasının satılması hakkın da 

rJii mınıaralı k amın layihasına dair. 1 4 9 7 numaralı ka mm olarak kab u ı edi !miştir. 
2 - 19 25 senesi mayısının dördüncü 

günü Cinevrede toplanan b_eynelmilel konfera
nsta imza olunan ( muhnik, nıüsemnıiııı veya 
buna münıas il gazl a rın ve bakteriyola jik vesa 
itin harplerde istimalinin meıı ' i lıakkıııdaki 

protokoltın tasdikina dair 2bR num :ıralı kanun 
layılıası hakkıııda 1380 mınıaralı kanun olarak kabtti edilmiştir. 

3 - Devletler arassnda harbin mil li siya-
set aleti olarak istimalinden ferağati mütazan ı 

nıin muahedeye Cumhuriyetimizin iştiraki hak-
kında 2h numaralı kanun lay ihasına dair I 384 mım ara lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - Ecnebi devletler tarafından sefaretane 
ve konsolosane inşa edi lınek üzere meccane ıı 

tefevvuz olunan ve gerek bu ınaksatla teferru 
ve iştira edilen arsalarla ınuhterik ve ıııunlı e -
d im sefaretane ve korıso losane arsal annın verğ· i 
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ile mükellefiyet veya adeıni mükellefiyeti hu -
susunun tasrilı i içi n mart ı 3 3 2 tarih li kanunun 
tefsiri lıakkında I~ö nu. Bş.v. tezkeresine dair 

5 - !-lar bi n m i llt siyaset aleti olarak kui
Iaııılmaması hakkında Moskovada imza edilmiş 
olan protokolun tasdikine dair :ıh nunıarah 
kanun layılıası 

6 - istanbul Meb'usu Tevfik Karnil Beyin 
28 mayıs 1928 tarih ve 1312 numaralı Va -
tandaşlık kanununun 4 üncü maddesinin tadili 
hakkında ~"' mımaralı kanun teklifine air 

If 

7 - Ticaret mukavelesi aktedilmiyen Dev-
letlerle 19 30 haziranına kadar muvakkat tica
ret İtilafnamesi akti hakkında _ı"' numaralı ·JO 1 , 

kanun layihası na dair 
8 - Türkiye Cümhuriyeti ile Almanya 

Devleti arasında akit ve iınza olunan Uzlaşma 
ve Hakem Muahedeııamesinin tasdikı hakkında 
-of6 numaralı karı u n layihasma dair 

9 - Türkiye Cümhuriyeti ile Almanya 
· Jiükfımeti arasında akit ve imza olunan İkaınet 
mukavelenamesine ıııerbut imza protokoluııuıı 
8 iııci maddesine ınüteferri kısmın ikinci 
nıephasının tashihi hakkında 2 ~ı; mımaralı Baş 
Vekalet tezkeresine dair 

1 O - Türki ye Cüıııhııriyeti ile İsviçre 
Hükumeti arasında imza edilen Uzlaşma, Adil 
Tesviye ve Tahkim Mukavelenamesinin tasdikı 

hakkında :ıh' mımaralı kanun layihasına dair 
ı I - Türkiye Cümlıtıriyetile Macaristan 

Krallığı arasında aktolunan Bitaraflık, Uzlaşma 

ve liakeııı Muahedesiniıı tasdikı hakkında JÔT 

mınıaralı kanun layihasma dair 
12 - Türkiye Cünıhuriyetile Sosyalist 

Şuralar ittihadı Hükumeti arasında Ankarada 
akit ve imza olunan huduttaki ilıtilafata ait 
mukavelename merbut protokol ve nıer 'alar 

nıukıtvelenamesi le huduttan mür ur ye u b ur 
hakkındaki mukavelename ve Ankarada Hari
ciye Vekili Beyefendi il e Sosyalist Şuralar 

ittilıadı fevkalacte murahlıas ve Büyük Elçisi 
arasmda teati olunan notaların ve Batunıda 
parafe edilip Ankarada . imza edi !en baytari 
mukavelename ile merbutu protokoltın ve bu 
ıııukavelenamelerin iııı za suretiııi mübeyyin iki 
imza protokolunun tasdiki hakkında dr. numa
ralı eliiri taııc kaııuıı la y i lı:ı sım d:ıir 

445 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

ı 41 ı numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 ı 4 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 41 o numaralı kanun olarak kabul edilmiştır. 

ı 5 26 numaralı kanun olarak kabul edi Imiştir. 

:H)-3-1929 tarihinde encümene havale edilmiş 
bilahare 504 numaralı karar olarak kabul 
edilmiştir. 

ı -!5 7 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 417 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 396,1397, ı 298, 1399 numaralı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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13 - Türki ye - Efganistaıı nıulıadcnet 

ve teşri ki mesai nı uahedeııanıesi ile nıerbut 
por:otokoli.ın ve ayriı tarihli imza . prötokolunun 
tasdikı hakkında 2h numaralı kaııuıı layihasına 

dair 
ı4 - Türkiye - Halanda ticaret ve seyri 

sefain mukavelenamesinin tasdikı hakkında 4h 
mımaralı kanun layihasına dair 

15 . - ~Türkiye ile Bulgaristan arasında 
akit ve imza · edilen bitaraflık, uzlaşma adli 
tesviye ve hakem · ınualıedcsiniıı tasdiki hak
kında :da numaralı kanun layihasıııa dair 

16 - Türkiye - İt;ılya arasında akit ve · 
imza edilmiş olan adli himaye , adli makamların 
hukuk ve ceza 'işleri ııde karşı lık lı m üzalıereti 
ve adli kararların tenfizi hakkında 2!, 7 mımaralı 

kanun layihasına dair · 
ı 7 - Türkiye - İtalya arasında imza edil

miş olan iadei milerimin muahedeııamesinin 

tas~ikı hakında 2h numaralı kanun layihasına 
da ır 

18 - Türkiye italya arasında Romada akit 
ve imza edilmiş olan bitaraflık, uzlaşma ve 
adli tesviye nıualıedeııamesinin tasdikı bakkırıda 
]J f numaralı kanun layihasına dair 

ı9 - Türkiye - İngiliz seyyar ticaret me
murları mukavelesinin tasdikı hakkında 480 
numaralı kanun layihasına dair 

20 - Türkiye - Letonya ticaret ve seyrise
fain mukavelenamesinin tasdikı hakkında ;rh; 

numaralı kanun layihasıııa dair 
21 - Türkiye - İsveç ticaret ve seyrisefain 

muahedenamesinin tasdikı hakkında 2h- numa
ralı kanun layihasına dair 

22- 23 nisan 1928 tarihli Türkiye- İran 
muhadeııet mukavelenamesini iknıalen 15 hazi
ran ı928 tarihir,de akit ve imza edilmiş olan 
protokolun tasdikı lıakkıııda ,~ 0 numaralı ka-
nun layihasına dair -

1 36 2 mımaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1468 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı .ı 5 8 numaralı kanun olarak kabul edi !ın iştir. 

1 394 mımaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 1,-

ı365 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1364 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 460 numaralı kanun olarak kubul edilmiştir. 

1469 numaralı kanun olarak kabu,J edilmiştir. 

13 8 2 mınıaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 363 numaralı kanun olarak kabul' edilmiştir. 
" 

i lillsnt Euciinıcni ııdf'n u elen muzbatalar 

ı-Alameti farika nizamnamesine bir madde 
tezyiline dair ıı ~9 numaralı kanun layihası 

hakkında 140 ı mımaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
2 - 638 numaralı kanunun ikinci madde

sindeki keçi ,zatürriesine tutulupta itlaf olunan 
hayvanata verilecek tazminat miktarının tayin 
ve bu kanunun tefsiri hakkında .,~, numaralı 
Başvekalet tezkeresine dair ·-u 480 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 
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3 - Çekirge kanımununun ikinci ve uçun
cü maddelerinini ımıadetil 1235 mımaralı ka
nunun ikinci maddesinin tefsirine dair I~ö 
numaralı Başvekalet tezkeresi hakkında 4 7 s numaralı karar olarak kabul edi lmistir-

4 - Eslıaııı ve tahvilat ve kambi yo ve 
nukut borsaları hakkında af,o mıınarnlı kanuıı 
layillasına dair 144 7 mınıaralı kanun olarak . kabul edilmiştir. 

5 - liarici ticaret dairsi teşkilatına dair 
ah numaralı kanun layihası hakkı nda 2 8-5-19 29 tarihinde bütçe cncümeniııde 

6 - istanbul Meb'usu Edip Servet Bey iıı, 
2 S mayıs l CJ 2 7 tarih ve ı O 5 5 numaralı teş
viki sanayi kanununa bir madde ilavesi hak-
kında 

7
j numaralı kanun teklifine dair ı 3\JO numaralı l<anun olarak kabul edilmiş tir. 

7 - Kazanç vergisi kanununun ı ı ve ı 5 
i nci maddelerile 7 inci maddesinin tefsiriııe 
dair 1~3 numaralı 13aşveldlet tezkezrsi hakkında ı 3 8 s numaralı kanun ol araJ.: i< abul ed ilm iştir. 

8 - - Maadin mzaınnanıesiniıı bazı madde
leri ile taşocakları ııızanıııaınesiııin taciiline dair 
kanunun bazı macielerini tadil edici ;rta numa-
ralı kanun layihasına dair 146 5 mınıaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - Memleketimize gelen unların gümrük 
resminin muvakkaten tenzili hakionda ah nu-
maralı kanun layihasına dair t -100 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 O - Sıvas Meb'usu Remzi Beyin, kanun 
teklifinin müzakeresinin tehir edildiği hakkında 17 - 1 1929 tarihinde okanmuştur, 

11 - Tahlisiye idaresinin teşkilat ve vaza-
ifine dair 4h numaralı kanun layihasıııa dair 1445 numaralı kaııun olarak kabul edilmiştir. 

ı 2 - Ticaret mu~avelesi aktedilmiyen 
Devletlerle 19 30 haziranına kadar nıuvakkat 
ticaret itilafnamesi akti hakkında 4h mımaralı 
kanun layihasına dair 14 ı o numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - Türkiye Cümhuriyeti ile Amerika 
fort Motor Kampanı Eksports Enkorporeytet 
arasıııda nıün'akit ınukavelenaıneniıı tasdikı 

hakkında 2~ti numaralı kanun layihasına dair 13 91 ımınaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
14 - Türkiye - liolanda ticaret ve Seyri 

sefain mukavelenamesinin tasdikı hakkında 4h 
numaralı kanun layihasına dair 1468 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - Türkiye - İngiliz seyyar ticaret nıe-
murları mukavelenamesinin tasdikı hakkında 

4i0 numaralı kanun layilıasına dair 1460 numaralı kamın olarak kabul edilmiştir. 
16 - Türkiye- İsveç ticaret ve Seyrisefain 

muahedenamesini; ı tasdikı hakkmda 2!16 numa-
ralı kamm layihasına dair 1382 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 7 - Türkiye - Letoııya ticaret ve seyri 
sefain mukavelenamesinin tasdikı hakkında ,:, .. 

, - o 
numaralı kaııun la y ilıa s ına dair J 469 - numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - Uyuşturu cu maddelerin sureti imal 
ve ilızarı ile tarzı murakabesi lıakkıııda --l-

ı lll . 

numaralı kanun layilıasına dair ı 369 mımaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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19 -- Yabani ve ehll ağaçların aşılanması 

hakkında ;ıh ııum ~ralı kanun Jayilıasıııa dair 1528 numaralı kanun olarak kabul edilıniatir. 
20 --- Ziraat makinelerinde kullaııılaıı 

mevadı müşta ilenin rusumu hakkındaki kanu
nun birinci maddesinin tefsiriııe dair :ı1ıı nu-
maralı Başvekalet tezkeresi hakkı nda 5 o t3 mınıaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

21 - Ziraat makineleri nde ·ve ziraatte 
kullanılan ıııevadı nıüştaile ve mulıarrike ile 
müstalızaratı kimyeviyenin rusumu hakkındaki 
kanıımı tadil .edici :.ık8 mımaralı kanun layiha-
sına dair 1527 mınıaralı kanun o rak kabul edilmiştir. 

istidn E11dinıenimlen uehın ıuazlmla 

ı -;-- Nisbeti askeri yeleri katolunanlara tc
kaüt nnnıaaşı tahsis ve tdaüt ike ıı nisbcl i 
askeriyeleri katedilenleri kemakan d evaını ita sı 

hakkıııda ıh mımaralı Bs.ve. tezkeresine dair 61 5:2 () ıııııı ıaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

)la ıwif .Eııcümeninden gelen ınuzbatak 

1 -- Berri , bahri ve lıava1 ve jandarma 
efrat ve küçük zabitanın ıııaarif vergisinden 
muafiyetine dair olan 969 numaralı kanunun
biriııci maddesinin tadili hakkıııdaah.i mımaralı 
kanun layihasırıa dair '14 06 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - Ecnebi mekteplerde talebenin sureti 
tahsili hakk1nda ıdıı numaralı kanun layılıasınn 
dair 141 6 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - İktisat Vekaletine ıııerlıut al1, taH ve 
meslek mekteplerinde askerliğe hazırlık dersle
rini okutan zabitana verileck ücretler hakkında 

2h;, ve askerlik ders leri muallimlerinin ücretleri 
hakkında 5h numaralı k amın layihası na dair 1490 u umaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - Maarif teşkilatına ait 22 mart 1926 
tarih ve 789 numara lı kanunun yirmi birinci 
maddesinin tadili hakkında ııhııumaralı kanun 
layılıası na dair 140 9 mımaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - Maarif vergi si kanununun 1230 
mımaralı zeyl i ahkamının teıııdidi lıakkır~da :r~ij 
numaralı kanun layihasına· dair 15 2 2 mınıaralı kanun olarak kabul edilmıştir· 

6' - Muallim ın ektepleri ıııezuıilarıııdaıı 

olup mükellefi yetini bitirmeden mektepten ay
rılmış olanlardan veya kaydı silinen talebeden 
alınacak tazmirı at hakkındaki 1338 numaralı 

kanunun 1efsiri Jıakkmda :ıi:r mını ara lı Bş . V. 
tezkeresine J:ıir 5 ı 7 ııuı rıara lı karar olarak kabul edilmiştir. 
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7 - Sivas Meb'usu İbrahim Alaettin ve 

İstanbul ı\\eb ' usu Dr. Nurettin Ali Beyleriıı, 
meccani ley li talebeııin mecburi hizmetlerine 
dair olan kanuna bir madde ilavesi hakkında 

li~ mımaralı kanun teklifine dair 1484 mımarali kanun olarak kabul edilmiştir. 

:\h ıli ye ~ Eıwü Jn('ni ıulf'n f)('len ın:u.hrı t:ılm· 

ı - Alıvali hazıra hasebile silah altına 

alınan ihtiyat zabitanııı rnemuriyeti dainıe ile 
bir tarafa izam olunanlar misilli harcirah 
ve yevmiye itas ı için lı arciı·ah kararnamesinin 
bazı nıevadımn tefsirine dair 7§ numaralı 

Bş. V. tezkeresi hakkında 138 numaralı tefsir olarak kabul edilmiştir. 
2 - Alanieti far i ka ni zamnamesi ne bir 

madde tezyiline dair ıı ~ rı numarah· kanun layi-
lıası hakkında 1401 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - Askeri teka i.it kanununtın kırkı ncı ve 
kırk yedinci maddelerinin tefsiri hakkında I~il 
ımınarali Divanı Muhasebat riyaseti tezkereşine 

dair 140 numaralı tefsir olarak kahul edilmi ştir. 
4 - Bilavasıta vergilere munzaııı kesirierin 

vergilerin ası llarile tevlıidine ve vergiler ni.s
betinde icra kılınan tadWlta dair -:rb numaralı 
kanun layihasma dair 145 4 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - 19 27 mali serıesi nihayetiııe kadar 
olan emanatı adiya ve bütçe emanatımn sureti 
tesviyesi hakkında :ıh numarah kanun layilıa-

sına dair 1513 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
6 - 4I2 numaralı beyiye sülüsleri kanu-

nu Jayihasına dair 148 5 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
7 - :ıh numaralı tuz kanunu lii yilıasına 

dair ı 518 numaralı kaı.un olarak kabul ed ilmiştir. 
8 - Cilıeti askeriyede kadroya tabi ve 

ınaaşlı hizmetlerde ücretle istihdam o lunaıı 

ınütekaidinirı tekaüt maaşlarınııı kat'ı icap ed ip 
ctıniyeceğiııin tefsirine dair ; :ı mımaralı Bş. V. 
tezkeresi hakkında tl75 numaralı karar olarak kabul ed ilıni ştir. 

9 - Devlet davatarım intaç eden avukat 
ve dava vekilierine verilecek ücreti vekaJet 
hakkıııdaki 28 mayı s 19 28 tarih ve 1333 
numaralı kanuna müzeyyel :.-h mımaralt kanun 
layihasına dair 1389 numaralı kaııun olarak kabul ecl ilmi şlir. 

ı o - Ecııebi Devletler tarafı ııdaıı sefaretane 
ve konsolosane inşa ed ilmek üzere nıeccanen 

ıefevv uz oluıııııı ve gerek bu ıııaksaila teferru 
ve iştira ed il en arsalarla muhterik ve ınünhe
clirıı sefaretane ve korısolosarıe arsa larının verg·i 
ile mükellefiyeti veya ademi mükellefiyeti 
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l ııı s usumın tasr l lıi için mart ı 33 2 tarihli ka
nunun tefsiri lı aklonda ı!h mımaralı Başvekale t 

tezkeresine dair -J-45 nurna ralı Karar olarak kabul edilmiştir. 
11 - Eıı cünıende mevcut baz ı evrakı n 

iııtaç edilmemesi esbabı hakkında 24- 1-1 9 29 tarihi nde okunmuştur. 
12 - Esharn ve tahvilft t ve kambiyo ve 

ııukt.ıt borsalan hakkında "H !n numaralı kanun 
layihasina dair 1 44 7 mımaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - GaziAyıntap Mebiusu Ali Cenani 
Beyin, kazanç vergisi kanununun 28 inci 
iııaddesinin tefsiri hakkında 15 numaralı takri-
rine dair 4 7 4 nurnaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

14 - imha edilen evrakı naktiye miktarı-
nın tespiti hakkında ah numaralı kanun layi-
lı asma dair 1408 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - İnhisar duhan kanununun kırk be
şinci maddesine müzeyyel 1332 numaralı 

kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasının 

tadiline dair 2 ~IT mımara li kanun lay ihası hak-
kında 25 - 2 - 1929 tarihinde I-leyeti Unıumiyeden 

16 istanbul meb'usu edi p Servet Beyin, 
28 mayı s 1927 tarih ve 1055 num aralı teşv i 
ki sanayi kanununa bir madde ilaves i hakkında 
~-, mınıaralı kanun teklifine dair 
1-

1 7 - Kaçakcılığın men ve takibi hakkında 

2h numaralı kanun teklifine dair 
18 - Kazanç vergisi kanununun 11 ve 

15 ·inci maddelerile 71 inci ınadde i nıuvakka
tesinin tefsirine dair ıh numaralı Başvek a let 
tezkeresi hakkında 

19 - Kibrit inhisarı rrı uamelatımn tarzı 

idaresi ve çakmaklannda Devlet inhisannda 
bulundurulması hakkında 5h numaralı kantın 
layilıasına dair 

20 - Maaş kanununun ı 7inci maddesinin 
hakimler kanununun 1 9 uncu maddesini ilğa 

edip etmediğ·inin tefsiri hakkında ıtrı numaralı 

Başvekalet tezkeresi 

21 -- Mevcut evrakı naldi yenin yenilerile 
istibdaline dair kanuna bir madde ilavesi 

Bütçe Endimenine 

1390 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 1 O mımaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1338 ,ııumaralı kanun ölarak kabul edilm. ştir. 

1503 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maaşatın tevhit ve teadüli.i lıakkıııd aki kanunla 
halledildiğinden hıfzedi Imiştir. 

hakkında :rh nurnaralı kanun l ay ih asıııa dair 15 14 numaralı kanun oloı·al< kabul edilmiştiL 
22 - Muamele vergisi kanunuının birinci 

ıııaddes iniıı tefs iriııe dair ~~:r numara lı Bş . V. 
tezkeresi lı a kkıııcla 506 numaralı karar olarak kabul edi !miştir. 

23 - Muamele vergisi kanununun birinci 
maddesinin tefsiri hakkındaa 13;ı n u mara lı Bş . 

V. tezkeresine dair 505 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 
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2 4 MÜbadeleye tabi rum hanelerine 

iskan ettirilnıiş olan harikzedeler hakkında 1'lh 
numaralı kanun layihasına dair 

25 - Mülkiye tekaüt kanununun 12 inci 
maddesinin tadiline dair ı:h numaralı kanun 
ıayihasile esbak Kırşehir Meb'usu Sadık Beyin 
mahkum olan memurin ve zabitan maaşatının 

ailelerine itası hakkında i numaralı kanun 
teklifi ve silki askeriyedn tardedil~nlerin hakkı 
tekaütleri hakkında 4~ numaralı lcra Vekilieri 
Heyeti Riyaseti tezkeresile mücadelei milliyeye 
iştirak etnıiyen ve hududu milli haricinde 

ı. 

kalan erkan, üınera ve zabitan ve meınurin ve 
mensubini askeriye hakkında · yapılacak mua
meleyi ve cidali milliye iştirak edenlerin tekaüt 
müddetlerinin sureti hesabını natık kanunun 
birinci maddesinin tefsirine •dair 3121 numa~ 

rah . Başvekalet tezkeresile nisbeti askeriyeleri 
katolunanlara tekaüt maaşı tahsis ve tekaiit 
iken nisbeti askeriyeleri katedilenlerin kemakan 
devamı itası hakkında 

26 - Otuz serıeyi ikmal ederek tekaüdü 
.icra kılınmış olan rütbei askeriyeyi haiz meb'
uslara memurin kanununun 1 7 inci maddesinde 
mevzubahs ikramiyenin nıeb'uslul< tahsisatı 

üzerinden ita edilip edilıniyeceğinin tefsiri 
hakkında ı*s numaralı Bş. V. tezkeresine dair 

27 - Tapu idarelerine ait ınuamelaU~arç
lar~ hakkında 3f,ıı numaralı kanun layihasına 
daır , 

28 - Tapu kayıtlarından kanuni sebeplerle 
kıymetini kaybetmiş olanların tasfiyesi Jıakkmda 
~.., numaralı kanun layihasına dair 
0- -

29 - Tayinat ve yem kanununun birinci 
maddesini. müzeyyel Rh mınıaralı kanun layi
lıasma daır 

• 30 - Transit sureti le hariçten Türkiyeye 
ithali istenilecek barsakların kabulü ımıvakkat 
suretile ıneınlekete ithali hakkında 2!!j numaralı 
kanun layihasma dair 

3 ı - Türkiye Cümhuriyeti ile Amerika 
fort Motor Kampani Eksports Enkorrorcytct 
şirketi arasında ıııünakit mukavelenamenin 
tasdikı hakkında ıh nurnaralı kanun lfı. y i!ıa sına 
dair 

32 - Veraset ve intikat vergisi kanununun 
dördüncü ma~desinin tefsiri hakkınd:ı ıR:ı mı
maralı Başvekalet tezkeres ine dair 

33 - 28 mayıs ı 928 tarih ve 1 ~:1 ı 
numaralı kanunun yedinci maddesinin tefsiri 
hakkında 1 ~- numaralı Bş. V. tezkeresine dair 

140 7 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1520 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

• 

1
4 5 5 numaralı karar olarak kabul edi Imiştir. 

145 1 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 5 ı 5 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 495 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1359 numaralı kanun .olarak kabul edilmiştir. 

1391 nurnaralı kaııuıı olarak kabul edilmiştir. 

13 57 mınıaralı kaııuıı olarak kabul edilmiştir. 

ı 46 numaralı tefsi r olarak kabul edilmiştir, 
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3 4 Ziraat mak i neleri nde kııllaıııl a ıı 

ııı evadı müştailenin rüsuımı hakkı ndaki kaııu 

nun birinci maddesinin tefsiriııe dair 2 ~ 1, nu-
maralı Bş. V. tezkeresine dair 508 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

~IN·lis llı ~snplarınm Tctldli.i E.ncüınP-niıuiPJI ucı..-n m:=ız-Jmt:d.aı· 

-: Büyük Millet Meclisi Muhasebe ve 
Veznesinde icra kılıııf!.n teftiş ve tetkik neticesi 
hakkında 

2 - Büyük Millet Meclisi Muhasebe ve 
Veznesinde icra kılman teftiş ve tetld neticesi 
hakkında 

3 - Büyük Millet Medisi ınulıasebesiııct'e 
icra kilınan teftiş ve tetkik neticesine dair 

4 - Büyük Millet Meclisi ve ınüştemela

tında mevcut bulunan eşya hakkında 

473 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

497 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

507 numaralı karar olarak • kabul edilmiştir. 

25-4-1929 tarihinde okunarak idare heyetine . 
tebliği kararlaştırılmıştır. 

:\lt•ıııuı·lıı 1üıumm :\lnva.ld~nt. ı..:ncümeniııtl..-u ul'lı'ıı m:ızh:ıtııJ:ıı· 

ı - Aciz ve kabiliyetsizlikleri dolayisile 
haklanııda nıemuriıı kanununun birinci ıııııvak
kat maddesi tatbik edilerek tasfiyeye tabi 
tutulmuş olaniann ücretle diğer vazifelerde 
istihdamlan caiz olup olmıyacağınııı tayin ve 
tefsiri hakkıııda ı ~i mınıaralı B. V. tezkeresine 
dair 466 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

2 - rh numaralı Dahiliye memurini 
kanunu Jayihasına dair 25-4-1929 tarihinde bütçe encümeniııe 

3 - Erzurum nıeb'usu Tahsin Beyiıı, me
ımı ri n kanununun 5 2 inci maddesine bir fıkra 
ilavesi hakkinda ~6 numarahakanun tefsirinc 
dair ı 8-3-1929 tarihinde mazbata kabul edilmiştir. 

4 - Memurin kanununun dördüncü mad -
desinin ( Z ) fıkrasının tefsirine dair ~h nu -
maralı Başvekalet tezkeresi hakkınd 1393 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - Memurin kanununun müzeyyel ınad -
desinin tefsiri hakkında :!h numaralı Başvekalet 
tezkeresine dair 4 76 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - Memurin kanununun 32 inci madde-
sine bir fıkra ilavesi hakkııda :ı ~ırı numaralı 
kanun layıhasına dair · 1496 numaralı kanun olarak kabul edi lrrıiştir. 

7 - Memurin kamıııunun 89 uııcu ınad -
desinin tefsiri hakkınd a ı 'h ııuın anılı Başveka -

ltt tezkeres ine dair 24-2 1929 tarihinde Bütçe t:n c:ü nı eııine 

8 - Muğ la nıt· b'u su Ali Ntız ıııi Beyin, 
belediye memurlarının memurin kauuııunun 
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1 inci mades inde ınezkur menıuriıı idadına 
dalıil olup olmadıklarınııı tefs irine dair ~1 nu-
maralı takriri hakkında 468 . mımaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

9 - Otuz seııeyi ikrnal ederek tehaüdii 
\ 

ıcra kılınmış olan rütbei askeriyeyi lı aiz meb' 
uslara memurin kanununun 71 inci madde 
sinde me.vzu bahs ikramiyeııin meb'usluk tah
sisatı üzerinden ita edilip edilıııiyeceğinin tef
siri hakkında rXi' numaralı Başvee~let tezkere -
sine dair 455 mımaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

1 O - Şurayı Devlet kaııuııuııa m üzeyyel 
;ıh numaralı kanun layılıası hakkında ı H numaralı tefsir olarak kabul e dilmiştir. 

:\lilli i\lliılaf;ı:ı Eııdiııwuiwlt·u uekıı ııwzh .. tal.m· 

1 - Askeri lıaslaııclt'rde bııluııan hasta 
bakicilar ile lıemşirclere bir tıcff' r tayini veril 
ınesi hahhında 3h, nunıal<aıı kanun lay ılıasına 

dair 
2 - Askeri memurlar hakkında 4t, numa

ralı kanun layıhasna dair 
3 - Askeri tekaüt kanununun kırkıncı ve 

kırk yedinci maddelerinin tefsiri lıakkınd~ 1 ~6 
numaralı Divanı Muhasebat riyaseti tezkeresiııe 
dair 

4 - Askeri tekaüt ve istifa kanununun 
beşinci maddesini muaddil kanunu muvakkatin 
tadiline dair olan kanunun dördüncü madde
sinin tt:fsiri hakkmda h numaralı Başvekalet 

tezkeresine dair. 
5 - Askerlik mükellefiye ti kanununun bazı 

maddelerinin tadiline dair ) 1 numaralı kanun 
layihası hakkında ' 

6 - Bahriye mektepleri muallimleri kanu
nunun lağvi hakionda :rlı:ı numaralı kanun layi
hasına dair 

7 - 1 111 numaralı askerlik mükellefiyeti 
kanununun 109 uncu maddesi mucibince ih
tiyat zabiti olacaklarda n bazıl a rı ııı n bedeli 
n aktı vernıeği tercih ed ip bakayada kalarak 
ıııezkfır kanunun 86, 89 ve ı 08 iııci madde
lerinden istifade ettikleri anlaşıldığı ndan bu 
gibilerin bedellerinin a lınıp a lııııııı yacağının 

tayini hakkında ı f:r numara lı Başvekf.il et tezke
resine dair 

8 - 1 199 numara lı kaııumııı ı iıı c i ıııad 

desi ııi ta dil ed i ci :rhı mını ara lı k :ı nun layiha
sı na dair 

9 - :ıh mınıaralı beyiye , i'ıliişler i kaıı ıınu 
H'l y ilı asma dair 

1429 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 455 num ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

140 numaralı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

1372 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 13 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 7 2 numaralı kanuıı olarak kabul edilmiştir. 

4 7 7 mınıaralı karar olarak kabul ediinı iştir. . 

-
1 428 numara lı !<amın olarak kabul ediinı iştir. 

ı -ıs::.; ı ıuııı aralı kamııı olarak kabul ed ilmiştir . 
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1 o - Bursa Itapisanesi m üdürü Hal i I İ bra

lıim efendinin haıııil olduğu istiklal madalyası 
şeridinin kırımzıya tebdili hakkında !~ii ve 
sabık Gemlik Kaymakamı İbrahim B. in İstiklal 
madalyasile taltifine dair ~fıı mımaralı Başve-
kalet tezkeresi hakkmda 496 nunıaralı karar olarak kabul edi lııı iştir. 

ll - Cidali milliye iştirak edip fe vkalade 
yararlığı görülenler hakkında 400 nurnaralı 

ka mm rn ucibince takdir ve terfi edi ınıemekten 
dolayı ikame edilen idari davaların ruyeti 
Şıırayı Devletin dairci salalıiyetiııe dahil olup 
olmadığım rı tayin ve tefsiri hakkında ı ~~~ nu-
maralı Başvekalet tezkeresine dair . ı 5 7 nuıııaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

12 - Çal Müftüsu Alınıet İ zzcl Efendi ve 
rüfekasıınn hami! bulundukları istikHi.l madal
yası şeridinin kırımzıya tebdili lıakkıııd a i ~ı 

numaralı Başvekalet tezkeresine dair 446 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

13 - Çankırı Nüfus Müdürü Necati Beyin 
istikıal madalyasiyle taltifi lıakkmda I~ıı numa-
ralı Başvekalet tezkeresine dair 456 mınıaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

14 - Çekirge kanununun ikinçi ve üçüncü 
maddelerini muaddil ı 23 5 nu marefi ı kanunun 
ikinci maddes i nin tefs iriııe dair ı ~ 1 , ııuıııarah 

Başvekalet tezkere si lıakkıııda 4 7 s numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 
15 - Deniz ve lıava gedikli küçük zabit 

maaşı hakkında · ö~H numaralı kanun layihasına 

dair 1492 ııumaralı kdnun olarak kabul edilmiştir. 

16 - Dört zatııı, Milli Mücadele esrıasın

daki güzel hizmetlerine binaen beyaz şeritli 

istiklal madalyasile taltifine dair 1f8 numaralı 
Başvekalet tezkeresi hakkında 484 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

ı 7 - Erzurum Müddei Umumisi İbrahim 
Etlıem Beyin milli mücadeledeki hizmetine 
binaen istiklal nıadalyasile taltifi hakkında :!ijo 
numaralı Başvekalet tezkeresine dair 4 8 5 mımaralı lı arar olarak kabul · edilmiştir. 

18 - Oedikli küçük zabit menbalarına 

dair olan kanuna bazı fıkraların ilavesi hakkın-

da 3 ~ 3 numaralı k:ınun layillasına dair 144 6 mımaralı kanun olara!< kabul edilmiştir. 
19-Harbi umumi senelerinde Tifliste İspanya 

konsolosluğu vekaleti tarafından üseramıza sarf
olunan 1 O 1 İngili z lirası ve 5 peninin tesviyesi 
hakkında -:ı~6mınıaralı kanun layihasma dair ı 368 numaralı kanurı olarak kabul edilmiştir. 

20 - Harila ınektebi talebesinin harbi ye 
mektebi tal ebesi misilli iaşe ve ilbasları hak-
kında :rh, mımara lı kanun layihasına dair ı 46 3 numaralı kanun olarak kabul edi Imiştir. 

2ı - ihti yat zabitleri ve ihtiyat askeri 
memurları kanununun uçuncü maddesinin 
tefsiri ' hakkında 2l]-1 numaralı Bş. V. tezkeresine 
dair 145 numaralı tefsir olarak kabul edilmiştir. 
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22 - ihtiyat zabit mektebine sevkolunan
lardan memur bulunanların maaşlarının ne 
suretle tesviye olunacağının tefsiri hakkında 
I~ıı numaralı Başvekalet tezkeresine dair ı 39 numaralı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

23 - İki zatın istiklal madalyası şeridinin 
l<ırnuzıya tebdiline dair .,i-

9
3,. numaralı Bş. V. 

- 1 tezkeresi hakkında 50 9 numaralı karar olarak ka}:ml edilmiştir. 

24 - İktisat Vekaletine merbut ali, tali 
ve meslek mekteplerinde askerliğe hazırlık 

derslerini okutan zabitana verilecek ücretler 
hakkında 2h ·ve askerlik dersleri n1Uallimlerinin 
ücretleri hakkında 567 

numaralı kanun layİhası-
na dair 1490 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - İstanbul polis serkomiserlerinden 
İbrahim fevzi Beyin milli mücadeledeki hiz
metine binaen istiklal madalyasile taltifi 
hakkında 1&6 numaralı Bş. V. tezkeresine dair 4 79 numaralı karar olarak kabnl edilmiştir. 

26 - İzmir Sanayi ve Mesai Müdürlüğü 
mümeyyizi Eşref Beyin mücadelei milliyedeki 
hizmetine binaen istiklal madalyasile taltifi 
hakkında 1~5 numaralı Bş. V. Tezkeresine dair 460 numaralı karak olarak kabul edilmiştir. 

2 7 - jandarma naktl tazminatı hakkmda 

4h numaralı kanun layihasına dair ı 4 7 5 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
28 - Kıdemli · yüzbaşılığın nasp üzerine 

hesap edilmesi hakkında 4h numaralı kanun 
layihasına dair ı 464 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - Kocaeli Polis Müdürü Yusuf ve 
Serkomiser Bahattin Beylerin hami! bulunduk
ları istiklal madalyası şeritlerinin kırmızıya 
tebdili hakkında 1 ~7 ve Oeyve kaymakamı 
Ekrem Beyin istiklal madalyasile taltifine dair 
2~2 numaralı Bş. V. tezkereleri hakkında 494 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - Mali zati hayvanatın tazmini hakkın-
da ııh numaralı kanun layihasına dair 14 71 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 - Milli mücadele esnasında fedakarlığı 
görülen Trabzon defterdarlığı varidat tetkik 
memuru Abbas Hilmi Beyin istidaları nın 

gönderildiği hakkında rtio numaralı Bş. V. 
tezkeresine dair 463 numara! ıkarar olarak kabul edilmiştir. 

3 2 - Muvazzaf zabitler ve askeri memur-
ların yirmi beş yaşını ikmal etmeden ev!enme-
meleri hakkında ııh numaralı kanun layihasına 

· dair 1434 numaraJı kanun olarak kabul edilmiştir. 

33 - Mücadelei milliyedeki kizmet ve 
yararlığından dolayı piyade yüzbaşı Enver 
Efendinin takdirname ile taltifi hakkmda ı ~ıı 
numaralı Başvekalet tezkeresine dair 449 nnmaralı karar olarak kabul edilmiştir . 

34 - Mülkiye tekaüt kanununun 12 inci mad-
desinin tadiline dair 1ii5 numaralı kanun layİhasile 
esbak Kırşehir Meb'usu Sadık Beyin mahkum 
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olan memurin ve zabitan maaşatının ailelerine 
itası hakkmda i numaralı kanun teklifi, silid 
askeriden tardedilenlerin hakkı tekaütleri hak
kında 4: numaralı İcra Veıdlleri Heyeti tezke
resile mücadelei milliyeye iştirak etmiyen ve 
hududu milli haricinde kalan erkan, ümera ve 
zabitan ve memurin ve mensubini askeriye 
hakkında yapılacak muameleyi ve cidali milliye 
iştirak edenlerin tekaüt müddetlerinin sureti 
hesabını natık kanunun birinci maddesinin 
tefsirine dair 3 ı 21 numaralı Başvekalet tezke
resile nisbeti askeriyeleri katolunanlara tc.kaüt 
maaşı tahsis ve tekaüt iken nisbeti askeriyeleri 
katedilenlerin kemakan devamı itası hakkında 1520 numaralı kanun olarak kabnl edilmiştir. 

3 5 - Ordu, bahri ye ve jandarma zabitan 
ve memurini hakkındaki kanunun 4 üncü 
maddesinin tefsirine dair ıh numaralı Başve-
kaJet tezkeresi hakkıııda 13 7 numaralı tefsir olarak kabul edilmiştir . 

36 - Ordu ikramiyesi hakkında 4 ~7 nu-
maralı kanun layihasına dair ı 494 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 7 - Ordu zabitan heyetine mahsus terfi 
kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 41Jg 
numaralı kanun layihasına dair 1493 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

33· - Sabık Adapazarı Kaymakamı Hüsnü 
Beyin istiklal madalyasile taltifi hakkında 483 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

39 - Sabık Ergani Valisi Rifat Beyin 
kırmızı şeritli istiklal madalyasile taltifine dair 518 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

40 - Sabık Mülkiye Müfettişi Hasan Reşit 
Beyin hami! bulunduğu istiklal madalyası 
şeridinin kırmızıya tebdili hakkında 

1
!6 numa-

ralı Başvekalet tezkeresi hakkında 499 numaralı karar olarak kat-u! edilmiştir. 

41 - 885 numaralı iskan kanununu tadil 
edici 5h numaralı kanun layihasına dair 1507 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

42 - Şarki Karaağaç Kazası Müskirat Me
muru Ağaoğlu Ali Efendinin istiklal madalya
sile taltifine dair ı~ö numaralı Başvekalet tez-
keresine dair 503 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

43 - Şebin Karahisar Meb'usu İsmail Be
yin, biliımum askeri maltı.llerin terfihi hakkın
daki kanunun yedinci maddesinin tefsirine dair 

5~ numaralı takririne dair 516 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 
44 - Talıdidi sin kanununun ikinci mad-

desinin tadiline dair 3iı numaralı kanun layi-
hasına dair 1427 numaralı kanun ·olarak kabul edilmiştir. 

45 - Tayinat ve yem kanununun birinci 
maddesine müzeyyel sh numaralı kanun layi-
hasına dair ı 49 5 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

46 - Tedariki vesaiti nakliye komisyonla-
rının sureti teşkili hakkındaki kanunu tadil 
edici 4 ~0 numarelı kanun layihasına dair 1506 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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4 7 - 1. B. M M. Postanesi Müdürü Ha

san Ali Beyin harnil bulunduğu istikHU madal-
yası şeridinin kırmızıy2. tepdili hakkında 458 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

48 - 2~1 numaralı Sivas sabık Belediye 
Reisi Muhasebecizade Rıza Beyin Milli Mü
cadeledeki hizmetine binaen istiklal madalya- . 
sile taltifine dair ve 2 ~ 5 numaralı, muhtelif 
zevatın harnil oldukları istiklal madalyası şeri

dinin kırmızıya tahvili hakkında ve 2h numaralı 
Muğla Polis Ser Komiseri Şevket Efendinin 
istiklal madalyasile taltifine dair Başveldilet 

tezkeresi hakkında 487 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

Nnfıa Encümcninden gelen muzbalalar 

ı - Anadolu demiryolu, Nersin- Tarsus
Adana demiryolları ile Haydar paşa liman tahsisa
tının ve bu şirketlere ait esham ve tahviHit ile 
menkul ve gayri menkul emvalin mubayaasına 
dair olan mukavelenarnelerin tasdiki hakkında 
ıı~6 numaralı kanun layİhasina dair 1375 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - 4h numaralı şöse ve köprüler krnunu 
layihasına dair ı 5 25 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - Damiryollar ve limanlar ile su işleri 

için iki yüz kırk milyon liralık tahsisat veril -
mesi hakkında 4 ~ö numaralı kanun layihasına 

dair 1482 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
4 - Devlet demiryolları ve limanları 

teşkilat ve vazaifine dair kanunun bazı madde
lerini tadil idici 4!8 

numaralı kanun layihasına 
dair 1483 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - Devlet Demiryolları ve Limanları Umu
mi İdaresinin teşkilat ve vezaifine dair olan 
kanunun 23Üncü maddesinin tefsirine dair 2~9 
numaralı Baş Vekalet tezkeresi hakkında 512 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - Hükumetle İzmir- Kasaba Demiryollan 
ve temdidi Şirketi arasında tekarrür eden 
itilatnamenin imza ve teatisi için mezuniyet 
itası hakkında ai numaralı kanun layihası ile 
Hükumetle İzmir - Kasaba Demiryolları ve 
temdidi Şirketi arasında tekarrür eden itilafna
menin imza ve tasdikı için mezuniyet itası 

hakkında kanun layİhasının tesrii intacına dair 

8~ ve Nafıa Vekaleti ile İzmir - Kasaba Demir
yolları İdaresi arasında yeniden tanzim ve 
imza olunan İtilafnamenin gönderildiğine dair 

2~3 numaralı Başvekalet tezkeresine dair 1500 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. · 
7 - Hükfımetle Şark Demiryolları Şirketi 

arasında takarrür eden İtilafnamenin imza ve 
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teatisi için mezuniyet Itası hakkında 3~ numa
ralı kanun layihası ile Şark Demiryolları şirke
tile. yeniden tanzim ve imza olunan itilafna -
menin gönderildiğine dair 1~4 numaralı Baş Ve-
kalet tezkeresine dair 150 ı numaralı kanun olarak kabul edilmişrtL 

8 - Mühendis ve mimarlık kanununun 
ikinci maddesinin birinci fıkrasının tefsirine 
d~ir 1i3 numaralı Bş. V. tezkeresi bakinnda 491 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

9 - Samsun Sahil Demir yolları Türk 
Anonim şirketinden satın alınacak hisse senet
leri hakkmda 3 ~7 numaralı kanun layihasına 

dair 1524 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Sihhiyc ve 1\fuaycıwti içtim~iyc hencümenindcn gclım mHzbala 

- Uyuşturucu maddelerin sureti inıai 

ve ihzarı ile tarzı mürakabesi hakkmda ıh- nu-
maralı kanun layihasına dair 1369 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Tcşliil:llı Esasiye Encümenindcn gelen l\1azbatnlar 

ı - İngilterede kain (Tahmis İran works) 
fabrikalarına sipariş olunan üç adet uskurlu 
vapur esmamna mahsuben sabık Bahriye Na
zırı Mahmut Muhtar Paşa ile Maliye Nazırı 
Nail Bey tarafmdan kefaletsiz olarak tediye 
ettirilen yirmi bin ingiliz lirasının müsebbip
lerinden tazminine ait dava safahatından bahis 
ve bu kabil davaların rriercii rüyetinin tayin 
ve tefsirine dair 1~0 numaralı Başvekalet tez-
keresi hakkında 24-12-1929 tarihinde Adiiye Teşkilatı Esasiye 

2 - Tekirdağ Mebusu Celal Nuri Beyin 
Büyük Millet Meclisi dahili nizamnamesinin 
bazı tabir ve İstilahları tadil edici 7 ~ numaralı 
nizarn teklifine dair 

Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümeııine 

29-4-1929 tarihinde söz kitabının çıkmasına 

kadar tehirine karar verilmiştir. 

Ziı•aat Encümcnindcn oclen mazbatalar 

1 - 2h numaralı mandıra ve ağıllar ka-
nun layihasına dair 1423 numaralı kanun olarak kabul edilnıiştır. 



Muhtelit ve muvaldiat Encüınenlerden gelen mazbatalai• 

(Adliye, Bütçe, Dahiliye,İktisat, Maliye ) 

ı - Zirai itibar ve alım koopratifleri 
hakkında 4 ~0 numaralı kanun layihasına dair 14 70 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye - Dahiliye 

1 - Şurayı Devlet Deavi dairesi Reisliğile 
Ştırayı Devlet azaJığ·ına münasip görülecek zev
atın intihabı hakkında 3x9 numaralı Başvekalet 
tezkeresine dair 519 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

( Adliye- Teşkilatı Esasiye ) 

ı - Erzincan Meb'usu Abdülhak Beyin 
masuniyetl teşriiyesinin ref'i hakkında 1~7 nu-
maralı Başvekalet tezkeresine dair 465 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

2 - Giresun mebu'su Hakkı tarık beyin 
teşrii masuniyetini ref,i hakkında 1 ~1 numaralı 
Bş. V. tezkeresine dair 467 numaralı karar olarak kabul edilmiştir. 

3 - İngilterede kain ( Thamis İron works 
fabrikalarına sipariş olunan üç adet uskurlu 
vapur esmanına mahsuben sabık Bahriye nazırı 
mahmut ınııhtar Paşa ile Maliye nazırı Nail 
Bey tarafından kefaletsiz olarak tediye ettirilen 
yirmi bin ingiliz lirasının müsebbiplerinden 
tazminine ait dava safahatından bahis ve bu 
kabil davaların mercii rüyetinin tayin ve tefsir-
ine dair1 ~0 numaralı Bş. V. teszkeresi hakkında 511 numaralı karar olarak kabul edilmiştir 

( Dahiliye - İktisat ) 

1 - Sayım kanununun tadili hakkında 2 ~0 
numaralı kanun layihasına dair 1-6-1929 tarihinde Hükumete iadesi kabul 

edilmiştir. 

( İktisat - Maliye ) 

ı - sh numaralı gümrük tarife kanunu 
layibesına dair 1499 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

( Harf Encümeni 

ı - Türk harflerinin kabul ve tatbikı 

hakkında Başvekilietten mevrut ıı 6 numaraiı 
kanun Iayihasına dair 1353 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

( Vilayetlerin İdaresi Encümeni ) 

1 - Vilayetlerin umumi idaresi hakkında 

ah numaralı kanun layihasına dair ı426 numaralı kanun olarak kabul edilmiştir; 



a- Heyeti Umumiyenin kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

lümunlnr 

_ ;.;'~ HulAsası ---------------------------------
i 353 Türk harflerinin kabul ve tatbiln hakkında kanun 
ı 354 1928 senei maliyesi Maarif Vel<fileti bütçesine tahsisatı 

fevkalade itasına ve muhtelif devair bütçelerine mevzu 
tahsisattan bazılarının imhasına dair kanun 

1355 1928 senei maliyesi Rüsumat bütçesine tahsisatı fevk<ıHlde 
vaz'ma dair kanun 

1356 1928 senesi Milli Müdafaa Vekaleti bütçesine tahsisatı 

fevkalade itası hakkında kanun 
ı 357 Veraset ve intikal vergisi kanununun bazı maddelerini 

muaddil kanun 
ı 25 8 19 2 8 sen ei maliyesi Riyaseticümhur bütçesine tahsisatı 

munzamma itasına ve Maliye Vekaleti bütçesinde münakale 
icrasma dair kanun 

1359 Tathir ve tasnif edildikten sonra transit edilmek üzere 
hariçten Türkiyeye ithali istenilecek barsakların kabulü 
muvakkat suretile memlekete ithaline dair kanun 

ı 360 Türk Ocakları merkez heyetince aktedilecek istikraza 
Maliye Vekilinin kefaleti mezuniyetine dair kanun 

1361 Telgraf kanununun 33 üncü maddesinin tadiline dair 
kanun 

ı 362 Türkiye - Afganistan muhadenet ve teşrild mesai muahe
denamesinin tasdikı hakkında kanun 

1363 22 nisan ı 926 tarihli Türkiye-İran muhadenet mukavele
namesini ikmalen 15 haziran 1928 tarihinde akt ve imza 
edi Imiş olan protokolu n tasdikı~a dair kanun 

1364 Türkiye ile İtalya arasında Romada akt ve imza edilmiş 
olan bitaraflık, uzlaşma ve adli tesviye muahedenamesinin 
tasdikına dair kanun 

1365 Türkiye ile İtalya arasında imza edilmiş olan iadei mücri
min muahedenamesinin tasdikı hakkında kanun 

1366 Ankara şehri otomatik telefonu hakkındaki 30 mayıs, 13 
kanunuevvel 19 26 tarih ve 8 7 6, 9 3 7 numaralı kanun
ların tadiline dair kanun 

1367 Türkiye Cümhuriyetile Osmanlı düyunu umumiyesi 
hamilieri namına hareket eden zevat arasında tanzim ve 
imza olunan 13 haziran 1928 tarihli mukavelename ile 
bu mukavelenameye lahika olmak üzere Türkiye Cümhu
riyeti ve Osmanlı düyunu umumiyesi idaresi arasında 
tanzim ve imza kılınan ı 3 haziran ı 928 tarihli itilafna
menin tasdikına dair kanun 

Tarihi 

3 teşrinisani 19 29 

10 teşri n isa ni 1928 

10 teşri n isa ni 1928 

17 teşri ni sa ni 1928 

18 teşrinisaııi 1928 

26 teşrinisani 1928 

5 kanunuevvel 1928 

5 kanunuevvel ı 9 2 8 

5 kanunuevvel 1928 

8 kanunuevvel 1928 

8 kanunuevvel ı 929 

8 kanunuevvel 1928 

8 kanunuevvel ı 9 2 8 

5 kanunuevvel 1928 

5 kanunuevvel1928 



1368 

1369 
1370 

1371 

1372 

1373 

1374 

ı 375 

1376 
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ı 92Ş senei maliyesi B. M. M. M. Bş. V. ve M. M. V. 
bütçelerine . tahsisatı fevkalacte ve munzamma itasına ve 
bazı devairin mezktır senei maliye bütçelerinin muhtelif 
cem'an 72,060 liralık tahsisatın imhasına dair kanun 
fasıl ve maddelerinden 
Uyuşturucu maddeler hakkında kanun 
Seyrisefain idaresinin 1928 senesi bütçesinde münakale 
İcrasına dair kanun 
Bazı devairin ı 928 mali senesi bütçesine tahsisatı fevka
lade ve munzamma ita ve bazı devair bütçelerinde muna-
kale İcrasına ve Ha. V. 1928 bütçesinde bazı tahsisatın 
imhasile beraber kadrosunda da tadilat yapılmasına dair 
kanun 
ll ağustos 1325 tarihli askeri tekaüt vetstifa kanununun 
muaddel maddesinin tadiline dair kanun 
Seyrisefain İdaresinin 1928 senesi bütçe kanununa mü
zeyyel kanun 
Hudutlar ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün ı 929 
s~nesi bütçe kanunu 
Anadolu ve Mersin - Tarsus Adana Demiryolları ve 
Haydar Paşa limanı ve Zurihte şark demiryolları bankası 
arasında mün'akit dört kıt'a itilaıname ve merbutatımn 
tasdiklerine dair kanun · 
Anadolu - Bağdat demiryolları ı 9 28 senesi bütçesine 
tahsisatı fevkalade verilmesi hakkında kanun 

ı377 Maliye Vekaletinin 1928 senesi i.bütçesine tahsisatı fev
kalacte verilmesi hakkında kanun 

ı 378 ·. Bazı devairin ı 928 senesi bütçelerine tahsisatı munzamma 
itasına ve bazı devair bütçelerinde ınünakale İcrasına 

ve tahsisat imhasına dair kanun 
13 79 Ankaradan gayri şehir ve kasabalardaki telefonlar hakkında 

kanun 
1380 4 mayıs 1928 tarihinde Cinevrede içtima eden beynel

miJel konferansta kabul olunan ( muhnik müsemmim 
veya buna mürnasil gazların ve bakteriyolajik vesaitin 
harpte istimalinin men'i) hakkındaki protokolun tasdikina 
dair kanun 

ı 3 81 Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin ı 9 2 8 senesi bütçe 
kanununa müzeyyel kanun 

1 3 8 2 Türkiye İsveç ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi 
kanunu 

1383 Bazı devairin 1928 senesi bütçelerine tahsisatı munzamma 
itasına ve bazı devair bütçelerinde münakale İcrasına ve 
tahsisat imhasına dair kanun 

1384 Devletler arasında harbin milli siyaset aleti olarak isti
malinden feragati mütazammın muahedeye Türkiye Cüm
huriyetinin iştiraki hakkında kanun 

1385 Adiiye Vekaleti 1928 senesi bütçesinde münakale ve 
l<adrosunda tashihat icrasına dair kanun 

Tarihi 

11 kanunuevvel 1929 
23 kanunnevvel ı 928 

25 kanunuevvel 1928 

25 kanunuevvel 1928 

25 kanunuevvel ı 928 

3 ı Jdnunuevvel ı 9 2 8 

5 kanunusanİ 1929 

5 kanunusanİ 1929 

5 kanunusanİ 1929 

5 kanunusa ni 1929 

9 J<ftnuııusa ni 1929 

s kanunusanİ 1929 

1 2 kanunusanİ 1929 

ı 2 kanunusanİ ı929 

2 2 kanunusa ni 1929 

22 kanunusanİ 1929 

28 kanunusanİ 1929 

28 kanunusanİ 1929 
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Hult\sası 

Satılan mektep kitapları bedellerinden 16,460 liranın Ma
arif Vekaleti 1928 senesi bütçesinin 558 inci faslına 
tahsisatı munzamma olarak ilavesinin tasdikına dair kanun 

1387 Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1928 senesi bütçesinin 
bazı fasıl ve madd~lerine tahsisatı revkalade ve munzam-

1388 

1389 

139_0 
1391 

1392 

1393 

1394 

'1395 

1396 

1397 

ma itasına dair kanun 
Kazanç vergisi kanununun 21 mayıs 19 2 7 tarih ve ı O 3 8 
numaralı kanun ile muaddel 71 inci muvakkat maddesinin 
tadili hakkında kanun 
Devlet davalarını intaç eden ·avukat ve saireye verilecek 
ücreti vekalet hakkında kanun 
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel kanunu muaddil kanun 
Türkiye Cümhuriyeti HükJmeti ile ford Motör Kampani 
Eksports İnkorporeytet şirketi arasında aktedilen muka-
velenamenin tasdikına dair kanun 
Muhtelif devairin 1928 senesi bütçelerine tahsisatı fevka
lade ve murızamma itasına ve bazı münakale ve imhalar 
ve kadrolarla fasıl unvaniarında tadilat İcrasına dair kanun 
Memurin kanununun «4» üncü maddesinin «bı fıkrasının 
tadiline dair kanun 
Türkiye - İtalya arasında akit ve imza edilmiş olan adlt 
himaye ve adli makamların hukuk ve ceza işlerinde karşı-
lıklı müzahereti ve adli kararların tenfizi hakktnda kanun 
Giresun belediyesince eelbolunan elektrik tesisatı levazı

mına ait gümrük resminin teşviki sanayi kanununa .tevfi
kan affına dair kanun 

'Tütkiye Cümhuriyeti ile Sosyaliset Soviyetist Cümhuri
yetleri ittihadı arasında hududun tarefeyninde bulunarı 
mer'alardan her bir taraf ahalisinin istifadesine dair 
aktolunan mukavelenamenin tasdikı hakkında kanun 
Hudut ınıntakası ahalisinin Türkiye- Soviyet gnrubundan 
mürurlarına dair Türkiye Cümhuriyztile Sosyaliset Şuralar 
Cümhuriyetleri ittihadı arasında ald olunan mukavelana-
menin tadi!i hakkında kanun 

1398 Türkiye ile Sosyalist Şuralar Cümhuriyetleri İttihadı hu
dudunda zuhur eden ihtilalatın usulü tetkik ve halli ha-

1399 

1400 
1401 

1402 

1403 

kkındaki mukavelenamenin tasdikına dair kanun 
Türkiye ve OürcistanSoviyatist Sosyalitist Cümhuriyeti hu
dutlarının sari hayvan hastalıklarının istilasına karşı usulü 
muhafazası hakkında T. C. ile S. Ş. C. İ. arasmda mün
akit mukavelenamenin tasdikina dair kanun 
Un resminin muvakkaten tenzili hakkında kanun 
28 nisan 1340 tarihli alanıeti farika nizanınamesine mü
zeyyel kanun 
Katibi adil kanununun ve muddel bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun 
Muhtelif devairi n 19 28 senesi bütçelerine tahsisatı . m un
zamma itisına ve bazı devair bütçelerinde münakale ve 
iınhalarla kadrolarında tadilat icrasına drir kanun 

Tarihi 

2 şubat 1929 

2 şubat 1929 

4 şubat 1929 

4 şubat 1929 
4 şubat 1929 

9 şubat 1929 

12 şubat 1929 

20 şubat 1929 

23 şubat 1929 

20 şubat 19 29 

27 Şubat ı 929 

27 şubat 1929 

27 şubat 19 29 

27 şubat 1929 
27 şubat 1929 

6 mart 1929 

6 mart 1929 

6 mart 1929 



1404 

1405 
1406 

1407 

1408 

1409 

1410 
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Posta kauununun 21 inci maddesinin · salisen fıkrasımn 
tadiline dair kanun 
1340-1924 senesi hesabı kat'i kanunu 
Jandarma efrat ve küçük zabi tanı n maarif vergisinden 
muafiyetine dair olan 969 numaralı kanununun 1 inci 
maddesinin tadiline dair kanun 
Mübadil, gayri mübadil muhacir ve saire kanunianna 
tevfikan tahsis olunan gayri menkul emvalin tapuya 
raptına dair 28 mayıs 19 28 tarih ve 13 31 numaralı 

kanuna müzeyyel kanun 
imha edilen evrakı naldiye miktarının tespitine dair 
kanun . 
Maarif teşkilatma ait kanunun 21 inci maddesinin tadiliııe 
dair kanun 
Ticaret mukavelenamesi aldedilmiyen Devletlere 1930 
haziramna kadar muvakkaten ticaret İtilafnamesi akti 
hakkında kanun 

141 1 Harbin milli siyaset aleti olarak kullamlmaması hakkında 
Moskovada imza edilmiş olan protokolun tasdikına dair 

14 12 
141 3 

1414 

1415 
1416 
1417 

1418 
1419 

1420 

1421 

1422 

1423 

1424 
1425 

1426 
1427 

1428 

kanun 
Ceza usulü muhakemeleri kanunu 
lll 1 numaralı askerlik mükellefiyeti l<anununnn bazı 

maddelerinin tadiline dair kanun 
Türk vatandaşlığı kanununun 4üncü maddesinin ı inci 
fıkrasının tadili hakkında kanun 

1 
Hakimler kanununun altıncı maddesini tadı! eden kanun 

. Ecnebl mekteplere gönderilecek talebe hakkmda kanun 
Türkiye Cümhuriyeti ile Macaristan Krallığı arasında akt
edilen bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahedesinin tasdikı 

hakkında kanun 
Evkaf Umum Müdürlüğü ,H%t mali senesi hesabı kat' ikanunu 
Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğünün HH hesabı kat'! 
kanunu 
Mülga Demiryollar İnşaat ve işletme Umum Müdürlüğü 
f~~i mali senesi hesa bı kat'! kanunu 
Mülga öksüz yurtlan Umum Müdürlüğünün ~~a mali 
senesi hesabı kat'i kanunu 

Bazı devairin 1928 senesi bütçelerine tahsisatı fevkalade 
ve munzamma ilavesine ve bazı devair bütçelerinde müna
kale İcrasına ve bazılarından tahsisat inhasına dair kanun 
Ağı ll ar hakkmda k~ııun 

İcra ve iflas kanunu 
İcra ve iflas kanununun tatbiki hakkında kanun 

Vilayet idaresi kanunu 
Tahdidi sin kanununun ikinci maddesinin tadiline dair 
kanun 
Milli müdafaa Vekaletinde bazı ' teşkilat icrasına dair 
olan 1199 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

Tarihi 

6 mart 1929 
9 mart 1929 

22 mart 1929 

25 mart 1929 

~5 mart 1929 

ı nisan 1929 

4 nisan 1929 

4 nisan 1929 
9 nisan 1929 

9 nisan 1929 

9 nisan 1929 
1 O nisan 1929 
1 O nisan 1929 

ı O nisan 1929 
ı o nisan ı 9 29 

17 nisan 19 29 

17 nisan 1929 

ı 7 nisan t9Q9 

14 nisan 1929 
17 nisan 1929 

24 nisan 1929 
24 nisan 1929 

24 nisan 1929 

24 nisan 1929 

29 nisan 19 29 



1429 

1430 

143 1 

14 32 

14J 3 

14 34 

1435 
1436 

143 7 

143 8 
143 9 

1440 
144 1 

1442 
1443 
1444 

1445 
144 6 

144 7 
ı ı 48 

1449 

145 0 

145 1 

145 2 

14 53 
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Askeri hastanelerde maktu ücretle istihdam olunan hem
şirelerle hasta · bakıcı !ara bir nefer tay i ni veri !m esine 
dair kanun 
Kaçakçılık takibatında kullamlmak üzere deniz vesaiti 
mubayaası ve bazı mahallerde · gümrük binaları inşası 

hakkında kantın 

Ankara Şehri imar Müdüriyeti teşkilat ve vazaifine 
dair olan 135 ı numara ve 28 mayıs 19 28 tarihli 
kanuna müzeyytl kaııun 
Yüksek Mühenpis Mektebi tamirat ve inşaatı hakkında 

kanun 
1928 senesi Maarif Vekaleti bütçesi ne tahsisatı munzamma 
itasına ve İktisat Veka leti bütçesinde münakale icrasına 
dair kanun 
Bilunnıın muvazzaf zabitler ve asker1 memurların yirmi 
beş yaşını ikınal etmeden evlenıniyeceklerine dair kanun 
Asker! hastane,garnizoıı ve mektepler inşası hakkında kanun 
Ankarada inşa olunacak bazı mebanii askeriye için iki 
milyon liraya kadar taah hüdat icrası hakkındaki 9 mayıs 
19 27 tarih ve 1017 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
All mektep mezunlarından Devlet hizmetine g ireceklere 
verilecek avans hakkmda kanun 
istanbul Derülfiinu rıu 1929 mal i senesi bütçe kamınu 
Yüksek Mü hendis Mektebinin ı 9 29 mali senesi bütçe 
kanunu 
Ticaret kanunu 
Kabab atı erin affı ve ban cürümlerin takibat ve cezalarımn 
tecili ha kkında kanun 
Konya Sulama İ d ares i ni n 1929 mal! senesi bütçe kanunu 
Seyrisefain İdaresinin 19 29 mail seııesi bütçe kanunu 
Tahli siye İdares i n in 19 29 mali senesi bütçe kanunu 

Tahlisiye İdaresini n teşkilat ve vezaifi hakkıııda kanunu 
O dildi küçük zabit menbaları na ait 1 O O 1 numaralı 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair kamm 
Menkul kıymetler ve !<ambiyo borsal<ırı kanunu 
Evkz.f unıum müdürlüğünün 19 2 8 senesi bütçesine tah
sisatı munzamma itasına dair kanun 
Bazı devairin ı 92 8 senesi bütçelerine tahsisa tı fevkalade 
ve muıızamma itasına ve bazı devair bütçelerinde nı ünakale 
icrasirıa ve bazı larından tahsisat imhasına ve 122 5 riu
maralı kanunun 5 inc i maddesite Harici ye Vekaleti em
rine açılmış olan kıredi miktannın tezyidine dair kanun 
Kibrit fabrikası inşası için taahüt icrasıııa mezuniyeti 
mütazamımn kanun 
Tapu harçlan kanunu 

Devlet memurlan maaşatı m rı tevhit ve teadü i üne dair 
kanun 
Zabitan ve askeri memurların maaşatı hakkında kanun 

Tarihi 

29 nisan 1929 

28 nisan 1929 

29 nisan ı 929 

29 nisan 19 29 

mayıs ı 9 29 

6 mayı s 19 29 
6 mayıs 1929 

6 mayıs 1929 

6 mayıs 19 29 
13 mayıs 1929 

13 mayıs1929 
15 mayı s 1929 

15 mayıs 1929 
15 mayıs 19 29 
15 mayıs 1929 
15 mayı s i9 29 

15 mayıs 1929 

18 mayı s 19 29 
2 7 mayıs 1929 

18 mayı s 1929 

1' 8 mayıs I 9 29 

18 mayıs 19 29 
27 mayıs 1929 

24 ma yıs 1929 
24 mayıs 1929 



1454 

1455 
1456 
1457 

1458 

1459 

1460 

1461 
1462 
1463 

146 4 

1465 

1466 

1467 

1468 

. 14ö9 

1 t.l70 
1471 

ı472 

14 73 

ı 4 74 

1475 
ı 4 76 

1477 
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Bilavasıta vergilere munzam kesirierin tevhit ve nisbetle
rin tadi ine dair kanun 
Askeri memurlr hakkında kanun 
1929 mal! senesi bütçe kanunu 
Türkiye Cümhuriyeti ile İsviçre Hükumeti arasmda imza 
edilen uzlaşma ve adll tes viye ve tahkim mukavelename
sinin tasdikıııa dair kanun 
Türkiye i le Bulgaristan arasmda ak it ve imza edi le n 
bitaraflık, uzlaşma, adli tesviye ve hakem mualıedesinin 

tasdikı hakkıııda kanun 
Bazı devairi n ı 9 28 serıesi bütçeleri ne tahsisatı munzanı

ma verilmesine ve bazı lanııda münakale icrasma dair 
kanun 
Seyyar ticaret memurlarının ııümuneleri hakkııı<\ald nıua

nıelata dair Türk - ingiliz mukavelenamesinin tasdikı 
hakkında kanun 
Seyrisefain İdaresinin H1% senesi hesabı kat'i kanunu 
Tahlisiye İdaresi nin ~ ;;~, senesi hesabı kat' i kanunu 
Harita mektebi talebesinin iaşe, ilbas ve maaş hususatı 

hakkında kanun 
12 haziran ı 326 tarihli kanunun 5 inci maddesini mu
addi! kanun 
ı 2 nisan ı341 tarihli ve 608 numaralı kaııunun ı inci 
maddesini muaddil kanun 
1928 senesi İktisat Vekaleti bütçesine bir milyon lira 
tahsisatı fevkalade vaz'ına dair kanun 
Muhtelif devairin 19 28 bütçelerine tahsisatı muıızaınma ve 
fevkalade ;ıerilmesine dair kanun 
Türkiye Cümhuriyeti ile Holanda Hükumeti Kraliyesi 
arasında nıünakit ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 
tasdikına nıütedair kanun 
Türkiye Cümhuriyeti ile Letonya Hükumeti arasmda mün
akit ticaret ve seyrisefaiıı mukavelenamesinin tasdilona 
mütedair kanun 
Zirai kredi kooperatifleri kanunu 
Ordu ve jandarmaya mensup zabitlerle efradın ve sair 
binek hakkı olanlarını kendi mal! bineklerinin ve orduya 
alınan ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine dair kanun 
Bahriye ınektebi muallimleri hakkındaki ıı20 numaralı 

kanunun i lgasına dair 
Pasaport cüzdaniarının bedel mukabilinde itası kakkında 
kanun 
Şark istiklal Mahkemesince mahkum sabık Oanç Valisi 
İsmail Hakkı Beyin affına dair kanun 
Naktl tazminat kanunu 
Devlet memurlan maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna müzeyyel kanun 
Zabitan ve askeri memurlar maaşatı hakkındaki kanuna 
müzeyyel kanun 

Tarihi 

24 mayıs 1929 
24 mayıs 1929 
24 mayıs ı929 

27 mayıs 19 29 

28 mayıs 1Q29 

28 mayıs 19 29 

28 mayıs 1929 
28 mayıs 1029 
28 mayıs 1929 

haziran 1929 

haziran 1929 

haziran 1929 

28 mayıs 1929 

28 mayıs 1929 

ı haziran 1929 

haziran ı9 29 
ı haziran 1929 

haziran 1929 

haziran 1929 

hezirarı 1929 

ı haziran 1929 
ı haziran 1929 

haziran 1929 

1 haziran 1929 



1478 

1479 

1480 

1481 

1482 

1483 

1484 

1485 

1486 
1487 

1488 

1489 

1490 
1491 

1492 

1493 
1494 

1495 

1496 

1497 

1498 

1499 

1500 
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24 mayıs 1929 tarih ve 1455 numaralı askeri memurlar 
kanununa müzeyyel kanun 
1929 bütçe kanununa merbut a:Dı> cetvelinde bazı tashi
hat icrasına dair kanun 
Ankarada inşa olunacak Nafıa Veka.leti binası hakkında 

kanun 
Şehir ve 'köy yatı mekteplerinin 1929 mali senesi masa
rifi hakkında kanun 
Demir yolları ve limanları ile su işleri için (240 000 000) 
liralık tahsisat itası ve bu miktara kadar taahhüdat İcra

sına dair kanun 
Devlet Demiryolları ve limanları Umumi İdaresinin teş
kilat ve vazaifine dair 28-5-ı 9 27 tarih ve 10 42 numa
ralı kanunun tadili hakkında kanUJl 
Meccani leyli talebenin mecburi hizmetlerine dair olan 
ı237 numaralı kanuna müzeyyel kanun 
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malullerine ve şehit 
yetimlerine tahsis ve tevziine dair kanuıı 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1929 mali senesi bütçe kanunu 
Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresinin 1929 mali 
senesi bütçe kanunu 
Adiiye Vekaletinin ı 92 8 bütçesine «55 0 0 » lira tahsisatı 

munzamına verilmesine ve Dahiliye Vekaleti bütçesinde 
a: 2500 )) liramn münakalesine dair kanun 
İzmir Belediyesince aktedilecek iki milyon liralık istikraza 
kefalet için Maliye Vekaletine mezuniyet verilmesi hak
kında kanun 
Askerlik dersleri muallimlerinin üc'retleri hakkında kanun 
İdarei Hususiyelere ait maarif hissesinden san'aJ mektep
lerine tefrik edilecek mebaliğe dair kanun 
Deniz ve hava gedikli küçük zabit maaş kanunu 
Ordu ikraıniyesi kanunu 
Ordu zabitan heyetine mahsus 863 ve ı 252 numaralı 
terfi kanunlarının bazı maddelerinin tadiline dair kanun 
14 eylul 1330 tarihli tayinat ve yem kanunuuun 1 inci 
maddesine ınüzeyye l kanun 
18 mart ı 926 tarih ve 788 numaralı memuriıı kanununun 
8 inci ·ve 32 inci maddelerine birer fıkra ilavesi ve 2 
teşrinievvel 1 23 2 tarih li kararnamenin ilgası hakkında 

kanun 
Berlin Büyük Elçilik binasile Tahran Büyük Elçiliği kı şlık 

bina arsalarının satılması ve teferrüatı hakkında kanun . 
Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 145 2 nurnarali 
kanuna müzeyyel kanun 
Gümrük tarife kanunu 

Hükumetle İzmir - Kasaba demiryolu ve temdidi şirketi 
arasında kararlaştırılan İtilafnamenin imza ve teatisine 
mezuniyet hakkında kanun 

Tarihi 

ı haziran ı 929 

ı haziran 19 29 

ı haziran 1929 

1 haziran 1929 

ı haziran 1929 

ı haziran 1929 

1 haziran 1929 

4 haziran ı929 
1 haziran ı926 

ı haziran ı929 

ı haziran ı92 9 

4 haziran ı 9 29 
4 haziran 1929 

4 haziran 1929 
8 haziran ı 9 20 
4 haziran ı 9 2 9 

8 haziran 19 29 

4 haziran ı 92 9 

4 haziran 1929 

4 haziran 1929 

8 haziran ı 9 2 9 
8 haziran ı 9 2 9 

4 haziran ı 9 2 8 
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150 ı Hükümetle Şark demiryollan Şirketi arasında kararlaştırılan 
İtilafname ile melfufları olan iki adet mektubun tasdikına 
dair kanun 

1502 

1503 
1504 

1505 

1506 

ı507 

1508 

1509 
1510 
1511 

1512 
1513 

1514 

1515 

1516 

1517 
151 8 
15 ı 9 

Milll Müdafaa VakaJetinin 1929 mail senesi bütçesine 
tahsisatı fevkalade veril mesine dai r kanun 
Kibrit ve çakmak inhisarı kanunu 
Ankara şehri imar müdüriyeti teşkilat ve vazaifine dair 
olan 135 ı numaralı kanuna m üzeyyel kanun 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edilecek 
araziye dair kanun 
Tedariki vesaiti nakliye komsiyonlannın ,sureti teşekkülü 
hakkında 70 3 numaralı kanunu muaddil kanun 
1 ı ll numara ve 2 haziran 1927 tarihli askerlik mükel
lefiyeti ka1'tununun 2 inci maddesinin 5 inci fıkrasile 

35 inci maddesinin (H) fıkrasını ve 885 numara ve 3 
mayıs 1926 taFihli iskan kanununun ı 1 inci maddesini 
muaddil kanun 
Amanejman ve teşcir işlerinde müstahdem memurini 
fenniyeye verilecek yevmiyeler hakkında kaııun 
Muş vilayeti teşkiline dair kanun 
Kaçaketlığın men ve takibi hakkında kanun 
Maaşatın tevhit ve teadülü hakiondaki kanuna müzeyyel 
kanun 
ı 929 mali senesi bütçe kanununa müzeyyel kanun 
ı 927 mall senesi nihayetine kadar milli hükumet bütçe
lerine müteallik borçlar hakkında kamın 
Evrakı naldiyenin ihtiyatlarile değ i ştirilmes i hakkında 

kanun 
Tapu kayıtlarından hakiki kıymetlerini kaybetmiş olanların 
tasfiyesine dair kanun 
Suudülmevlevi Efendiı:ıin mahkuırı olduğ· u cezanın affına 
dair kanun 
Yeniden inşa edilecek meclis matbaası hakkında kanun 
Tuz satışı ve tuz fiatları hakkında kanun 
Ankara şehri otomatik telefon santıralıııın tevsii için 
taahhüdat i erası na dair kanun 

15 20 Devletle alakaları kesilen bilfımuın askeri ve mülki 
ıneınurlarla zabitan ve eytam ve. eraınilin e tekaüt aidat
Iarını n iadesine dair ka.nun 

1521 

J52 2 

ı5 23 

1524 

1525 

Bazı zevat ailelerine verilecek ikraıniye hakkında kanun 

Bütçelerinde Maarife muhtas varidatı Maarif hizmetlerine 
kafi gel m iyen vilayetleri n 19 29 mali senesi masarifi 
hakkında kanun 
Hisse senedi mubayaası hakkında kanun 

Samsun sahil demiryolları hisse senedatının mubayaasım: 
dair kanun 
Şose ve köprüler kanunu 

Tarihi 

4 haziran 19 29 

4 haziran ı 929 
8 haziran 1929 

8 haziran ı 929 

8 haziran 1929 

8 haziran 19 29 

8 haziran 19 28 

8 haziran 1929 
8 haziran 1929 

ıo haziran 1929 

1 O haziran 1929 
ıo haziran 1929 

8 haziran 1929 

8 haziran 19 29 

8 haziran 19 29 

1 O haziran 1929 
8 haziran 1929 
8 haziran 1 9 29 

8 haziran 19 29 

8 haziran 1929 
8 haziran ı 929 

1 O haziran 1929 
8 haziran 1929 

10 haziran 1929 
10 haziran 1929 
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Türkiye Cüınhuriyeti ile Alnıanya Devleti arasında mün
akit hakem ve uzlaşma mukavelenamesiııiıı tasdikı hak
kında kanun 

1527 Ziraat makinelerinde ve ziraatte istimal olunan mevadı 
müştaile ve nıuharrike ile müstahıarah kimyeviyenin 
rüsumu hakkmdaki 22 şubat 1926 tarih ve 752 numa
ralı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve mezkfır kanuna 
bazı mevat tezyiline dair kanuıı 

1528 
15 29 

Yabani ağaçların aşılanması hakkında kanun 
Aydın - İzmir ve İzmir - Kasaba ve temdidi demiryol
Jannda posta ve telgraf muamelesi ifaSJ ıçın Dahiliye 
Veka.letile mezkfır demiryolları arasında aldolunan muka
velenarnelerin tasdiki hakkında kanun 

Tcfsirlcr 

137 Ordu Bahriye Jandarma zabitan ve memurini hakkındaki 
kanunun 4Üncü maddesinin tefsiri 

ı 38 Tahtı silaha alınacak ihtiyat zabit ve askeri memurlara 
harcırab verilip verilmiyeceğinin tefsiri 

ı 39 16 haziran 1927 tarih ve ı 076 numaralı kanunun 
nıuvakkat maddesinin tefsiri 

140 Askeri tekaüt kanununıın40 ve 4 7inci maddelerinin tefsiri 
ı 41 Memurin kanı:uıunuıı 89 uncu maddesinin tefsiri 
1 4 2 2 8 mayıs 1 9 26 tarih ve 13 31 ıı umaralı kanunun 6ıncı 

maddesinin tefsiri 
14 3 Avukatlık kanununda yazılı o: mülazemebı tabirinin tefsiri 
144 788 numaralı kaııunuıı 20 inci maddesinin tefsiri 
145 ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurlan kanununun 

3ünc ümaddesinin tefsiri 
146 133 ı nurnanılı kanunun 7 inci maddesinin tefsiri 

1{:-.rarlar 

442 Meclisi All tarafından milletin hatırai şükranı olmak 
üzere Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hz. rine altın 

levha üzerinde kabartma bir alfabe takdimi hakkında 
44 3 

444 

Bş. V. İsmet Paşa Hz. leri tarafından vakı beyanat üzerine 
İcra Vekilieri Heyetine müıtefikan itimat beyan olunduğu 
hakkında 

fskişehirin yeni mahallesinden Kasap Yakup Hocaoğlu 

Nuri Ef. nin affı hakkında 

445 Ecnebi Devletler sefaretane ve konsoloshanelerin vergi 
ve rüsumu belediye ile ferağ haremdan muafiyetlerine 
mütedair olan 1 mart ı 332 tarihli kanunun tefsirine 
imkan olmadığı hakkı nda 

Tarihi 

I O haziran 1929 

1 O haziran 19 29 
10 haziran19 29 

15 haziran 19 29 

8 kanunuevvel 

10 kanunuevvel 

27 kanunuevvel 
7 kanunusanİ 

23 şubat 1929 

ı8 mart 1929 
1 nisan 1929 
6 mayıs 19 29 

28 mayıs 1929 
2 haziran 1 9 2 9 

1928 

1928 

ı928 

1929 

teşrinisani 1928 

8 teşri nisan i ı 9 2 8 

12 teşrinisani 1928 

22 teşrinisani 1928 
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446 Bazı zevatın _hami! bulundukları istiklal madalyası şerit

lerinin kırmızıya tebdili kabil olmadığı hakkında 
44 7 Mülazim Memet Zati Ef. nin cezasının altı ay hapse 

t~hvilen tahfifi hakkırıda 

448 Adananın Karaköse Köyünden Hacı Kadiroğlu Süleymanın 
idamı · hakkında 

449 Piyade yüzbaşısı Enver Efendinin takdirname ile taltıfi 

hakkında 

450 Kırşehrinin Ömer kaya köyünden Musa oğlu Ömer ve 
Alioğlu Hanefinin idamları hakkında 

451 Niksarin Eskidir köyünden koca oğullarından Ömeroğlu 
Kazıının idanıı hakkında 

452 Oedizin Oaipler köyünden Mustafa oğlu Hasanın idamı 
hakkında 

453 Devreğİn yakacık köyünden Kadı oğullarından korucu 
Ahmet oğlu Ahmedin idamı hakkında 

454 Elazizli süleymanoğlu Ahmedin cezasımn bir kısmının 
affi hakkında 

455 Otuz seneyi ikmal ederek tekaüdü icra kılınmış olan 
rütbei askeriyeyi haiz meb'uslara memurin kanununun 
«71» inci maddesinde mevzubahs ikramiyenin meb'usluk 
tahsisatı üzerinden ita edilip edilmiyeceginin tdsirine 
ınahal olmadığı hakkında 

456 Çankırı Nüfus Müdürü Necati Beyin istiklal madalyasile 
taltifine ınesağı kanuni bulunmadığı hakkında 

45 7 400 nurnaralı kanun nıucibince takdir ve terfi edilmedi-
ğinden dolayı bir zabit tarafından ikame edile idari davanın 
rüyeti Şurayı Devletin daire! salahiyetirie dahil olmadığı 
~kkında 

458 T: B. M. M. Postanesi Müdürü Hasan Ali Beyin istiklal 
madalyası şeridinin kırımzı ya tebdili hakkında . 

459 İskan kanununun arıuncu maddesinin tefsirine nıahal 
olmadığı hakkında 

460 İzmir Sanayi ve Mesai Müdürlüğü münıeyyizi Eşref Beyin 
İstiklal madalyasile taltifi hakkında 

46 ı Durmuş oğlu İsnıailin id a mı hakkında 

462 Akgöz oğ·lu şöhretli Osman nıahdunıu Süleymanın idamı 
hakionda 

463 Trabzun Defterdarlığı Varidat Tetkik Memuru Abbas Hilmi 
Beyin istiklal rrıadalyasile taltifi hakkında 

464 Eskişehrin yeni mahallesinden kasap Yakup Hocaoğlu 

Nuri efendi hakkındaki adli hatanın İslahı hakkında 

4 65 Erzincan Meb'usu Abdülhak Beyin masuniyeti teşriiyesinin 
ref'ine devre nihayetine taliki hakkında 

466 Memurin kanununun birinci muvakkat maddesinin tefsi
rine mahal olmadığına dair 

46 7 Giresun Meb'usu Hakkı Tarık Beyin teşri i nıasuniyetinin 
ref'inin devre nihayetine taliki hakkında 

Tarihi 

24 teşrinisani I928 

24 teşriııisani I928 

24 teşrinisani I928 

24 teşri nisan i I928 
• 

24 teşrinisani I929 

2 4 teşrinisani I928 

24 teşrinisani I928 

24 teşrinisa ni I928 

24 teşrinisan i 1929 

24 teşrinisani I 928 

ı kanunuevvel 1 9 2 8 

kanunuevvel I928 

8 kanunuevvel I928 

ı o kanunuevvel 1928 

I 5 kanunuevvel I928 
I7 kanunuevvel I938 

ı 7 kanunuevvel 1928 

17 kanunuevvel 1928 

ı 7 kanunuevvel 1928 

2 4 kanunuevvel 1928 

24 kanunuevvel 1928 

24 kanunuevvel 1928 
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46 8 Belediye memurlarinin memurin kanununun birinci madde
sinde mezkur memurin idadına dahil olup olmadıklarının 
tefsirine mahat olmadığına dair 

469 Mart - mayıs ve haziran - ağustos . 1928 ayiarına ait 
Divanı Muhasebat raporları hakkında ittihaz olunan mu
karrerçı.ta dair 

4 70 Maliye Vekili, İzmir Meb'usu Saracoğlu Şükrü Beye, 
mesaisini takdiren , teşekkür edilmesi hakkınd 

4"71 Sahte çek ke§ide edenlerin tecziyesi için ticaret kanununun 
61 o uncu maddesine bir fıkra ilavesine lüzum olmadığı 
hakkında 

472 Tokadın Ovacık Köyünden pehlivan oğullarından Memet 
oğlu Şabamn idamı hakkında 

473 B. M. M. muhasebesinde i~ra kılınan teftiş neticesi hak
kında 

4 7 4 Kazanç vergisi kanununun 28 inci maddesinin tefsirine 
mahal olmadığı hakkında 

4 7 5 Ci h eti askeriyede kadroya tabi ve maaş lı hizmetlerde 
ücretle istihdam olunan mütekaitlerin tekaüt maaşlannın 

kat'ı icap edip etmiyeceğinin tefsirine mahal olmadığı 
hakkmda 

4 76 Memurin kanununun müzeyyel maddesinin tefsirine mahat 
olmadığı hakkında . 

4 77 Askerlik mükelletiyeti kanununun 1 09 üncü maddesinde 
bedelleri alınmayacağı zikredilen ihtiyat zabitlerinden 
mezkur kanunun 86, 89, ı 08 inci maddeleri hükmün
den istifadeye teşebbüs edenlerin bedellerinin alınıp 

alınnııyacağının tefsirine nıahal olmadığı hakkında 
4 78 Çekirge kanununun ikinci ve üçüncü maddelerini muad

dil 1235 numaralı kanunun ikinci maddesinin tefsirine 
mahat olmadığı hukkında 

4 79 İstanbul polis Serkomiserlerinden İbrahim fevzi Beyin 
İstiklal madalyasite taltif edilemiyeceği hakkında 

480 Zabıtai sıhhiye i hayvaniye kanununun maddelerinin ta
diline dair olan kanunun ikinci maddesinin tefsirine ma
hal olmadığı hakkında 

481 Esbak Bahriye nazırı Mahmut Muhtar Paşa ile Maliye na
zırı Nail Bey hakkında tahkıkat icrasına dair 

482 Vekiller al eyhinde devletin şahs1 haldan noktasından tahrik 
edilecek davaların görüleceği merciin Divanı Ali olduğu 
sarih bulunduğundan tefsire mahat görülmediğine dair 

483 Adabazarı sabık kaymakamı Hüsnü Beyin İstiklal madal
yasıla taltifine dair 

484 Dört zatın beyaz şeritti İstiklal madalyasite taltifleri 
hakkında 

485 Erzurum Müddei Umumisi İbrahim Ethem Beyin İstiklal 
madalyasile taltifine imkan olmadığı hakkında 

486 Başvekil İsmet paşa Hazretleri tarafından vaki beyanatın 
tabı vetevzii hakkında 

Tarihi 

24 kanunuevvel 1928 

29 kamınuevvel 1928 

3 1 ldnunuevvel 1928 

7 kanunusan i 1929 

12 kanunusanİ 1929 

17 kanunusanİ 1929 

24 kanunusan i 1929 

26 kanunusanİ 1929 

26 kanunusanİ 1929 

7 şubat 1929 

7 subat 1929 

7 şubat 1929 

ll şubat 1929 

16 şubat 1929 

16 şubat 1929 

16 şubat 1929 

1 8 şubat 1929 

18 şubat 1929 

4 mart 1929 



487 

488 
489 
490 

491 
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Hulasnst 

Bir zatın istiklal madalyası şeridinin kırnıızıya tebdili ve 
sekiz zatın müracaatlarınin reddi hakkında 
Eczacı Davit Bohor Efendi hakkındaki hükmün rdine dair 
4 72 numaralı kararın tashihi halekında 
Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen memurlar hakkındaki 
854 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin tefsirine 
mahal olmadığma dair 

· Mühendislik ve mimarlık lıakkıııdaki 10 35 numaralı 

kanuna dair 
492 Kozalakit Bekiroğlu Memedin idaını hakkında 

493 Dokuzuncu kolordu efradından İsmail oğlu Örnerin ikitıci 
nıahkiınıiyetirıiıı rcf'i hakimıda 

494 Ekrem, Yusuf Zıya, Bahattin Beylerht İstiklal madalyasile 
taltif edilmiyecekleri hakkında 

495 KiJisin Karaca Virarı Köyünden Hüseyiıı Alioğlu 

Memedin idamı lıakkıııda 

496 Halil İorahim ve İbrahim Beylerin is~iklal madalyaları 
hakkında 

497 Büyük Millet Meclisi Mulıasebesiııde icra kılınan teftiş 

neticesi hakkında 
4 9 8 Kastamonunun Akdoğan köyünden Sadıkoğlu M em et 

Alinin idamı hakkında 
499 Hasan Reşit Beyin istiklal madalyası şeridinin kırmızı ya 

tebdili ve Eşref Beyin talebinin reddi hakkında 
500 Taşocakları nizamnamesinin 30 uncu maddesinin tefsirine 

mahal olmadığı hakkında 

50 ı 81 o numaralı kanunun kanunu medeni ile ilga edilmiş 
olup olmadıgımn tefsirine lüzum olmadığı hakkında 

50 2 Korkudeli Kazası ndan Bekiroğlu Halilin affine m ah al 
olmadığı hakkında 

503 Şarki Karaağaç kazası Müskirat memuru Ağaoğlu Ali 
Efendinin İstiklal madalyasile taltifi hakkında 

504 Türkiye Cümhuriyeti ile Almanya Hükumeti arasında 

akit ve imza olunan ikanıet mukavelenamesine merbut 
imza protokolunun 8 inci maddesine müteferri kısmın 
2 inci mephasının tashihi hakkında 

505 Muamele vergisi kanununun ı inci maddesinin tefsiriııe 

mahal olmadığı hakkında 

506 Muamele vergisi kanununun 1 inci maddesinin tefsiriııe 
mahal olmadığı hakkmda 

50 7 Büyük .~:\illet Meclisi Muhasebesinde yapılan teftiş 

hakkında 

508 Çayır biçme makinelerinde sarfedilen mevadı müşteileııin 
resimlerden muaf olduğu hakkında 

509 İki zatııı istiklal madalyasite taltifine dair 
5 1 o Konya Vilayeti dalıilinde Ilgın bataldığ ı lıakkında 

51 ı Esbak Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşanın Divanı 
Aliye sevki hakkında 

23 mart 
38 mart 
28 mart 

30 mart 

Tarihi 

19 29 
19 29 
1929 

19 29 

30 mart 19 29 
ı ni sa ıı 19 29 

.. l nisan ı 9 29 

ı ı nisan 19 29 

ı 1 nisan 19 29 

13 nisan 19 29 

20 nisan 1929 

22 nisan ı 929 

· 22 nisan ı 9 29 

4 mayıs 19 29 

11 mayıs 1929 

11 mayıs 1929 

13 mayıs 19 29 

16 mayıs 19 29 

25 mayıs 19 29 

25 mayıs 1929 

26 mayıs 19 29 

28 mayıs 19 29 

28 mayı s 19 29 

29 mayı s 1929 

30 ınayı s 19 29 
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Hııl:t SHSJ 
~---- - ---------- -

51 2 Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İdaresi teşkilat 
ve vazaifine dair olan kanu nun 2 1 inci maddesinin tefsiri 
kabil olmadığı hakkında 

51 3 Seyit Ağaoğlu Topa! Akif ve Mandal oğullarından Süley-
manoğlu Mustafanın idamları hakkında 

51 4 Akşehrin Eğrigöz Köyünden Ahmet Haşimin idamı hakkında 
5 1 5 liasanoğlu ibişin idamı hakkında 
5 16 Askeri malfıllerin terfibine dair olan 55 1 numaralı kanu

nun 7 inci maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkmda 
517 1338 numaralı kanunun tefsirine nıalıal olmadığı hakkırıda 
5 18 Sabık Ergani Valisi Rif at Beyin kırmızı · şerit li istiklal 

madal yasi le talti fi hakkı ııda 

5 J 9 Şura y i Devlete intihap oluııaıı iki zat lıakkıııda 

5 20 Kabahatleri n affi hakkındaki 1 .J 4 ı numaralı kanuııun 
tefsirine mahat olmadığına dair 

52 1 Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından vaki beyanat 
üzerine İcra Vekilieri Heyetine ınüttefikan izharı itimat 
olunduğu hakkında 

522 Meclisi Alinin tatili faaliyet etmesi hakkında 

.. 

Tarihi --------- -

lıaziran 1929 

ı haziran 1929 
1 haziran 1929 
ı haziran 1929 

2 haziran 1929 
2 haziran 1929 

2 haziran 19 29 
2 haziran 19 29 

3 haziran .19 29 

3 haziran 1929 
3 haziran 1929 



C - lUyaset Divanının ınesai lıulftsası 

Reis - Balıkesir Meb'usıı Ka::nn Pş. 
Reis Vekili - Bursa Mcb'usıı Refcl B. 

>> » - İstanbul >> Nurettin Ali>> 
)) )) - Trabzon )) Hasan ) ) 

İ dare Amiri - Bolu )) Falilz Rtf/n )) 

)) )) - Çanakkale )) Şükrü )) 

)) )) - İstanbul )) Tcuf'ik Kclmil )) 

Kdtip - Afyonkarahisar )) Ruşc1z Eşref )) 

)) Denizli )) Necip Ali ) ) 

)) Tokat )) Süreyya Tevfik >> 

)) Yozgat )) A.vni )) 

Bilalıara İstanbul Meb'usu Tevfik Kamil Beyin 25 - 4- 1929 tarihinde istifa etmesi üzerine 
İdare Amirliğ ine, Divan katiplefinden Denizli Meb'usu Necip Ali ve katipliğe de Denizli 
Meb'usu Haydar Rüştü Beyler aynı tarihte seçilmişl erdir. 

Riyaset Divam ikinci içtiına senesi zarfında 9 def'a içtima etmiş ve 25 mukarrcrat 
ittihaz etmiştir. Bu b:ıpta tanzim kılınan bir cetvel aşağıya dercolunmuştur. 

İn ' ikat 

2 

3 

Tarihi 

12/11 / 1928 
13/ 11 /1928 

1/ 12/ 1928 

Verilen kararların lıulasası 

ı - Azayı kiranıdan üç zata mezuniyet verildiğine dair 
- Tayyare Kongrasına intihap edilen zevat hakkında 

2 - Elektirik ınütelıassısı Rüştü Bey ile tamirat memuru Ali 
ve marangoz Asım Efendilerin ikramiye ile taltif!fri hakkındaki 
istidanın reddi hakkında 

3 - Mufassal hukuku siyasiyenin tabedilmiyen kısmının yeni 
hurufat ile tab'ına dair 
4 - Azay1 kiranıdan dört zata mezuniyet verildi ğine dair 
5 - Matbaaya yeni hurufat mubayaası ve zabıt katiplerinin 
isteno olarak yeti ştirilmeleri için Avram Bonorya Efendinin 
ınuallim tayini lıakkında 

6 - Meclis muhaberatı için daktilo makinesi mubayaası ve 
efendilerin dal<tilo öğrenmelerini temin içiıı daktilo mualliınesi 

tayinine dair 
7 - Matbaanın noksan kalan nevakısının ikmali hakkında 
8 - Ecnebi parlamentolarında tetkikatta bulunmak üzere Umumi 
Katip Veysel Adil Beyle Zabıt Müdürü Muzaffer Beyin 
izamları hakkında 

1 - Azayı kirarndan beş zata mezuniyet verildiğine dair 
2 - Hademelerden bazılarınıry il<rami ye ile t~ltifleri hqkkıııqald 

jstidamn reqdine dair 



İn'ikat 
J! Tarihi 

4 · ı 4/ ı/1929 

5 2ı/2/I 29 

6 6/4/ i929 
7 27/5/1929 
8 ı4 / 5/J929 

9 28/5/ 1929 
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Verilen kararların hulasrsı 

3 - Yapılan teftiş neticesinde (ı579) lira (30) kuruş açığı zuhur 
eden mutemet İsmail Hakkı Beyin hakkmda İnzibat Komis
yoııuııca verilen lüzumu muhakeme kararı muvafık görülmekle 
evrakı tahkıkıyenin Ankara Müddei Umumiliğine tevdiine dair 
ı - Azayı kiranıdan 14 zata mezuniyet verildiğine dair 
2 - Sabık Maraş Meb'usu .Tahsm Beyin bakıyei muhassasatıııın 
itası hakkındaki istidaııın . İdare Heyetine haval~si hakkında 
3 - Mufassal hukuku siyasiyenin tab'ı muamelesinin itmamından 
sonra İsmail Mü ş tak Bey e (ı o 00) lira itasına dair 

ı - Azayı kirarndan 16 zata mezuniyet verildiğine dair 
2 - Beyııelmilel parlamentolar ittihadı hakkındaki dosyanın 

İdare Heyetince kısa bir zaman zarfında tetkik edilerek Riyaset 
Divanına bildirilmesine dair 
3 - Bazı hademelerin ikramiye ile taltifleri ricasına dair beş 
adet istidanın reddi hakkında 

- Azayı kiramdan 12 zatın mezuniyetleri hakkında 
ı - )) ')) üç » » » 
1 - » » dört » » » 

2 - Hazine İnşaat Komisyonu ve fen Heyetinin ikramiye ile 
taltifleri hakkındaki tezkerenin yeniden yapıla·cak inşaatın 

hitamında nazarı itibara alınacağına dair 
3 - Meclis bina ve bahçesi ile Riyaset konağında yapılacak 

bazı inşaat hakkındaki İdare . J-leyeti teklifinin muvafık görül
düğüne dair 

1 - Meclisi Alinin yaz tatili yapacağ· ı dolayisile azayı kiramın 
yeniden mezuniyet almalarına lüzum olmadığına dair 
2- Beynelmilel parlamentolar konferansında Meclisi Aliyi temsil 
etmek üzere Antalya Meb'usu Süleyman Şevket, Çanakkale 
Meb'usu Şükrü, İzmir Meb'usu Vasıf ve Tokat Meb'usu 
Süreyya Tevfik Beylerin intihap edildikle~ine dair 
3 - Beynelmilel parlamentolar ittihactma Meclisi Ali namıııa bir 
ınüşahit göııderilmesi takarrür ettiğine dair 



Antalya 
Ankara 
Balıkesir 

)) 

Bayazil 
Çorum 
Edirne 
İ::mir 
Kayseri 

Ç Eneüıuenlerln mesai hulüst1si 

---

Reis : Manisa Mebıusu Mustafa Fevzi B. 
Mazbata Muharriri : Kocaeli Meb'usu Salalıaltin 

l(crtip: Yo::gat .11eb'usu Hamdi B. 

Meb'usll Alunet Saki B. /{ocaeli Me b' us u 
)) İhsan )) Konya )) 

)) Osman Niyazi >> )) )) 

)) Sadık )) Mardin )) 

)) Şefi k )) Manisa )~ 

)) Mü m ir )) Muğla )) 

)) Hasan Hayri )) Sinop )) 

)) Ahmel Enver )) Zonguldak )) 

)) Reşit )) 

İ3, 

( 

Ra gıp B. 
Refik )) 

Musa Kii:::.un )) 

İlfaıı ferit )) 

Kemal )) 

Ali Nazmi )) 

Refik İsmail )) 

M. Na::ıf )) 

Encümen 84 ( 29 layilıa, 8 teklif, 43 tezkere, 3 takrir, ı muhtelif ) işten 58 zi intaç 
edilmiş olup daha tetkik edilecek 26 iş kalmıştır 

l..tıyiha.laı· 

A~ Hul::'\sası 

ı /7 Usulü muh~k~mei hukukiye ve usulü mulıake 
matı c~ı~iye kanunlarile sulh ve icra kanupları 

mn bazı mevadıni muaddil kanunun 39 uncu 
maddelerinin tadili hakkında 

ı j ı 5 Ticaret kanununun 140 ve ı 50 inci madde
lerinin tashihi hakkında 

ı /2 1 Gümrük idaresile tüccar arasında tari fe tatbi
katından mütevellit ihtilafatın hakem vasitasile 
halline mütedair 8 nisan 1334 tarihli kanuna 
bir madde tezyili hakkında 

1/179 Uyuşdurucu maddelerin sureti imal ve ihzarı 
ile tarzı mürakabe~i hakkında 

Muamelesi 

Tayini muameleye mahaı:oımadığı 

hakkındaki Adiiye Encümeni mazba
tası kabul edi !miştir. 

Encümendedir 

• 

15/12/ 1928 tarihinde 1369 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
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i-Jui:\snsı 

1/ 199 Mükellefiyetini vaktinde eda edenlere teshilat 
iraesine ve rniadında tediye edilmiyen vergilere 
zama im i crasına · dair 

1/243 

1/248 

1/260 
I /262 

1/297 

1/332 

1/359 

1/376 

Mandıra ve ağı llar hakkında 

İspirto ve meşrubatı kütıliye inhisarı hakimı
daki kanuna bir fıkra tezyiline dair 
Kadastro ve tahrir kanunu layihası 
Kaçakçılığın men ve takibine ait kanunun bazı 

ınevadının tadili hakkında 

Türkiye - İtalya arasında akit ve imza edilmiş 
olan adli himaye, adil makamların lıulmk ve 
ceza işlerinde karşılıklı müzahareti ve adli 
kararların teııfizi hakkında 

Ceza usulü muhakemeleri hakkında 

icra ve iflas kanunu layihası 

Muvazzaf zabitler ve askeri memurların yirmi 
beş yaşıııı ikmal etmeden evlenemeyecekleri 
hakkında 

1/379 Katibi Adil kanununun bazı maddelerini tadil 
edici 

1/3 88 Hukuk ve ceza işleri müdürlükleri mümeyyiz
likleriııde çalıştırılan hukul< fakülteleri mezun
larının bu vazifede geçirdikleri hizmetin hakim
liktc geçirmiş addolunması hakkında 

t/399 Tapu idarelerine ait muamelat harçları 
hakkında 

J /403 Yabani ve ehli ağaçların aşılanması hakkında 

t/413 ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları 
kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 

1/443 Deniz ticareti hakkında 

1/452 Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 573 
üncü rnaqdesine bir fıkra ilavesine dair 

1/453 Maadin nizamnamesinin bazı maddelerile taş 
ocakları nizamnamesinin tadiline dair kanu
nun bazı maddelerini tadil edici 

İ /466 Tütün inhisarı hakkında 

Muamelesi 

Encümendedir . 

15/4/1929 tarihinde1423 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir 
Encümendedir 

2/6/1929 farillinde 1510 numaralı 
l<anun olarak kabul edilmiştir. 

16/2/1929 tarihinde 1394 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4/4/1 9 29 · tarihinde 1 412 nurnaralı 
kanur~ olarak kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 1424 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4/5/1929 tarihinde 1434 nurnaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/3/1929 tarihinde 1402 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8/4/1929 tarihinde 1415 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16/5/1929 tarihinde 1451 nurnaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/6/1929 tarihinde 1528 numaralı 
kanuıı olarak kabul edilmiştir. 

Enetimendedir. 
13,'5/1929 tarihinde 1440 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

·Encümendedir. 

28-5-1929 tarihinde 1465 nurnaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encürnendedir 
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.M Hul<lsusı 

1 /4 6 7 Ağustos ı 3 2 5 tarihli tah s ili enıval kamınuııuıı 
yedinci maddesini tadil edici 

1/4 70 Kabahatlarının affı ve bazı cürünıler takibat 
ve eczaları nı ıı te ci 1 i lı akkında 

1/4 73 Tuz kanunu layilıa s ı 

1/4 78 Sabık Geııç Valisi isınail lıakkı Beyin affı 
hakkıııda 

J/47 9 ll nisan 133 4 ve 7 haziran 1926 iarilıli 
gümrük kanunlarile müzeyyelatıııııı bazı mad
delerinin tadili hakkında 

1/ 498 Ziraat makinalarında ve ziraatta kullanılan 
mevadı müştaile ve rnuharrike ile ınustahzarah 
ldmyeviye rüsumu hakkındaki kanunu tadil 
edici 

ı /522 Tapu kayıtlarından kanuni sebeplerle kıyme -
tini kaybetmiş olanların tasfiyesi hakkında 

2/3 

2/30 

2/49 

2/50 

2/54 

2/77 

Telilifler 

Aksaray mebusu (Kazım B. ) Avarız akçala
rının Belediyelere devri hakkında 
Yüzğat Meb'usu Ahmet Harndi B. - Oeza ka
nununun 5 24 üncü maddesinin tadiline dair 

Ar talya ( Ahmet Sak i B. ) - Karşılığı 6lınadığı 

halde hilafı kanun ç~k keşide edenlere ceza 
tertibi için Ticaret kanununun 61 o uncu ma
ddesine bir fıkra ilavesin dair 

Konya ( Ahmet Hamdi B. ) - Ziraat odaları 

teşkiline dair 
Antalya (Ahmeti Saki) ve Yüğat (Ahmet Harndi 
Beyler )- Umurn .. belediyeye ait alıkanı i cezaiye 
hakkındaki 17 kaııunsani 1927 tarih ve 959 
numaralı kanunun ikinci maddesinin tadi h 
hakkında 

İ stanbul ( Tevfik Kamil Bey ) - 28 mayıs 1929 
tari lı ve 13 22 numara lı vatandaşlık kanuııııııun 

4iincü maddesinin tadili hakimıda 

Muamelesi 

Eııcümendedir 

13-5- ı 929 tarihinde 1441 mımaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

2/6/1929 tarihinde 1518 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

29/5/1929 tarihinde 14 7 4 numaralı 
kaııurı olarak kabul edilmiştir 

Endiıneııdedir 

2/6/1929 tarihinde 1527 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ı 929 tarihinde 15 ı 5 numar1ı lı 
!<anun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedi 

10/21/1929 tarihinde teklif sahibi 
tarafından geri alınmiştır 

7/1/ 1929 tarihinde 4 71 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

Encümendedir 

:~9 /5/ 1929 tarihinde :d numaralı 
kanun layihasıle tevhiden Belediye 
kanunu Muhtelit Endimenine 

2 715/19 29 tarihinde 1414ııtıınaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 



2/81 

2/82 
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Hul.asHsı 
----------

Giresun (Hakkı Tarik B.)- İcra kanununun 
biri nci maddesine bir fıkra i tavesi lı akkı ııda 

Giresun (Hakkı Tarık B. ) - Bazı nıüessislerde 
sahibsiz kalan haklara dair 

Tt•zlwrekr 

3/25 15 ııisan 1339 iarilı ve 33 3 mınıaralı eınvali 
meiruke kanununu muaddil kanunun tefsiri 
hakimıda Bş. V. tezkeresi 

3/27 Kanunu medeninin 268 ve 261) uncu madde
leri nin tefsiri hakkı nda Bş. V. tezkeresi 

3/ 102 İstanbul Eytanı idaresinin ınülga Mali ye 
Nazaretine muayye ıı vade ve faizle bazı 

emiald milliye mukabilinde ikraz edilen 400000 
liranın re'sülmali tesviye edilmiş isede eınlaki 

mezkfıre üzerine ciheti adli yece mevzu haczin 
fekki için ayrıca faizde verilip verilmiyeceğinin 
tefsiti hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/ ı 15 Tütün İdarei İnhisariyesi memurlarınm me
murini resmiyeden addile vazifei memurele
rinden mtıtevellit veya vazifei resmiyelerini ifa 
sırasında hadis olan cürümlerinden dolayı hak
l arında memurin muhakemat kanunu abkaınının 
tatbikı lazım gelip gelmi yeceğinin tefsirine dair 
Bş. V. tezkeresi 

3/ 120 İngilterede kain a: Times İyron Works :ıı fabri
kalarından sipariş olunan üç adet uskurlu 
vapur esnıanına mahsuben sabik Bahriye Nazırı 
Mulıtar Paşa ile Maliye Nazırı Nail B. tarafın

dan tediye ettirilen 20 bin İngiliz lirasınırı 
müsebbiplerinden tazminine ait dava safahatın
dan bahis ve bu devalarıı-i mercii rüyetinin 
tayin ve tefsirine dair Bş. V. tezkeresi 

3/123 Gümrük kanununa ınüzeyye l nıevat hakkındaki 

kanunun beşinci maddesinin tefsirine dair 
Bş. V. tezkeresi 

3/154 Adananın Kara küçe köyü nden Haci Kadiroğlu 
Süleynıaııı rı idam ı hakkıııda Bş. V. tezkeresi 

3/ 15 5 Altıncı fırkanın elli ikinci a l ayının birinci 
taburunda müstahdem mülazım Mehmet Zati 
Efendi hakkındaki hükmün tashihini teminen 
mumaileyhe ait cezadan kaııunsuz görülen 
lo sının affına dair Bş . V. tezl< eresi 

Muamelesi 

25 /4/ 1929 tarihinde teklif salıibi 
tarafından geri alırumştır 

Eııcümendenir 

j) 

:ıı 

24/12/1928 tarihinde Adiiye ve 
Teşkilatı Esasiye encümenlerinden 
mürekkep nıuhtelit encümene 

Enetimendedir. 

24/11 / 1928 tarihinde 448 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24/ 11 / 10 28 tarihinde 447,numaralı 
karar olarak kabul edilmiŞtir. 
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Avukatların ımıvazenei unııniyeye dahil iki 
daireden ayrı ayrı üzret alıp ;ılmıyacaklarının 
tefsiri hakkıııda Bş. V. tezkeresi 

3/158 Eski Şehrin Yeni mahallesiden Ka')ap Yakup 
oğlu Nuri Efendi hakkındaki lıatayi adlinin 
İslahına dair Bş. V. tezkeresi 

3/ ı 60 Çekirge kanununun ikinci ve üçüncü madde
lerini muaddil 1235 numaralı kaımnun ikinci 
maddesinin tefsirine dair Bş. V. tezkeresi 

3/ 162 Di yarbekir li Süleyman oğ lu Ahmet hakkı nda
ki hatayt adlinin ar suretile tashilıiııe dair 
Bş . V. tezkeresi 

3/ 163 Divriğ iıı Vakacık köyünden Kadı oğullarından 
korucu Ahmet oğlu Alıtnedin idaım lıakl<ıııda 

Bş. V. tezkeresi 

3/ 164 11 ı ı numaralı askerlik mükellefiyeti kaııuııu
nun ı 09 uncu maddesi mucibince ihtiyat 
zabiti olacaklardan bazılarımn bedeli nakU 
vernıeğ i tercih edip bakayada kalarak me7kftr 
kanunun 86, 89, 10 8 inci maddelerinden isti
fade ettiklerinden bu gibilerinin bedellerinin 
alınıp altnmıyacağınııı tayini hakkırıda Bş . V. 
tezkeresi 

3/16 8 ihtiyat zabiti mektebine sevk olunanlardan 
memur bulunanların maaşlarının ııe suretle 
tesviye olurıacağımn tayin ve tefsiri hakkırıda 
Bş. V. tezkeresi 

3/ ı 7 5 Kırşehrinin Ömer Kah ya köyünden Musa oğlu 
Ömer ve Ali oğlu Hanefinin idamları hakkında 
Bş. V. tezkeresi 

3/ I 73 Oedizin Kayıplar köyündeıı Mustafa oğlu Ha
samn idamı hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/ ı 77 Niksarın Eskidir köyünden li acı oğullarında n 
Ömer oğlu Kazıının idaını hakkında Bs. V. 
tezkeresi 

3/178 rviücadelei nıilliyeye iştirak etıniyen memurlar 
hakkındaki kanurıuıı dördüncü maddesinin tcf
sirinc dair Bş.. V. tezkeresi 

Muamelesi 
------------------~---

17 / 1/1929 tarihinde Maliye Encü
ınenine. 

12/ 1 ı / 1928 tarihinde 444 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

7/2/ 1929 tarihinde 4 78 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

211 11 / 1928 tarihinde 454 numara lı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24/ rl / 1928 tarihinde 453 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 

7/2/ 1929 tarihinde 474 nurnara lı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 7/ 1 2/ 19 28 tarihinde ı 39 mımaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

24/ 11 / 1928 tarihinde 450 mımaralı 
karar olarak kabul edilmiştir, 

24/ 1 1/ 1928 tarihinde 452 nurnaralı 
karar olaral< kabul ecti·Jnıiştir. 

24/ 11 / 2928 tarihinde 451 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

30/3/ 1929 tarihinde .;! 90 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştirr . 
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3/181 Mtianıele vergisi kanununun üçüncü maddesinin 
birinci fıkrasının tefs iri lı akkında Bş. V. tez
keresi 

3/1 82 Eskişehirin yeni nıalıallesiııdcıı kasap Yakup 
Hocaoğlu Nuri Efendi hakkıııdaki lıata yı adlinin 
ıslahı hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/186 S 1 O ıııımaralı kamıııuıı kanunu medeni ile il ğ a 
edilmiş olup olmadığının tefsiri hakkıtıda Bş . 

V. tezkeresi 

3/19 2 Durmu şoğlu İbrahinıiıı idaııııııa dair Bş . V. 
iezkeresi 

3/193 Koııyaııın Hacı Yusu f fv\escid i mahallesinden 
Akgöz oğlu şöhr etl i Osman malıduınu Süley
maııııı idamına dair Bş. V. tezkeresi 

3/ I 95 Tokadın Ovacık köyünden Pelılivan oğulların
dan Memet oğlu Şabaııııı idaınına ve şeriki 

Mustafaııııı on sene nıüddetlc ağır ha pse ko
nulmas ına dair Bş. V. tezkcrcsi 

3/ 19 7 Eczacı l a r ve eczaneler ka dimuna muhalif hare
ketinden dolay ı eczanesi seddedilen Davit Buhur 
Efendi hakkındaki ceza nın ref'i hakkında Bş . 

V. tezkeresi 

3/ 199 Maaş kanununun 17 inci maddesinin hakimler 
kanununun J 9 uncu maddesini ilğ·a edüp 
etmediğ·inin tefsiri hakkında Bş, V. tezkeresi 

3/203 3 ni saıı 13 40 tarih ve 46 0 numaralı Avukat
lık kanununu n ikinci nıaddesil e bu kanunun 
bazı maddelerini muaddil 6 kanunusan i 19 28 
tarih ve 708 numaralı kanunun ikinci madde
sindeki mülazemet müddetinin tefsiri hakkında 
Bş. V. tezkeresi 

3/204 Muapı e le vergisi kaı ıuııııııu n birinci maddesi
nin tefsi ri lı akkıııda Bş. V. tezkeresi 

3/2 16 Kastamonuııuıı Akdağ Köyüııdeıı Sadık oğlu 
Melııııt Al iıı iıı idam ı lı ak k ı nda Bş. V. tezkeresı 

3/223 Trabzon askerli k şulıesi lıalkıııdaıı İsmail oğlu 
Önıer Jıakkıııdaki cezanın affiııe dair · Bş. V. 
tezkeresi 

· Muam elesi 

Eııcürnendedir. 

17/ 12/19 28 tarihinde 464 numara lı . 
karar olarak kabul edilmiştir. 

ı 1/5/ J 929 tarihinde 50 ı numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

17/ 12/ 1928 tarihinde 46 1 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

17/42/1928 tarihinde 462 numaralı 
karar olarak kabul edi !miştir. 

12/1/ 1929 tarihinde 47 2· numaralı 
kanun olarak kabul' edilmiştir. 

28 '3/ 1929 tarihinde 489 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanunla halledildiğinden hıfzolun
muştur. 

1/4/ 1929 tarihinde 143 nnınaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

25/5/19 29 tarihinde 505 numaralı 
kqrar olarak kabul edilmiştir. 

22/4!192 9 tarihinde 498 numaralı 
karar olarak kebul ed ilmiştir . 

4/411929 tarihinde 493 numaralı 
kiu·ar olarak kabul edilmiştir. 
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Muamele vergisi kanununun birinci ma<;idesinin 
tefsirine dair Bş. V. tezkeresi 

Tokadın Ovacık köyünden idam mahklımu 

Ahınetolğlu şabanın öldürdüğü şahsın ismi 
Kavas oğlu Ethem çavuş olduğu halde 462 

. numaralı kararda sehveıı Kavas oğlu Ahmet 
çavuş olarak gösterildiğinden tashilıi hakkında 

Bş. V. tezkeresi 

Aydının Kozalaldı köyünden Bahrioğlu Memedin 
idanıı hakkında Bş. V. tezkeresi 

Ticaret ve Sanayi odalan azalar i le müstalıde

ıniııinin vazifei memurelerinden dolayı takibat 
ifası halinde Devlet memurları gibi muhake
ıneleri icap edip etmediğ· inin tefsiri hakkında 
Bş . V. tezkeresi 
Kilisin Karaca Viran köyünden Hüseyin Ali • 
oğlu Memedin idamı hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/268 Korkuteli kazasından Bek iroğlu Halil in fazla 
malık Cı rn edilmiş olduğ· u beş senenin affi 
h akimıda Bş. V. tezkere si 

3/282 Mustafa Kemal paşa Kazasının Ezanlı köyün
den Memetoğlu Hakkının mahkum olduğ·u 

beş sene on ay hap i s cezasının affi lıakkıııda 

Bş. V. tezkeresi 
3/295 Akşehirin Ergiköz köyünden Ahmet Haşiıııin 

idamı hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/296 Hasanoğlu ibişin idanıı hakkında Bş. V. 
tezkeresi 

3/298 Seyyit Agaoğlu Topa! Akif ve Mandal oğulla 

rından Süleymanoğlu Mustafanın idaml arına 

dair Bş.V. tezkeresi 

3/303 Katil maddesinden on se ııe ağır lıapse mahklım 
olup malfiliyeti raporla sabit olan Mustafa 
Hanna vi hakkı nda Bş. V. tezkeresi 

3/3 1 o Kabahatlerin affi ve bazı cürümlcrirı takibat 
ve cezalannın teciliııe dair olan kanunun tat
bikatındaki tercddütlerin tefsirine dair Bş. V. 
tezkeresi 

Muamelesi 

25/5/ 1929 tarihinde 506 nUmaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

28i3/1929 tarihinde 490 numaralı 
karar olarak kabul edi Imiştir. 

1/4/ 19 29 tari hi nde 49 2 numaralı 
karar olarak kabul edi !miştir. 

Encümendedir. 

13/4/ 19 29 tarihinde 495 numaralı 
karar olarak kab u I ed i Im iştir. 

11 /5/ 19 29 tarihinde 502 numaralı 
karar olarak kabul edilmi şt ir. 

Encümeııdedir. 

1/6 /1929 tarihinde 5 14 numara lı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

1/6/ 1929 tarihinde 5 15 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

I /6/ 19 29 tarihinde 5 13 mımara lı 
karar olarak kab u i ed i !mi ştir. 

En c ünıencted ir. 

J /6/ 19 29 tarihinde 520 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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Tnln·irler 

4/5 Oi~eson Meb'usü ( Hakkı Tarık B: ) - Mura
baha nızamnaınesinin karıunu Medeni ile mef
suh olup olmadığ-ının tefsiri hakkında Encümendedir. 

4/6 

4/46 

5/41 

Yozgat meb'usu ( Ahmet Harndi B. ) - Mura
baha nizamnamesinin mülga olup olmadığı 

mn tefsir suretile tayini hakkında . 
Oireson ( Hakkı Tarik B. ) - Avukatlık kanu
nunun bazı maddelerini tadil edici 708 nu
maraılı kanunun 6 ıncı maddesinin tefsiri 
hakkına 

i\'lnhtf'lif ü\'Ntli. 

)l 

Oanaimi Jıarbiye kanununun 4üncü maddesinin 
tefsiri hakkında Ar.E. mazbatası Eııcümendedir . 

Amasya Meb'ıtsıt 
Ankara >> 

Balıkesir >> 

Erzumm >> 

Eskişebir >> 

G. Ayintap >> 

Giresun >> 

Hakkari )) 
Kırşehir >> 

AHZl .J-J;\L ENCÜ1\IENi 

Reis : KocaEli Meb'nsu Kemalettin B. 
iVlazbata Mnharriri : İ znıir Me b' us u illitimi r B. 

J(dfip : Isl(mlnıl Meb'usu Ziyaettin B. 

Najiz B. Kocaeli Meb'Hsıt 

Halil Ferit )) Muğla )) 

Emin )) Ordu )) 

Nafi:: }) Rize )) 

Ali Ulvi )) Sivas )) 

Ferit )) Trabzon )) 

Sevket ':ı 
) ) Tokat )) 

İbrahim )} Van ) ) 

H azım )) 

Geçen sededen nıüdevver 84 
3 haziran 929 tarihiııe kadar ge len · 1486 

Karara raptolu na ıı 

Vekaletlere gönderilen 

Gelecek içtimaa devrolunan 

1570 
877 

673 
654 

019 

İbrahim 
Mu ri 
Şevket 

Akif 
Zıyaetlin 

Ali Becil 
Mustafa 
Mü n ip 

B. 
) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Vasfi )) 

) ) 
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3/78 

T..-zkert=-lcr 

Mütekait tabip kolası Mehmet Tevfik Efendinin 
tekaüt maaşının tarihi tahsisi hakkında bir ka
rar ittihaz edilmesine dair Bş. V. ten merbut 
M. M. V. tezkeresi Bu hususta mukarrarat ittihaz edil

miş olduğundan hıfzedilmiştir. 

'rnkrirlcr 

3/54 Kftzım Hüsnü ve Hakim Rıza Beylerin - Ar. 
En. nin 464 numaralı Ilgın Bataklığı hakkın
daki kararının Heyeti Umumiyede müzakeresi 
hakkında takriri 29/5/1929 tarihinde 51 O numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Re is : Edirne Me// us u Sa/dr B. 
" 

Reis Vekili : İstanbul Meb'tlsu Fıwl B. 
Mmzbata Muharriri : Tırabzou Neb'usu Şefik B. 

J((tlip Bllrsa Meb'Lisu Muhlis B. 

Afyon I<. Meb'usu Ali B. Kzrşehir 1Vleh' ustı Yahya Galip B. 
Aydin )) lviitut )) Kırklareli )) N ahil )) 

Balıkesir )) Ali Şullri )) Kütahya )) Niyazi Asım )) 

Bursa )) As af )) Niğde )) Faik )) 

)) )) Şefik LutfY )) )) )) Ata )) 

Erzurum )) Naji Alt~f )) Samsun )) Adil )) 

)) )) .4ziz )) Sivas )) Ra sim )) 

E/aziz )) Hasaiz Ta/ı sin )) )) )) Rem:i )) 

Giresun )) Klizı m )) Sinop )) Recep Zultlt'i )) 

Isparta )) Miikerrem )) Tokat )) Şevkt )) 

Yozgat )) S. Sun )) 

Encümen 310 ( 199 Layiha, 39 Teklif, 64 Tezkere, 7 Takrir, 1 Muhtelif) işden 243 ü 
· iııtaç edilmiş olup daha tetkik edilecek 6 7 iş kalmıştır . 



1/ 10 
1 11 ı 
ı /12 
1/35 

1/36 

1/69 
1/79 

ıso -
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r ,:tyib:ıl:ır 

1337 senesi hazine hesabı kafisi hakkında 
1339 )) )) )) )) )) 
1339 )) )) :lı )) ll 

Hükumetie İzmir- Kasaba Demityollan ve Tem
didi Şirketi arasında takarrür eden itilafnaınenin 
imza ve taatisi için mezuniyet itası lıakkmda 

HükCınıetle Şark Demiryolları arasında takarriir 
eden İtilafnamenin imza ve teatisi için mezu
niyet itası hakkında 

Genç dernekleri teşkili hakkında 
Bahriye mi"ıtehassıs zabitamna verilecek zamaim 
hakkında 

1/80 Tahriri m üsekkafat ve arazi konı isyanlan 

1/86 

1/ 101 

1/ 1 3 2 
1/. 14 4 

1/ 1 49 

1/ 159 

1/ 160 

1/ 1 71 

1/ 173 

1/185 

1/206 

lı akkında 

Gümriik kanununun 43 üncü maddei muad
delesinin tadili hakkında 
Ankara Otomatik Telefon kamııı tmun bazı 
ın evadımn tadiline dair 

Dahiliye nı eımırini lıakkında 
Resmi telgrafların ücretsiz teatisi hakkıııda 

İstatıbul ile Ankara arasında İcra edilecek 
gayri resmi muhavere ücretleri hakkı nda 

inhisar idarelerinin şahsiyeti hükmi yeyi haiz 
müessesat halinde ve mülhak bütçe ile idaresi 
hakkında 
Tüccar tarafından hariçten eelbolunan ş~ker 
ile petrol ve benzinden masarifi idare olarak 
alı nan mebaliğin sureti tahsiline dair 
Devlet Matbaası tahsisatının rtıütedavil sermaye 
halinde istimaline dair kanuna bazı mevat 
tezyili hakkında 
Sular müdüriyeti umumiyesinin J 9 28 senesi 
bütçesine dair 
Mülkiye tekaüt kanununun ı 2 inci ıı ~ a ,jd esiniıı 

tadiline dair 

Eytam ve eramil maaşlarından yüz kuruşa 
kadar olanların tasfiyesine devam hal kında 

Muamelesi 

Eııcümended ir 
)) 

1/6/ ı 9 29 tarihinde 1500 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

l /6/ 1 929 tarihinde 1501 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Enetimendedir 

)) 

ll 

1/12/1 9 28 tarihinde 1366 numaralı 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

Encünıendedir 

29/11 / 19 28 tarihinde 1361 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir 

8/ 1 2/ ı 928 tarihinde Başveldilete 
iade edilmiştir 

Encümendedir 

)) 

5/6/ 19 29 tarifıinde lııfzedilmiştir 

! /6/ J 929 tarihinde ı 520 numaralı 
kanun olarak kab u 1 edilmiştir 

Eııcünı e ııde dir 
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l /270 J·iarbi uınuıııi senelerinde Tifliste Ispanya kon
solosluğu vekaleti tarafı ndan i.iseramıza sarf 
olunan 1 O ı İng iliz lirası ve 5 peııinin tesvi yesi 
hakkında kanun la yılı as ı 

1/2 71 Devlet davalarını iııtaç eden avukat ve dava 
ve kil lerine verilecek ücreti vekalet hakkındaki 

2Smayıs 1928 ve 1333 nurnaralı kanııııa mü
zeyyel kanuıı l~yılıası 

1/27 ·1 M. M. V. 1928 senesi bütçesine lalı sisa lı rev
kalade i ta s ı hakkında 

1/275 ı 928 senesi bülçe kanunu l ay ılı as ı 

1/2 76 Rüsumat bütçesine 200 000 lira tahsisatı fev 
kalade vaz'ı hakkı nda kanun layılıası 

1/277 Ma. V. 1928bütçesine 400 000 lira tahsisatı 
fevkalade itası hakkında kanun layılıası 

1/278 1928senesiT. B· .rvı. M, bütçesi ile Maliye V. 
büçesinin fasılları beyninde münakale icrası 

hakkında kanun layılıas ı 

1/279 Türkiye Cümhnriyeti ile Osmanlı Düyun umu
mi~esi hamillerinin mümessilleri arasmda akt
edilen mukavelenin tasdikine dair kanun layılıası 

1/283 İnhisarı duhan kanununun 45 inci ınadeesine 
m üzeyyel 1 3 3 2 numaralı l<anunuıı 1 inci 
maddesinin 2 inci fıkrasının tadiline dair 
kanun layıhası 

1/285 İktisat V. ne merbut all tali ve ıııeslek 
mekteplerinde askerliğe lıazırlk derslerini 
okutan zabitaııa verilecek ücretler hakkında 

Muamelesi 

3/ ı 2/ ı 928 tarilıiııde 1 268 ımınaralı 
kanunla tevhidcn kabul edilmiştir. 

2/2/ ı 929 larilıiııde ı ~~89 ııuıııaralı 
kaııuıı olarak kabul edilınişlir. 

1 ~~/ ı ı / 19 8 l ar ilıiııdc 1 3 56 ııuına
ralı kanun olarak kabul edilmi ş tir . 

ı 0/5/1929 tarihindet4 56 nurnaralt 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8/ 11 /2928tarihinde 1355 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

8/ 11 /1928tarihinde 1354 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26/ 11 /1928tarihinde I 358numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 12/1 028tarihinde 1367 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Eııcüıııendedir. 

kanun layılıası 1/6/ 19 29 tarihinde 1490 mıma
ralı kanula tevhiden kabul edilmiştir 

1/ 286 19 28 Senesi Bş. V. bütçesine tahsisatı ıııun -
zamma verilmesi hak kında kanun layiliasi 

1/288 E111ni yeti ııınuıniyeııiıı 1928 senes i bütçesinde 
Avrupaya gönderilecek ıneımıriıı ın asarifi namile 
yeniden açılacak fasla ( ecnebi rııutalıassı s ı ) 
faslından ıniiııakal e ya pılıııası hakkında kaıııııı 

Hi y 1 lıası 

8/ 12/1928 tarihinde 1368 mıınara- _ 
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

22/ 12/ 19 28 1arilıiııde 1371 numa
ralı lcaııuııl a tcvlıiden l(abul edi! -
nı iştir . 
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1/289 Posta ve telgraf müdüriyeti umumiyesi 1928 
senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 

münakale icrası hakkında kanun layikası 

1/290 İktisat V, bütçesinin bazı fasıl ve maddelerinde 
münakale icrası hakkırıda kanun layihasi 

1/291 Seyrisefain ıııüdriyeti umumiyesi 1928 
senesi bütçesinin bazı fasıl ve ınaddeleri arasında 
münakale icrası hakkında kanım layihalt 

1!292 Maarif V. 1928 seııesi l.ıiitçcsiııiıı 709 uncu 
faslım n 6 ı ncı maddesine tahsi satı ınuıızamına 

verilmesi hakkı ı ıda kanun lay i lı ası 

I/294 Deniz bütçesinin muhtelif fasılları arasmda 
münakale icrasıııa dair kanun layihası 

1/295 Hudut ve Sevalıili Sıhhiye Müdüriyeti Umu
miyesi 1928 senesi bütçe kanıımı layilıası 

1/2Y6 Türkiye Cümhuriyelile Amerika Fort Matör 
Kanı pan i Eksports İ ııkorporeytet şirketi 
ara sında münakit mukavelenamenin tasdikı 

hakkinda 

1/298 Hariciye V. ı 928 senesi bütçesinden Maliye V. 
1928 senesi bütçesine müııakale icrasına dair 
kanun layiliası 

1/ 299 Hariciye V. 1928 senesi bütçesinin bazı fası 
ve maddeleri arasında nıünakale icrasma dair 
kanun layihası 

1/300 İktisat V. 1928 senesi bütçesine 2 milyon 
liralık tahsisatı fevkalade verilmesi hakkinda 
kanun layilıası 

1/301 Dahiliye V. 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl
ları arasında ınüııakale icrası hakkmda kanun 
layiiiası 

1/302 M. M. V. 1928 senesi bütçesinin 883 üncü 
faslına tahsisatı munzamma verilmesi hakkında 
l<anıın Jayitıası 

Muamelesi 

22/12/1928 tarihinde 1371 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

22/ ı 2/19 28 tarihinde ı 3 71 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edi! -
miştir. 

22/ 12/1928 tarihinde 1370 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

7( 1 t / 1929larihinde 1392 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

22/ 12/ 1928 tarihinde 1371 numa
ralı kanunla tevlıidcn kabul edilmiştir. 

29-12-1928 tarihinde 1374 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/2/1929 tarihinde 1391 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22/ ı 2/ ı 9 28 tarihinde 13 71 rı uma
ralı kanunla tevhiden kabul edi Imiştir. 

22/12/1928 tarihinde 1371 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

22/1 2/ 19 28 tarihinde 13 71 numa
ralı kanun olarak kabul edilmistir. 

22/12/1928 tarihinde 1271 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

22/12/1928 tarihinde 1377 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilm iştir. 
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Hnlasnsı 

1/ 303 Rüsunıat Müdüriyeti Umumi yesi 1928 senesi 
bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 
müııakale icrası hakkında kanun layihası 

1/305 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve 
Rıhtıın İdaresi bütçesine tahsisatı fevkaHtde 
verilmesi hakkında kanun layihası 

1/306 Anadolu Demiryolu, Mersin - Tarsus - Adana 
yolları ile Haydarpaşa liman tesisatının ve bu 
şirketlere ait es ham ve tah vi !at ile menkul ve 
gayri menkul enıvalin ınübayaasına dair olan 
nnıkavelenaıneleri ıı tasdiki hakkı ııda kanun 
layihası 

1/3 08 Mali ye V. 19 28 senesi bütçesinde açılacak 
225 inci fasla tahsisatı revkalade verilmesi 
lı akkı nda !{anun layilıası 

1309 Biri1ıci Umumi Müfettişlik emrinde btıl11nan 
ınüşaviri adlinin merkez kadrosuna ilavesi 
hakkında kanun layihas ı 

1/3 12 Sıhhi ye V. 19 28 senesi bütçesinde münal<ale 
icrası hakkında kanun layi has ı 

ı /3 ı 3 M. M: V. ile Harita U nı um Müdürlüğ· ü 1928 
senesi bütçesinde müııakale icrasi hakkı nda 
kan u nu layılıası 

1/314 Seyrisefain İdaresi 1928 senesi bütçesinin 
1929 senesi Mayıs gayesine kadar temdidi ve 
hidematı umumiyesi ıçın 2 079 822 lira 
munzaın tahsisat verilmesi h akkında kanun 
layihası 

1/315 Adiiye V. 19 28 senesi bütçesinde 50 000 
liranın imhasiyle mezkur bütçenin bazı fasıl ve 
maddelerine ayni miktarda talısisat verilmesi 
hakkında kanun la y ilıasi 

4/316 Da. V. 19 28 senesi bütçesinin bazı fasılları 
arasında 22 000 liranın münakalesi hakkında 
kanun layihas ı 

· ı /31 7 i ska ıı Unıunı ıııi'ıdüri y eti 1928 senesi bütçe
sinin bazı fasıl ve maddeleri arasmda müııakale 
icras ırıa dair kanun layihasi 

Muamelesi 

22/ 12/1928 tarihinde J 37 I.nunıa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

31 / 12/ 19 28 tarihinde 1376 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 1/ 12/ 19 28 tarihinde 13?5 numa
ralı kanun ölarak kabul edilmiştir. 

31 / 12/ 19 28 tarihinde 1377 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir : 

24/ 1/ 1929 tarihinde 1385 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

7- J- 19 29 tarihinde 1378 numaralı 
kanun la tevhiden kabu l edilmi ştir . 

7/ I/ 1929 tarihinde 1378 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

27/12/ 1928 tarihinde 1373 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

7/ 1/19 29 tarihinde 1378 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7/1/ 1 9 2 9 tarihinde 13 7 8 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

7/ 1/1929 tar ihinde 1378 ııuınaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



1/318 

1/3 I 9 

1/32 0 

1/3 2 1 

] /32 2 

1/32 3 

1/325 

1/326 

l /3 27 

1/328 

l /330 

ı /331 

1/333 
1/335 

1/337 
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Hııl<lsnsı 

İstatbtik Umuın müdürlüğünün 1928 senesi 
bütçesine munzam tahsisat itası hakkında 
kanun layihası 

Ecnebi mekteplerde talebeııiıı sureti tahsili 
hakkında 

Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin ı y 29 
bütçe kanumı lay ihası 

Karadeni z Boğazı Tahlisiye İdaresinin beş aylık 
bütçesine tahsisatı munzamma itası hakkında 

Karşılığı Harkiye bütçesinden imha edilmek 
üzere ma.tbuat butçesine tahsisatı munzamma 
verilmesi hakkında 

Posta kanununun 2 1 inci maddesinin tadili 
hakkında 

Nafıa Vekaleti 1928 senesi bütçesinin muhtelif 
fasılları hakkında 

Şurayı Devletiıı 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasında münakale İcrasına dair 

Maliye Vekaleti 1928 bütçesinde münakale 
icrasına dair 

M. M. V. 1928 senesi bütçesinde münakale 
icrası hakkında 

Bilavasıta tekalife ait teınyi.z komisyonlarının 
teşekkül suretine dair 
Diyanet İşleri Reisliğinin 19 28 senesi bütçe
sinin 140 ıncı faslına munzam tahsisat veril
mesi hakkmda 

Harici ticaret dairesi teşkiline dair 
jandarma Umum Kumandaniığı 19 2t: senesi 
bütçesine 220 000 lira muıızam tahsisat ve
rilmesi hakkında 

Mülkiye Mektebiııde ıı neşet edip Dahiliye mes
leğine intisap edenlere i k işer yüz lira ava!ıs 

verilmesi lıakk ııı da 

Muamelesi 

7/ 1, 1 9 2 9 tarih i nde ı 3 7 8 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

8/4/ 1929 tarihinde 1416 numaralı 
kanun olar al< kabul edilmiştir. 

ı 3/5/1929 tarihinde 1444 numaralı 
kanmı olarak ~abul edilmi ştir. 

ı 0/ 1/1929 tarihinde 1381 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14/1/1929 tarihinde 1382 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/3/19 29 tarihinde 1404 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştirr. 

14/1/ 1929 tarihinde 1382 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmişti. 

14/ 1/ 1929 tarihinde 1382 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

ı 4/1/1929 tarihinde 1383 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14/1/1929 tarihinde 1383 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Eııcünıendedir . • 

7/2/ ı 929 tarihinde ı 39 2 numaralı 
kanunla tevhideıı kabul eidilmiştir. 

Encümendedir. 

7/2/ ı 929 tarihinde 139.2 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

4/5/ 19 29 tarihinde 1437 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/3 38 Rüsumat Umum müdürlüğü 1928 senesi büt
çesinin bazı fasıllarında ınüııakale yapılması 

hal<l<ında 

1/339 Tahlisiye İdaresi Uınuın Müdürlüğü memur
larının tekaüt maaşlan hakkında 

1/341 Askeri memnu mıntakalarda bulunan ve eşhasa 
ait olan menkulatın bedelsiz olarak emlaki 
milliye ile degiştirilmesine dair 

1/342 İktisat V. 1928 senesi bütçesinin 810 uncu 
distofajin darülistihzarı faslının mezkfır bütçe- . 
ye merbut ( t ) cetveline ithaline dair 

1/3 4 3 Yeni Türk harflerini n i stilzam ettiği masarif 
karşılığı hakkıııda 

·1/344 Yüksek mühendis mektebiııin 1929 senesi büt
çe kanunu layilıası 

1/345 

1/34 7 

1/348 

1/3 49 

1/352 

1/35'3 

1/354 

1/355 

1/356 

Evkaf Umum Müdürlüğü 1928 senesi bütçesi 
nin bazı fasıliarına munzam talısisat verilmesi 
hakkında · 

imha edilen evrakı nakdiyeniı·ı miktarınin tes
piti hakkı nda 

M. M. V. Bahriye bütçesinin bazı fasiliarı ara
sında münakale icrasıııa dair 

ı 927 senesinde satılan mektep kitapları bedel-
' lerinin mezkur sene Maarif V. bütçesine ilavesi 

hakkında 

Vilayetlerin umumi idaresi hakkında 

Memleketimize gelen unların gümrük resminin 
muvakl<aten tenziJ.i hakkıııda 

' 
Gümrük tarife kanumı layilıası 

imalatı Jiarbiye Umum Müdürlüğü 19 28 seııesi 
bütçesinin bazı fasılları arasında münakale ya
pılmasına dair 

M. M. V. nin 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasınde münakale yapılması _ hakkında 

Muamelesi 

7/2/ 1929 tarihinde 1392 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Enetimendedir. 

Enciimeııdedir. 

7/2/1929 tarihinde 1392 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

7/2/1929 tarihinde 1392 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 1/5/1929 tarihinde 1439 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

28/1/ 1929 tarihinde 1387 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

23/3/1929 tarihinde 1408 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

7/2/1929 tarihind 1302 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

28/1/1929 tarihinde 1386numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

18/4/1929 tarihinde 1426numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

23/2/1929 tarihinde 1400numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

I /6/ 1929 tarihinde 1499 mıma ralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

7/2/ 1929 tarihinde 1392 numralı 
' kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

7/2/ 1929 tarih.nde 139 2 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 
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l:hıJ:\sası 

1/35 7 Tayinat ve yem kanununun birinci maddesine 
müzeyyel kanun layilıa sı 

1 
1/360 Bahriye 1928 senesi bütçesinin bazı fasılları 

arasında münakale yapılma.sı hakkında 

1/362 Dahiliye V. 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasında ınünakale yapılması hakkında 

1/364 Harita Umum Müdürlüğü 1928 f-ienesi bütçe
siııiı;ı bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale 
yapılması hakkmda 

1/365 İskan Umum Müdürlüğü ı 928 senesi bütçe
sinin bazı fasılları arasında münakale yapılma
sına dair 

1/366 Maarif V. 1928 senesi bütçesinin bazı fasılları 
arasında rnünakale yapılınasına dair 

1/367 Umum Gümrükler Müdürlüğü 1928 senesi 
bütçesine ımmzaın tahsisat verilmesine ve bazı 

fasıllarındaki tahsisatm imhasma dair 

1/3 69 Tapu ve kadastro Umuın Müdürlüğü 1928 
senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddelerine 
munzaın tahsisat verilmesi ve bazı fasıl ve 
maddelerinde bir l<tsım tahsisatın imhasıııa dair 

1/370 

1/3 72 

1 / 37?ı 

] 
/

•) ~ , 1 ..) 1 ., 

1/375 

1/3 77 

1199 numaralı kanunun birinci maddesini 
tadil edici 

Bahriye 1928 senesi bütçesinde münal<ale ya
pılması ha~kında 

Harita Umum Müdürlüğünün 1928 senesi 
bütçesinde münakale yapılınası lıakkıııda 

. 
Maliye V. nin 1928 senesi büttesiııiıı bazı 
fa sıl ve maddeleri arasında m ünab le i crasına 
ve llariciye V. bütçesinde iınlıa eelilecek tahsi
satm Maliye V. biitçesiııe zarnıııedilıncsiııc dair 

Mali zati lıayvaııatııı tazmiııi lı:ıkımıda 

Ormaıı Meldebi Ali si kadrosuııa iki adet 11\U

::ıllim ilavesine dair 

Muanrelesl 

l /6/ 1929 tarihinde 1495 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/3/1929 tarihinde 1403 mınıaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/311929 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/3/1929 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/3/1929 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 

213/1929 tarihinde 1403 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/3/1929 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/3/ 1929 tarihinde 1403 mımaralı 
kanunla tevhiden !<abul edilmiştir. 

27/4/1929 tarihinde 1428 nurnaralt 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/3/929 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilıniştir. 

2/ 3/929 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevhid e ıı kabul edilmiştir. 

2/3/9 29 tarihinde 1403 ııuınarah 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

29/5/929 tarihinde 1471 numaralı 
kanun olarak kabııl edilmiştir. 

2/3/929 tarihinde 1403 numaralı 
karıttııla tevhiden kabul edilmiştir, 
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1/378 Yapılacak muallim mektepleri inşaatında kulla
nılacak mühendis ve mimarlar hakkında 

1/380 1929 senei maliyesi Darülfünun bütçe kanu
nu layihası 

1/381 1928 senei maliyesi Gümrük bütçesine fev
kalade tahsisat verilmesi hakkında 

1/382 1928 sene! maliyesi Maliye Vekaleti bütçesine 
5 000 lira munzam talısisat verilmesi hakkında 

7/3 83 1928 senei maliyesi Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaleti bütçesine 36 000 lira munzam tahsi
eat verilmesine dair 

1/385 Askeri hastanelerde bulunan hasta bakıcılarile 
henışirelere bir nefer tayini veri.lmesi hakkında 

1/386 Nafıa Vekaleti 1928 sen si bütçesinde 58 000 
liramn münakalesine dair 

1/287 Ii!t.riciye Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasıllarından tahsisat imhsile bazı fasılianna 

munzaııı tahsisat verilmesi kakkınd' 

1/3 89 iktisat Vekaleti 1928 senesf bütçesine 47 000 
lira munzam tah si sat verilmesi hakkı nda 

I/390 İktisat Vekilieti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeleri arasında münakale yapılması 

hakkında 

t /3 91 Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçesine fevka
Iade tahsisat verilmesi hakkında 

1/3 92· Maliye Vek~Ueti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasırıda 3000 liralık nıümıkale y:ıpıl
mas ı hakkı nda 

1/393 Maliye Veldleti ı 928 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeleri arasırıda nıüııek:ıl e yapılnıası 
ve bir k ısı m tahsisatın imhası na l~oarşı ımııızam 
talı s i s:ıt veri Inı esi lı:ıkkıııda 

1/394 Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçesinde 5000 
liralık ınünakale yapılınası hakkırıda 

I /395 Muş vilayeti teşkili lı ak kıııda 

Muamelesi 

Encümendedir 

11 /5/ 1929 tarihind~ 1438 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27/4/1929 tarihinde 1430 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13/4/ 1929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

13/4/ 1929 tarihinde 1452 numaralı 
kanunla tevhideıı kabul edilm iştir. 

27 '4/1929 tarihinde 1429 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevlıid en kabul edilmiştir. 

13/4/ 1929 tarihinde 14 22 numaralı 
kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 

13/4/ 1929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

16/5/ 19 29 tarihinde 1456 mımaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 142 2 mımaralı 
kanunla tevhidc rı kabul ed ilmi şt ir. 

13/4/ 1929 tarihinde 1422 mınıaralı 
kanunla · tevlıiden kabul edilmiştir. 

ı 3/4/ 1929 tarihinde ı 422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 1509 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



- 1?8 -

1/397 Samsun Sahil Demir Yolları Türk Anonim 
Şirketinden satın alınacak hisse senetleri hak
hında 

1/398 Sıhhat ve içtimal Muavenet Vekaleti 1928 
senesı bütçesine munzaın talısisat verilmesi 
hnkkmda 

ı /399 Tapu idarelerine ait muamelat harçları lıakkında 

ı /402 Yüksek Mühendis Mektebi için seııei ati yeye 
sari taahhüdat icrası hakkında 

ı /403 Yabani ve ehll ağaçların aşılanması hakkında 

ı /404 Ankara şehri imar Müdürlüğünün teşkilat 
ve vazaifine dair kanunu ınuvakkat maddesinin 
tadili hakkırıda 

1/405 Pasaport cü zdaniarı hakkında 

I /406 Ordu zabıtaıı heyetine mahsus terfi kamınunun 
bazı maddelerinin tadiline dair 

I/408 Adii ye Vekaleti ı 928 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeıerinde 25 000 liramn münaka
lesine ve 27 500 tira munzam tahsisa t veril
meşi lı'a ~l(l]ıda 

1/409 

1/4 1 o 

] /414 

] /415 

1/4 16 

I /4 I S 

Ankarada yapılacak bazı askeri binalar hakkında 

Asker! hastane, garnizon ve mektepleri yapıl

ması hakkında . 
iskan Unıum Müdürlüğü 19 28 senesi bütçesinde 
5,000 liranın münakalesirıe dair 

Milll Müdafaa Vekaleti 1928 senesi bütçesine 
7,890 lira 58 kuruş fevkalade tahsisat itası 
hakkında 

Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü 1928. 
senesi bütçesinin baza fasılları ara sında 4,200 
liranın münakalesine dair 

Umunı Jandarma kumandanlığı 1928 senesi 
bütçesine 36,000 lira rrıunzanı talısisat veril
mesine dair 

\ 

Muamelesi 

2/6/ ı 9 29 tarihinde 15 24 numaralı 
kanun olarak Kabul edilmiştir. 

13/4/ 19 29 tarihinde 1422 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı6/5 / 1929 da I45ı numaralı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

2 7 /4/ ı 929 tarihinde 1432 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 
3/6, 1929 tarihinde 1528 nurnaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

27/4/ l 929 tarihinde 1431 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 
27/5/ 19 29 tarihinde 1473 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

t · 
1 

1/6/ 1929 tcı.rilıinde 1474 numaralı 
k aııun olarak kabul edilmiştir 

1 3/4/ I 929 tarihinde I 422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

4/5/ 1929 tarihinde 1436 nurnarah 
kanun olarak kabul edilmiştir 

4/5/ ı929 tarihinde 1435 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

13/4/ 1929 tarihinde 1422 nurnaralı 
kanunla tevhiden kabul ed'ilmiştir. 

13/4/ 1929 tarihinde ı 422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

12/4/ 1929 tarihinde 14 22 numara! 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

ı 3/4/ı 929 tarihinde 1422 nurnaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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,i\? Hul<lsesı 

1/420 Bahriye ı 928 senesi bütçesinin fasılları arasında 
.I 4 000 liralık müııakale ya(Jılması hakkmda 

1/421 Milli Müdafaa Vekaleti 1928 senesi bütçesinin 
bazı fasılları arasında 584 000 liralık ıııüna
kale yapı lması hakkında 

1/422 Milli tv\üdafaa Vekaleti 1928 seııesi bütçesinde 
yeniden açılacak bir mahsus fasla 9,250 liralık 
munzam tahsisat verilmesi kakkında 

1/427 İktisat Vekaleti ı 928 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeleri arasında 30,000 liralık 
münakale yapılması hakkında 

1/428 Maarif vergis1 kanununun 1230 numaralı 
zeyli alıkarnının temdiki hakkında 

1/430 Demir yollar ve Limanlar ile su işleri için 
ikiyüz kırk milyon liralık tahsisat verilmesi 
hakkında 

1/431 Şose ve köprüler kanunu layihası 

1/432 Bilavasıta vergilere ınunzam kesirierin vergi
lerin asıllarile tevhidine ve vergiler nisbetleri 
üzerinde icra kılınan tadilata dair 

1/433 Maaşatın tevhit ve teadülüne dair 

l /434 Bahriye mektepleri muallimleri kanununun 
lağvi hakkında 

1/435 Harita Mektebi talebesinin Harbiye Mektebi 
talebesi misillu i aşe ve ilbasları haldonda 

1/4 36 İıışa olunacak Nafıa Vekaleti binası h akkında 

1/438 Kıdeml i yüzbaşılığın ııasp üzerine hesap edil
ınesi h akkında 

1/439 Maarif Vekaleti ı 928 serıes i bütçesine 25 000 
liralık nıttnzam talısisat verilmesi hakkında 

1/440 Konya Ovası sulama İdares inin 19 29 senesi 
bütçe kanuııı.ı la y ilı ası 

Muamelesi ·-------

13/4/1929 tarihtl}de 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1 3/4/ 1929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

13/4/19 29 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

29/4/1929 tarihinde 1433 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 1522 numaral-ı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29/5/1 929 tarihinde 1482 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/6/1929 tarihinde 1525 numaralı 
kanun oluak kabul edilmiştir. 

18/5/ı 929 tarihinde '1454 numaralı 
k·anun olarak kabul edilmiştir. 
18/5/1929 tarihinde 1452 numaralı 
kanufl olarak kabul edilmiştir. 

29/5 t 1929 tarihinde 14 72 numaralı 
kanun olarak kabul' edilmiştir. 

28/5/ 19 29 tarihinde ı 468 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

29/5/1929 tarihinde 1480 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28/5/19 29 tarihinde 1464 numaraıl 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29/4/ 1929 tarihinde 1433 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 3/5/19 2 9 tarihinde 144 2 mımaralı 
!·anun olarak kabul edilmiştir. 
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Hııl<isnsa 

1/442 Evkaf Umuın Müdürlüğünün 19 29 senesi büt
çesi hakkında 

1/442 Askeri memurlar hakkında 

l /446 Seyri sefain İdaresiniu 1929 senesi bütçesi 
hakkında 

1/448 Devlet Demiryolları ve Liııı aııla rı teşk ilat ve 
vaza ifine dair kammtııı bazı maddelerini tadil 
edici kanun layİlıası 

1/·1 50 Tedariki vesaiti nakli ye konıi syoıılarııııu sureti 
leşkili hakkındaki kanunu tadil edici 

1/45 ı Karaeleniz Buğazı Tah lisiye idaresinin Umunı 
Müdürlüğünün 19 29 senesi bütçesi lıakkıııda 

1/453 Maadin nizamııamesiııin bazı maddelerile taş 
ocakları nizamnamesinin tadiliııe dair kanunun 
bazı maddelerini ladil edici 

1/454 Talıli s iye İd ares inin teşki l at ve vazaifine dair 

J / 4 5~' jandarma nakti lazm ina tı h akkında 

1/450 Mali ye ve İkti sat Vekaletlcri 1928 senesi büt 
çelerinde ınünakale yapılması hakkında 

1/45 7 Milli Müdafaa ve Maliye Vekaletleri 1928 senesi 
bütÇelerinde ll ,500 liralık münakale yapilması 
hakkında 

1/458 

1/459 

1 /46Q 

Sıhhat ve İ çtimai'M uavenet Vekaleti 1928 senesi 
bütçesine 22,0 00 lira muıızam tahsisat verilmesi 
Iıakkında 

Dahiliye Veka leti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fa sılları arasmda ı ı 3,000 lira lık müııaka l e 
yapı lm as ı lı akk ı nda 

jandarma Umum Kuıııandan lığı 1928 · senesi 
bütçesinin bazı fasılları arasırıda imha, ınüna
kale yapılması ve bazı fazıliarına munzam 
ta lı sis at verilmesi ne dair 

Muamelesi 

30/5/ l 929 tarihinde 148{] numaralı 
kanun olarak kabul edi lmiştir. 

18/5/19 29 tarihinde 1453,1455 
numaralı kanun olarak kabul edilmiştir 

ı 3/5/1929 tarihinde 1443 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

30/5/ 19 29 tarihinde ı 483 numara lı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2t 6 / J~29 tarihinde 1506 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13/5/ ı 929 tarihinde 1444 numaralı 
kanuıı olarak kabul edilmiştir. 

28/5/ 1929 tarihinde 1465 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13/5/ 19 29 tarihinde 1445 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

29/5/1929 tarihinde 147,5 numa
ralı kanun olarak kabul edi lmiştir. 

16/5/ 19 29 tarihinde 1449 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilm i ştir . 

16/5/ 1929 tarihinde 1449 numa
ralı kanunla tev!ıiden kabul edi! 
miştir. 

16/5/1929 tarihinde 1449 numa 
rah kanunla tevhiden kabul edi! -
miştir. 

16/5/1929 tarihinde 1449 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

16/5/1929 tarihinde 1449 numa 
ra lı kanunla tevhiden kabul edil • 
miştir, 
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N Hulüsası 

1/461 Harita Umum Müdürlüğü bütçesinde fasıl açıl
ması hakkında 

ı/463 Milll Müdafaa Vekaleti 1928 senesi bütçesinde 
188,000 liralık münakale yapılması hakkında 

I/464 Devlet demiryolları ve limanları Umumi ida
resinin 1929 senesi bütçesi hakkında 

1/465 İktisat Vekaleti 19 28senesi bütçesine bir milyon 
lira fevkalade tahsisat konulmasına dair 

ı /4 68 Diyanet Işleri riyaseti 1928 senesi bütçesine 
munzam tahsisat verilmesi hakkında 

1/469 Evkaf umum Müdürlüğünün 1928 senesi 
bütçesine tahsisat verilmesi hakkında 

1/4 71 Maarif Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasında münakale yapılması hakkmda 

1/472 Maliye Vekaleti ı928 senesi bütçesine munzam 
tahsisat verilmesi hakkında 

ı/273 Tuz kanunu layıhası 

ı /4 75 22 nisan 1929tarihli kanunla sarfına mezuniyet 
verilen 200 000 liraııın 246000 liraya iblağ· ı 
hakkında 

1/476 Mevcut evrakı nakdiyenin yenilerile istibdaline 
dair kanuna bir madde ilavesi hakkında 

1/477 Adiiye Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı 

fasıl ve maddeleri arasında münakale yapılması 
hakkında 

ı f 4 7 9 Harici ye Vekaleti ı 9 2 8 senesi bütçesine 
35,000 liralık munzam tahsisat verilmesine dair 

ı /481 Maarif hissesinden Sanat Mekteplerine tefrik 
edilecek mebaliğ hakkında 

/ 

1/4 82 Ankara otomatik telefon santıralımn tevsii için 
icap eden teşebbüsat ve taahhüdatta bulunmağa 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü

nün mezuniyeti hakkında 

Muamelesi 

ı 6/5/ 1929 tarihinde 1449 numa -
rslı kanunla tevhiden kabul edi! -
miştir. 

16/5/1929 tarihinde 1449 numa
ra lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

30/5/1929 tarihinde 1487 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28(5/1929 tarihinde 1466numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16/5/ 1929 tarihinde 1449nnrnaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

16/5/ 1929 tarihinde 1448 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16/5/ 1929 tarihinde1449 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

16/5/1929 tarihindet4 49 numaralı 
kanula tevhiden kabul edilmişti r. 

2/6/1929 tarihinde 1519 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16/5/1929 tarihinde 1 449numaralı 
kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 15 ı 4 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 6/5/1929 tarihinde 1449 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

16/ 5/1929 tarihinde 1449 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir . 

1/6/1929 tarihinde 1491 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ ı9 29 tarihinde 1519 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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.1~ Hulasası 

1/484 Samsunda mukim Zülkarneyn Efendinin mah
kum olduğu para cezasının affı hakkında 

1/485 Deniz 1928 senesi bütçesin'in bazı fasıl ve 
maddeleri arasında münakale yapılması hakkında 

1/486 Emniyeti Umumiye 1928 senesi bütçesinin 
bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale 
yapılması hakkında 

1/487 Harkiye Vekaleti 1928 senesi bütçesinde 
15 000 liralık münakale yapılmasına dair 

1/488 Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasında münakale yapılması hakkında 

1/489 Maliye Vekaleti ı 928 senesi bütçesinde 20000 
liralık münakale yapılmasına dair 

1/49 ı Milli Müdafaa Vekaleti 1928 senesi bütçesinde 
20 000 liralık münakale yapılmasma dair 

1/ 494 ı 927 ·mali senesi nihayetine kadar olan ema
natı adiye ve bütçe emanatımn sureti tesviyesi 
hakkında 

1/495 Şehir veköy yatı mekteplerinin 1929 mali se
nesi bütçesi hakkında 

1/497 Ordu ikramiyesi hakkında 

1/498 Ziraat makinelerinde ve ziraatta kullanılan me
vadı müştaile ve muharrike ile müstahzaratı 
kimyeviyenin rüsum.u hakkındaki kanunu tadil 
edici 

1/502 Arazinin kısa bir müddet zarfında umumi tah-
ririnin icrası ile yeni kıymetler üzerinden 
verg i alınmasının temini için tecrübeler icrası 

hakkında 

1/503 Deniz ve hava kedikli küçük zabit maaşı 

hakkında 

1/50 4 Kibrit inhisarı muame latını~ tarzı · idaresi ve 
çakmakların da Devlet inhisarında bulundurul
nıaları hakkında 

Muamelesi 

Encümendedir. 

26/5/1929 tarihinde 1459 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

26/5/ ı 929 tarihinde 1459 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

26/5/ 1929 tarihinde 1459 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

26/5/1929 tarihinde 1459 numaralı 
kauun olarak kabul edilmiştir. 

26/5/ 1929 tarihinde 1459 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

26/5/ 1929 tarihinde 1459 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 15 ı 3 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26/5/1929 tarihinde1481 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/6/ 19 29 tarihinde 149 3 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 15 27 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

1/6/ 19'29 .tarihinde 1492 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/6/1929 tarihinde 1503 numarall 
l~aııun olarak kabul e~ ilmiştir. 
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M HulAsası 

1/505 Maaş kanununun sekizinci maddesinin tadİ
line dair 

1/507 Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri 
hakkında 

t/508 Berlin Büyük Elçilik binası ile Tahran Büyük 
Elçiliği arsasının satılması hakkında 

ı /509 İktisat Vekaleti ı 928 senesi bütçesine 70 000 
liralık fevkalade tahsisat verilmesine dair 

ı /51 O Malatyada Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim 
Şirketine teffiz edilen arsa bedellerinin mah
subu hakkında 

ı /511 Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçesine mun
zam lahsisat verilmesine dair 

ı/513 Aydın ve İzmir - Kasaba ve Temdidi Demir
yolları İdaresile aktolunan mukavelenarnelerin 
tasdiki hakkı nda 

1/515 Maarif Vekaleti 1929 senesi bütçesine ı 30,000 
liralık fevkalade tahsisat verilmesine dair 

1/51 7 İzmir Belediyesince yapılacak iki milyon liralık 
istikraza kefalet için Ma.liye Vekiline mezuniyet 
verilmesi hakkırıda 

ı /518 Dahiliye Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasında münakale yapılması hakkında 

t/5 ı 9 Adiiye Veka.letinin ı 928 senesi bütçesine mun
zam tahsisat verilmesi hakkında 

, ı/520 Milli Müdafaa Veldletinin 1928 senesi bütçe
sine fevkaHide tahsisat konulmasırıa dair 

Tcldifleı• 

2/6 Aydın ( Mitat B. ) - Nafıa fen mektebi küşa
dına dair 

2/7 Manisa ( Vaş.~r B. ) - Bağ· ve bahçe ve emsali 
mezruatın sulanmasında kullanılan motörlere 
muktazi mevadı müştailenin gümrük ve istihlak 
resimlerinden muafiyeti hakkında 

Muamelesi 

Encümendedir 

ı /6 / 1929 tarihinde 1490 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/6/1929 tarihinde j 497 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28/5/19?9 tarihinde ı 467 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 1523 numaralı 
kanun olarak . kabul edilmiştir. 

28/ 5/ ı 929 tarihinde 1467 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

3/6/ 1929 tarihinde 1529 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encünı endedir. 

I /6/ 1926 tarihinde 1489 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30/4/ 19 29 ıarilıinde J 488 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30/5/1929 tarihinde ı 488 numaralı 
karımıla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/6/ 1929 tarihinde 1 502 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 
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J~ Hulilsası 

2/8 Kırşehri (Sadık B. ) - Mahkum olan memurin 
ve zabitan maaşatının ailelerine itası hakkında 

2/12 Giresun (Hakkı Tarık B.)- Memurin kanununun 
3 üncü maddesine bir fıkra tezyili hakkında 

2/ ı 3 Kırklareli ( doktor fuat B. ) - Veraset ve inti
kal vergisi hakkındaki kanunun 2i nci madde
sine bir fıkra tezyiline dair 

2/1 5 İstanbul (Süreyya Paşa ) - Tapu senetlerinde 
muharrer kıymetin, kıymeti hakikiye olmasma 
ve istimlakatın işbu kıymete göre icra edilme
sine dair 

2/19 istanbul (Süreyya Paşa)- Belediyelerden yüzde 
iki nisbetinde merkezi Hükumet vergisi alın

masına ve tarik bedelinin nısfının belediyelere 
ait olmasına dair 

2/22 İstanbul ( Süreyya Paşa ) - Ziraat bölükleri 
teşki li hakkmda 

2/24 Sıvas ( Remzi B. ) - Tütün, şeker ve meşrubatı 
küuliye inhisarlarının mülhak bütçelerle idaresi 
ve varidat ve masarifatın hesabmdan sonra 
Divanı Muhasebat mürakabesine tabi tutulması 
kakkında 

2/25 Manisa ( Doktor Saim B. ) - İspirto ve meşrubatı 
küuliye inhisarı kanununun 29 uncu maddesi 
nin tadili hakkında 

2/26 Erzurum' ( Necip Asım B. ) - Kağıt paramn 
kıymetinin arttırılması hakkında 

2/35 Sıvas ( İbrahim Alaeddin B. ) - Devlet memur 
ve müstahdemlerine aile ve çocuk zamları 

itası hakkında 

2/36 Mardin ( Ali Rıza B. ) - Zürraı takviye mas
rafından tedeyyün ettirilen ve ettirilecek olan 
mebaliğden istirdat kılınacak olanların Ziraat 
bankasına itası hakkında 

2/3 9 Yozgat ( Tahsin B. ) - Ankara şehir emaneti 
hududu dahilinde muhtelif malıallerden şimen
diferlerle nakledilecek fidanların ücreti nakliye
leri hakkında 

2/40 Kırklareli ( Dr. fuat B. ) - Oyun ve eğlence 
mahalleri tesis idare etmek hakkının Himayei 
Etfal Cemiyetine verilmesi hakkında 

2/41 Kırklareli ( Or. fuat B. ) - Himayei Etfal pulu 
ihdası hakkında 

2/44 Mardin ( Nuri B. ) - Kelebek hastalığımn dis
takajin veya mümasili ilaçlarla imhası ve diğ·er 
tufeylat hastalıklarının tedavisi hakkında 

Muamelesi 

2/6/ 1929 tarihinde 1520 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 
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Bulasası 

Kastamani ( Hasan fehmi B. ) - Kastamani 
vilayetine merbut Taş Köprü Kasabası harikze
delerine muavenet hakkında 
Muğla (Kadri B.)- Bilfımum kavanini maliyede 
münderiç temyiz komisyonlarımn ilgasına dair 
Erzincan ( Saffet B. ) - Türk ocakları merkez 
heyeti binasının noksanlarımn ikmali için 
merkez heyetine P50 000 liraya kadar aleto
lunacak istikraz Maliye Vektiletinin kefalet 
etmesi hakkında 

( İdare Heyeti ) - T. B. M. M. 1928 senesi 
bütçesine tahsisatı munzamma itası hakkında 

İstanbul ( Edip Servet B. ) - 28 mayıs ı 927 
tp.rihlive ı O 5 5 numaralı Teşviki sanayi kanu
nuna bir madde ilavesi ha~kında 

Elaziz ( Hüseyin B. ) - Elaziz Meb'usu müte 
veffa Muhittin Beyin kerimesi faika Hanıma 

Ilidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında · 

( İdare Heyeti) ~ Riyaseticüınhur, 1928 senesi 
bütçesinde 4 500 liranın ınünakalesi hakkında 

teklrfi 

(İdare Heyeti) · Divanı Muhasebat 19 28 senesi 
bütçesinde 30 000 liranın münakalesine dair 

(İdare Heyeti ) - B. M. M. 1928 senesi bütç
esine ınunzaın tahsisat verilmesi hakkında 

Oireson (M. Kazım B. ve dört refiki)- Cireson 
Belediyesi naınına ithal edilen elektrik te'sisa
tına ınüteallik alat veedevatın gümrük resmin
den muaf tutulması hakkında 

Bitlis (Muhittin Nami B. ve 61 refiki)- Damga 
resmi kanununun32inci maddesinin 38rakamlı 
fıkrasına bir fıkra ilavesi hakkında 

(İdare Heyeti)- Riyaseti Cünıhur 1928 senesi 
bütçesine 800 lira munzam tahsisat verilmesi 
hakkında 

Muamelesi 

Encüıııendedir . 

29/ 11 / 1929 tarihinde 1360 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8/ 12/ ı 928 tarihind~ 1368 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/2/ 1929 tarihinde 1390 numaralı 
kanun oiarak kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 1521 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

7/ ı / 1 9 29 tarihinde 13 7 8 numaralı 
kanuni~ tevhiden kabul edilmiştir. 

14/ı/1929 tarihinde 1382 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

7-2-1929 tarihinde ı 392 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

ı 8/2/1929 tarihinde 1395numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . . 

ı 6/ 5/ı 929 tarihinde teklif sahibi 
tarafından geri alınmıştır. 

2/3/929 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir • 
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{idare Heyeti) ~ Ri yaseti Cümhur 19 28 senesi 
bütÇesine 5 000 lira munzam tahsisat veril
mesine dait 

Yozgat ( stıieymaiı Sırrı B. ) - Sekarlardan 
vergi alınması hakkında 
beniıli ( Necip Ali B.)- Tıp fakültesi müder
rlslerihdeh methum Mahmut Esat Efendinin 
ailesine vatani hizmet tertibinden üç bin kuruş 
maaş tahsisine dair 
( İdare Heyeti ) - B. M. M. ı 928 senesi but
çesine 5 500 lira munzam tahsisat verilme
sine dair 

( İdare Heyeti)- Riyaseti Cümhur ı 928 senesi 
bütçesinin muhtelif fasıliarına ceman 12 000 
lira munzam tahsisat verilmesi hakkında 

Manısa ( Sa im B. ve 5 3 arkadaşı ) - Maarif 
vekili Necati B. merhumun büyük validesi 
Remziye Hanıma ikramiye verilmesine dair 

( İdare Heyeti •) - Büyük Millet Meclisi 1 9 29 
.ve 1930 seneleri bütçelerine 25 000 liralık 
tahsisat konulmasına dair 

( İdare Heyeti ) - Büyük Millet Meclisi 1928 
senesi · lJütçesine ı 800 Ural.ık munzam tahsisat 
verilmesine dair 

Giresun ı ( Hakkı Tarık B. ) - Türk harflerinin 
kabul ve tatbiki hakkındaki kanunun meriyet 
tarihinde intişar eden Türkçe matbuata pirim 
verilmesine dair 
Mardin ( Ali Rıza B. ) - Amanajman ve teşcir 

işlerinde müstahdem memurini fetmiyeye veri
lecek yevmiyeler hakkında 

Tezkcı•eler 

Mart - Ağustos ı 010 ~ylatınıı ait raporların 
gönderildigine dair Divanı muhasebat Riyaseti 
tezkeresi [ 2 ve 3 üncü fıkraları ] 
Tahriri müsakkilfilt ve erazi komisyonları aza
lıklarında istihdam olunan zevata şehri mak
tuan verilmekte olan ücüratın sureti tediyesinin 

Muameiesi _____ ::_:: 

13/4/ 1929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

13/4/ 1929 tarihinde ı 422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

ı3/4/ 1929 tarihidde 1422numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 1521 numeralı 
kanun olarak lmbul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 1517 numaralı 
kanun olerak kabul edilmiştir. 

28/5/1929 tarihinde 1467 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

2/6/1929 tarihinde ı 508 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştiı. 

Encüm~ndedit , 



3/29 

3/30 

3/31 
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ve işbu komisyonlar memurininin icrayi teka
üdünde olunacak muamelenin tefsiri hakkında 
Bş. V. tezkeresi 
Hariciye bütçesine tahsisat ilavesi hakkındaki 
teklifin geçen senelerin hesahat sarfiyatına 
müteallik olması itibarile Heyeti umumiyeye 
arzolunup hesabı kat'i muamelesinde nazarı 

dikkata alınmak üzere bidayeten Divanı mu
hasebat encümenince tetkik olunması hakkında 
İcra Vekilieri Heyeti riyaseti tezkeresi 
Hariciye Vekaletinin 1338 senesi bütçesinin 
308 inci faslının birinci harcırah maddesine 
mevzu tahsisat tamamen sarfedilmiş olduğu 
cihetle senei mezkfırede tahakkuk edüp tediye 
edilmiş olan 7 382 liranın 1341 senesi Hari
ciye bütçesine ilaveten vaz'ı hakkında Bş. V. 
tezkeresi 
Eylul 1341- şubat 1926 ayiarına ait rapor
ların gönderildiği hakkında Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi [ 2 inci fıkrası ] 
Divanı muhasebat!n teşkilat ve vazaifine dair 
ihzar edilen layihanın takdim kılındığı hakkın
da Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
Memurin kanununun 4 7 ve 90 ıncı maddeleri 
hükrrıüne nazaran 2 mart 1334 tarihli kanunun 
2inci maddesinin mülga olup olmadığının 

tefsiri hakkıncia Divanı Muhasebat riyaseti 
tezkere si 
Etibbanın hizmeti mecburesine mütedair 369 
numaralı kanuna müzeyyel 438 ve 531 numa
ralı kanunların 6 maddesinin tefsirleri hak
kında B. V. tezkeresi 
Silki askeriden tardedilenlerin hakkı tekaütleri 
hakkmda Bş. V. tezkeresi 

Askeri tekaüt ve istifa kanununun 5 inci madde
sini muaddil kanunu muvakkatin tasdikına dair 
olan kanunun 4 üncü maddesinin tefsiri hak
kında Bş. V. tezkeresi 

· Memurin kanununun 85 inci maddesinin tef
siri h<ıkkında Bş. V. tezkeresi 

Alıvali hazıra hasebile tahtı silaha alınan ih
tiyat zabitanına memuriyeti daime ile bir ta
rafa izam olunanlar misilli harcırab ve yevmiye 
jtası için harcırab kararnamesinin ba?t meya
pımn tefsirine gair B~. V. tezkereşi 

Muamelesi 

Encümendedir. 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

2/6/ ı 929 tarihinde 15 20 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

24/12/1928 tarihinde 1372 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

27/5/ 1.929 t.arihinde Memurin En
cümepjne 

10/12/1928 tarihinefe 138 numaralı 
tefsir olarak kabul eelilmiştir , 
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Oiheti askeriyede kadroya tabi ve maaşlı h iz
metlerde ücretle istihdam olunan mütekaidinin 
tekaüt maaşlarının kat' ı icap ed üp etmiyeceğinin 
tefsirine dair Bş. V. tezkeresi 

Müddeti hizmetleri 25 seneye varmaksızın ma
luliyetlerine binaen takaütlerı icra edilen ve 
bilalıara hasıl olan lüzum üzerine vazifeye davet 
edilerek maaşatından aidatı tekaüdiye kat edii

'miş olan erkan ümera ve zabitan ve mensubi
ni askeriyenin hizmeti müteehhireleri zernanı

nda terk. etmiş alduklan aidati mezkurenin 
tekaüt maaşlarina tesiri olup olmadığı kakkın
daki ihtilafın tefsiren bir karara raptırıa dair 
Bş. V. tezkeresi 
Mütekait tabip kolağası Memet Efendinin tekaüt 
maaşının tarihi tahsisi hakkında bir karar 
ittihaz edilmesine dair Bş. V. ten mevrut 
M. M. V. tezkeresi 
Memurin kanununun 70 inci maddesinin tefsi
rine dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi 
Hükümetle İ-zmir- Kasaba demiryolları tem
didi şirketi arasırıda takarrür eden İtilafname

nin imza ve teatisi için mezuniyet itası hakkı 
nda at numaralı kanun layihasının tesrii inta
cına dair Bş. V. tezkeresi 

kanun olarak kabul edilmiştir 
3/ ı o ı Ordu Bahri ye ve Jandarma zabitan ve memurini 

hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinin tef
sirine dair Bş. V. tezkeresi 

3/1 OS 30 seneyi ikmal ederek tekaüdü icra kılınmış 
olan rütbei askeriyeyi haiz meb'uslara memu
rin kanununun 71 inci maddesinde mavzu 
bahs ikramiyenin me'busluk tahsisatı üzerinden 
ita edilip edilmiyeceğinin tefsiri hakkında 

Bş. V. tezkeresi 

3/I 21 Mücaddei milliyeye iştirak etmiyen ve hududu 
milli haricinde kalan erkan ümera ve zabitan 
ve memurin ve mensubini askeriye hakkında 

yapılacak muameleyi ve cidali milliyeye iştirak 
edenlerin tekaüt müddetlerinin sureti hesabını 
naktı kanunun 1 inci maddelerinin tefsirine 
dair Bş. V. tezkeresi 

Muamelesi 

26/ 1/ 1929 tarihinde 4 7 5 mımaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

Ecnümendedir 

Hifzedi ınıiştir 

Encümendedir 

1/6/ 1929 tarihinde 1500 numarrlı 
. kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

8/ ı 2/19 2 8 tarihinde I 3 7 numaralı 
tefsir olanık . kabul edilmiştir. 

24/ 11 /1928 tarihinde 45 5 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

2/6/ I 929 tarihinde 1520 numaralı 
~anunla tevhidep kabul edilmi~tir 
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3/122 Teşvikı sanayi kanununun 7 inci maddesinin 
(C) fıkrasının tefSirine dair Bş. V. tezkeresi 

3 / ı 25 Ecnebi devletler tarafından sefaretane ve 
konsolosane inşa edilmek üzere meccanen 
tafviz olunan ve gerek bu nıaksatla tefernığ 

ve iştira edilen arsalarla muhterik ve nıünlı e

diın sefaretane ve koıısolosanc arsalarınlll 

vergi ilc nıükellefiyet veya ademi mükellefiyeti 
hususunun tasrihi için 1 ıııart 13 32 tarihli 
kanunun tefsiri lı akkı nda Bş . V. lczkeresi 

3/120 Tckaüt 111aaşile ıııuallim ve ııüdcrri s lik, doktor 
ecza cı, baytar, nıüheııdis ve kondaktör maaş

lannın bir zat uhdcsinde içtima edebileceğirı<· 

dair olan kanun mucibiııce nıuhassasalları ücret 
olarak verilen ıııütekaidiııiıı uzaklık \'e patıaltlık 

zamaiminden istifade edip eeleıniyrceklcrinin 

tefsiri hakkında Bş. V. lezkeresi 
3/ ı 33 Veraset ve intikal vergisi kaııuııuııuıı 4 üncü 

maddesinin tefsiri hakkında Bş. V. tezkcresi 

3/ 13 İskan kanununun onuncu nıaeldesiniıı tefsiriııe 
dair Bş. V. tezkere si 

3/ 14 1 Ziraat bankası hisse senedatının damga res
mindeıı muaf olup olmıyacağınııı tayiıı ve 
tefsiri hakkı nda Bş. V. tezkeresi · 

3/ 142 Ziraat bankası hisse senedatının damga res
minden muaf olup olmıyacağının tersiri 
hakkındaki tezkerenin tesrii intacı hakkında 

3/ 1 4 3 Kazanç vergisi kanununun 11 ve 1 5inci mad
deleriyle 71 inci maddei muvakkatesiniıı tef
sirine dair Bş. V. tezkeresi 

3/156 Avukatların muvazenei uıııunıiyeye dalıil iki 
daireden ayrı ayrı ücret alıp almıyacaklarım 

tefsiri hakkında Bş. V. tezkeresi 
3/ 164 lll numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun 

dairei şumulüııe dahil olacaklardan ı 09 
uncu maddesi ıııucibi nce ihtiyat zabit namzet
lerinden bazı lan ııı n bedeli nakdi verın eğ· i 

tercih edip bakayada ka larak ııı ezl< lır 

k3.nuııun 86,80 ve 108 inci maddelerinden 
istifade ettikleri anlaşıldığından bu gibilerin 
bedellerinin alım p alınmı yacağ·ıııııı tayini hak
kı ııcta Bş. V. tezkeresi 

l'v1 uanı ciesi 

Encünı eııdedir 

24 / 11 / 1 CJ 28 tarihinde 445 mımaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

En c üıneııeled ir 

17/ 11 / 1928 tarihinde 1357 numa
ralı kamın olarak kabul edilmiştir. 

ı 0/ 12/ 19 28 tarihinele 45 9 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Eııcüınendedir 

l! 

2/2' 19 29 tarihinde 1388 ııumaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

Eııcümeııd dir 

7/2/ ı 9 29 tarihinele 4 7 7 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/168 ihtiyat zabit mektebine sevk olunanlardan 
memur bulunanların maaşları mn ne suretle 
tesviye olunacağının tayin ve tefsiri hakkıııda 

Başvel<filet tezkeresi 

3/ 1 7 3 Maaş kanununun S ın s ı maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/1 7 4 Meımırin kanuııunun 89 uncu maddesinin tefsiri 
lı akkı nda Başvekalet tezkeresi 

3/ ı 7 5 Maaş kaııuııumııı ı 1 i nci maddes iııi n lcsfri 
ha kk ı ııda Başvckalet tezkeresi 

3/ 196 Umumi Müfettiş lik müşaviri askerligi kadro
sunun lasd i k ı hakkında Başveka l et tezkeresi 

3/ 198 28 mayı s 1928 larihli ve 1 33 ı numara lı 

kanunun 7 inci ıııaddes iııin tefsiri hakkında 

Başvekalet tezkeresi 

3/ 19 9 Maaş kanununun 1 7 inci maddesinin hakimler 
kanununun 19 uncu maddesini ilga edip 
etmediğ·irıin tcfsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/ 20 4 Muamele verg isi karıununun birinci madde
sinin tefsiri hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/2 14 İktisat V. 1928 senesi bütçesinin 795 ıncı 
faslının ikinci maddesindeki kamyon mübayaas ı 

ve şoför istihdamı için formüle meşruhat ve
rilmesi hakkıı;ıda Bş . V. tezkeresi 

3/ 224 Muamele vergisi kanununun birinci madde
sinin tefsiriııe dair Bş. V. tezkeresi 

3/229 1928 s~nes i umuııı muvazeııe kanuııunuıı 
S inci maddesi mucibince fası l numaralarile 
unvaniarı (t) cetvelinde ınünderiç masraf ter
tiplerinden idaresi zarurl görülen hizmetler 
hakkındaki kadrolarm gönderildiğine dair 
Bş. V. tezkeresi 

3/230 İ skan Urnuın Müdürlüğü 19 29 senesi kadro
surıa ilavesine lü zuııı görülen memurlar hak
kı rı da Bş. V. tezkere si 

Muamelesi ------------

2 7/ 12/ 19 28 tarihinde ı 39 mımaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Eııcüınendedir 

23/ 2/ 19 29 tarihinde 1 41 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir . 

Encüınc ııdcdir 

' 8/ 1/ 19 29 tarihinde htfzedilmiştir. 

2/6 / 19 29 tarihinde 146 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Maaşalın tevhit ve teadülü hakkın

daki kanunla halledildiğinden hıf

zedi Imiştir. 

2':1/5/ 1929 tarihinde 505 numarulı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

1929 bütçesile halledildiğinden 
hıfzedilmiştir. 

25/5/ 1929 tarihinde 506 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

19/5/ 19 29 tarihinde 1456 numaralı 
kanunla tnvhideıı kabul edilmiştir. 

19 /5/ J 929 tn rilıiııde ı 456 mınıaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 
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3/240 İktisat V. ı 929 senesi bütçesine Ali Orman 
Mektebi kadrosuna yirmi beş lira maaşlı· iki 
muallim ithali hakkınd•: 

3/246 Hariciye Vekaleti 1928 senesi bütçesi ile 
teklif edilmiş olan elçilikler kadrosunda tadi
lat icrasına dair Bş. V. tezkeresi 

3/2 4 7 ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları 
l~aııununun üçüncü maddesinin tefsiri hakkında 
Bş. V. tezkeresi 

3/254 Muallim mektepleri mezunlanndan olup mükel
lefiyetiııi bitirnıeden meslekten ayrılmış olan -
lardan veya kaydi silinen talebeden alınacak 
tazmiııat haldondaki 1 338 nurnaralı kanuntın 

tefsiri hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/25 5 Sılılıat ve İçtinıa1 Muavenet Vekaletinin 1929 
senesi kadrosunda tadilat yapılması hakkında 

Bş . V. tezkeresi 

3/25 7 Hapisaneler işlerinin merkez ve vi layetler 
teşkilatı ile beraber Adiiye Vekaletine devri 
ve bütçesinde bulunan bir milyon dört yüz 
yirmi bin yedi yüz kırk lira doksan sekiz ku
ruş tahsisatın dahiliye bütçesinden teıızili ile 
adiiye bütçesine zammı hakkında Bş. V. 
tezkeresi 

3/258 Karacabey Harası çayırlığı için istimlak edilen 
arazi bedeline ilaveten 9 ı 48 liranın bütçesine 
vaz'ı hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/263 Maliye Vekaletinin 1929 senesi bütçesinin 
223 üncü faslının birinci maddesinden 458 
liramn tenzilile yenideıı açılacak bir mahsus fas la 
konulmasına clair Bş . V. tezkeresi 

3/264 Devlet ormanlarında kullanı lmalan zaruri 
komiser ve sair memurlara ait kadronun 1929 
senesi bütçesine ithali hakkında Bş. V. tczkeresi 

3/273 Camiierin tasnifi muamelesinin 1929 mali 
senasi nihayetine kadar uzatılınası hakkıııda 

Bş . V. teskeresi 

Muamelesi 

19/5/1929 tarihinde 1456 numaralı 
kanunla tevhiclen kabul edilmiştir. 

19/5/ 1229 tarihinde 1456 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

28/5/ 1929 tarihinde 145 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 517 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

19/5/ 1929 tarihinde 1456 numaralı 
kanunla tevhic!en kabul edilmiştir. 

19/5/ 1929 tarihinde 1456 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

19/5/ 1929 tarihinde 1456 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

ı 9/5/1929 tarihinde 1456 nurna -
ralı kanunla ievhiclen kabul edil -
miştir . 

ı 9/5/ 1929 tarihide 1456 numaralı 
kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 

ı 929 bütçesile halledildiğinden hıfz 
edilmiştir. 
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3/27 4 Maaşatm tevhit ve teadülii hakkındaki kanun 
layihasıııda yapılması lazım gefen tadilat 
hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/275 Evkaf memurları maaşlarının tevhit ve teadülü 

3/276 

için tanzim olunan kadronun gönderildiğine 

dair Bş . V. tezkeresi 
istatistik Unıum Müdürlüğ·ü muavinlerile 
Aıı ikti sat Meclisi Katibi Umumisinin ve ımı-
avinierinin maaşatın tevhit ve teadülü hak!~ııı 

daki kanun lay ilıasına merbut cetvellere ith ali ne 
dair Bş. V. tezkeresi 

3/277 Tarsus dahilinde kadıncık ormanında istihdam 
olunacak fen memurlarına ait kadronun 19 28 
senesi bütçes ine ilavesi hakk ınd a Bş. V. tezkeresi 

3/283 Kastamonodaki kar kalmaz ormanında 'stihdam 
olunan fen memuru ücretinin tezy idi hakkında 
Bş. V. tezkeresi 

3/287 Tabiiyet müdürlüğünün Dahiliye vekaletine 
devrile memurlarının rııezk fır vek5.letin 1928 
senesi kadrosu na konulması hakkında Bş. V. 
tezkeresi 

3/289 Devlet Demiryollan ve Limanları idaresinin 
teşkilat ve vazaifine dair olan kanunun 2 I inci 
maddesinin tefsiri hakkında Baş.V. tezkeres i 

3/291 İktisat veldletinin umumi muvazene kanununun 
8 inci maddesi mucibince kullandığı müstahde 
mine ait kadronun göııderildiğine dair Bş. V. 
tezkeresi 

3/292 Mahalli talısili olmıyan borç l arın tnkiııine dair 
Bş. V. tezkeresi 

3/293 Nafıa Vekaletile İ zmir - Kasaba demiryollan 
idaresi arasında yeniden tanzim ve imza olunan 
iti lafnamenin gönderi ! diği ne dair Bş. V. tezkeresi 

3/294 

3/304 

Şark demiryollan şirketile yeniden tanzim ve 
imza olunan itiHifnamenin g-önderildiğine dair 
Bş . V. tezkcresi 

184 I senesi bütçe kanununun y irrrıiııcimad-• desinin tefsiriııe dair Bş V. tezkeresi 

Muamelesi 

1 8/5/ 19 29 tarihinde 145 2 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

18/5/1929 tarihinde 1452 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

I 9 29 bütçesi le halledildiginden hıfı z 
edilmiştir. 

19 29 bütçesile halledildiğinden 
lıı fzed ilmiştir. 

1029 senesi bütçesile halledildiğ i n 
deıı kıfzedilmiştir . 

I ;6/1929 tarihinde 5 I 2 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

ı 9,29sensi bütçesi le lıalledildiğinden 
hıfzedilmiştir 

Eıı c üın c ııd edir. 

1/6/ 19 29 tarihinde J 500 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/6/1926 larihinde 1501 numaralı 
kanula tevhiden kabul edilmiştir . 

Encümendedir 
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Talo•irler 

4/22 Sıvas ( İbrahim Alaettin B. ) - Sütçelerin ihti
sas encümenlerinde tetkik olunması hakkında 

4/35 Gazi Ayintap ( Reşit B. ) - Kars meb'usu Bedir 
B. mahdumunun meccanen tahsili hakkında 

4/36 Afyon Karahisar ( Ruşen Eşref B. ) - Askeri 
Baytar mektebi nıuallimi binbaşı merhum Ahmet 
Beyin mahduınlarile yüzbaşı merhum Hüdayi 
Beyin kerimesinin tahsillerinin meccani leyll 
olarak temin edilmesi hakkında f 

4/40 Gazi Ayintap ( Ali Çenani B. ) - Kazanç ver
g isi kanununun 28 inci maddesinin tefsiri 
hakkında 

4/4 7 Bilecik ( Rasim B. ve 23 refiki ) - Bolu meb'
usu merhum Cemi! Beyin refikası ile oğ· luna 

ve kızına maktuan 3600 lira ikramiye itasına 

ve oğlunun liselerden birine leyll ve meccaııi 

olarak kabul edilmesine dair 

4/48 Kocaeli ( İbrahim B. ) - Ordu bahriye, jan
darma zabitan ve memurini hakkındaki kanu
nun 12 inci maddesinin tefsirine dair 

4/50 · Şebin Karahisan ( İsmail B. ) - Billımtım askeri 
ınalullerin terfihi hakkındaki kanunun yed inci 
maddesinin tefsirine dair 

l\luhtclif <'vrııl<. 

5/1 7 Nisbeti askeriyeleri katolunanlara maaş tahsisi 
ve tekaüt iken nisbeti askeriyeleri katedilenlere 

· kemakan devamı itası hakkında mazbatalar 

Muamelesi 

20J4/19 29 tarihinde reddedilmiştir. 

Encümeııdedir. 

» 

24/1/19 29 tarihinde 474 mımaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 152 1 mımaralı 
kanunla tevlıideri kabul edilmiştir. 

Encümeııded ir. 

2/6/ ı 9 2 9 tarihinde 5 ı 6 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2/6/19 29 tarihinde 1520 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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llı\1-IiLiYR ENCÜi\fR~İ 

Ueis: Tekirdağı Meb'w;u Cemi i JJ. 
Reis Vekili: Adeina Meb'usu Hilmi 13. 

Mazbata Muharriri : Malatya Meb'wm Abdülmıdtalip R, 
/(atip : Kars Meb'usu Halil B. 

Amasya Mel/usu f<_.sal . 1-J. Konya Meb'1rsu Nevzat B. 
İsmail. Hakk1 Amasya )) )) Konya )) Ztilıtü )) 

Aydın )) Emin Fikri )) .Malatya )) Vasıf )) 

Ankara )) Talat )) Mersin . )) Ali Miinif )) 

Ralıkesir )) F a/u·etti n )) Rize )) A.lıf )) 

Bolu )) Ce mil )) Ri::-e )) l!.sat )) 

{:om ın )) İsmail /(enwl )) Samsim )) Av ni )) 

Er::-urum )) Tahsin )) TekiJ·dağı )) }(dk )) 

Eskişehir )) Sait )) Zonguldak )) Halil )) 

Giresun )) Hacim Muhittin>> Zongttldak )) Rifal )) 

Kars )) B aha Tali )) 

Encüıne:ı . 58 ( 39 layiha, 9 teklif, 9 tezkere , 1 takrir ) işten 43 ünü intaç etmiş ve daha 
tetkik edi lecek ı 5 iş kalmıştır. 

U\ yiJwl:ır 

Huhisnsı 

I /48 Posta kanununun otuzuncu . maddesinin rabıaı1 
fıkrasımn tadili hakkında 

1/137 Posta ve Telgraf ve Telefon memurini kanıımı 
Hiyihası 

1/330 Sayım kanununun tadili hakkında 

1/234 Ankaradan gayri mahallerdeki telefonlar hak
kında 

1/243 Mandıra ve ağ·ıllar kanuııu layihası 

I/248 İspirto ve meşrubatı küuliye inhisan hakkın
daki kanuna bir fıkra tezyiline dair 

t/260 Kadastro ve tahrir kanunu layihası 

1/272 Kadimen kura ve kasabat ahalisinin intifalarina 
tahsis edilmiş olan mer'a ve baltahklar ile 
emsali yerlerin sureti tahriri hakkında 

Muamelesi 

ı 4/ ı 2/ 19 2 8 tarihide Başveklalete 
iade edilmiştir. 

27/11/1928 tarihinde Başvekiliete 
iade edilmiştir. 

ı 16/1929 tarihinde Başvekfialete 
iade edilmiştir. 

7/1/1927 tarihinde 1379 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15/4/1929 tarihindet423 numaralı 
kanun olarak kabul e~ilmiştir. 

24/1 2/ 1928 tarihinde Adiiye Encü~ 
menine 
6/3/1929 tarhinde. Aadliye Encü
menine 

24/12/1928 tarihinde Başvekalete 
iade edilmiştir. 



t /2 87 

1/30 7 
1/3 ı o 

1/323 

1/324 
1/332 

1/336 

1 {341 

1/351 
1/358 

1/375 

1/3 76 

1/3 95 

J /40 3 

1/ 4 11 
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Hulc:\sttsı --------- -----------

Meslek nıektepleri hakkındaki 26 mayıs 1927 
· tarih ve 1 9 5 2 numa.ralı kanuna bir madde 
tezyiline ve mezkfır kanunun altıncı maddesi
nin tadiline dair 

Nüfus kanunu lay ilıası 

Berri, Bahri ve hava! ve Jandarma efrat ve 
küçük zabitamııın maarif vergismden muafiye
tine dair olan 969 numaralı kanunun birinci 
maddesinin tadili lıakkınqa 

Posta kaıııınmıuıı 21 iıı c i maddesinin ladili 
hakkında 

Ölçüler hakkında 
Ceza usulü muhakemeleri hakkında ( ı 51 ; 152, 
153 ve 154 üncü maddeleri ) 

Mübadeleye tabi Rum hanelerine iskarı ettiril
miş olan harikzedeler hakkmda 

Askeri memnu ınınfakalarda bulunan ve eşhasa 
ait olan gayri menkulatın bedelsiz olarak 
emlaki milliye ile değiştirilmesine dair 

İstatistik teşkilatına dair 
Aydın, İzmir - Kasaba ve temdidi demiryolları 
güzergahında bulunup telgraf merkezi mevcut 
olmıyan istasyonlardan Posta ve Telefon 
muamelesinin ifası hakkında mezkur demiryol
ları idaresile aktedilen mukavelenamenin imza 
ve teatisi için Hükumete mezuniyet verilmesine 
dair 

Mali zati hayvanatı n tazın ini hakkında 

Muvazzaf zabitler ve askeri memurların yirmi beş 
yaşını ikmal etmeden evlenmi yecekleri hakkında 

Muş Vilayeti teşkili hakkında 

Vebani ve ehli ağ-aç ların aşılanma sı lıakkında 

Beledi ye l<antıım l ~y ilıa s ı 

Muamelesi 

23/2/19 29 tarihinde Başveldlete 
iade edilmiştir. 

Encümendedir 

18-3-1929 tarihinde 1406 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/3/1929 taribinde ı 40 ,1 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

4/4/1929 tarihinde 1412 nnmaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23/3/1929 tarihinde 142 numaralı 
tefsir ve 1407 numaralı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

14/4/1929 tarihinde Bütçe Encü
menine 
27/3/1929 tarihinde Maliye Encü
menine 

ı 8/4/1929 tarihinde Hükumete iade 
edilm iştir : 

29/5/ 1929 tarihindet471 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

4/5/1929 tarihinde 1434 numaralı 
kanuıı olarak kabul edi lmiştir . 
4/4/1929 tarihinde 1504 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
:)/6/1929 tarihinde 1528 ıııınıaralı 
l<a ıııııı olarak kabul edilmiştir. 

29 / 5/ i 929 tarilıinde Muhtelit 
Eııcümene 



k~ 

1/428 

1/429 

1/43 ı 

1/44 1 
1/449 

1/45 0 

1/48 ı 

1/482 

1/499 
1/500 

1/50 ı 

1'/513 
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Huh\sası 

Maarif vergisi kanunnnun 1230 numaralı 
zeyli alıkamımn temdidi lıakkmda 

Ştirayi Devlet kanununa müzeyyel kanun la y ihası 

Şose ve köprüler kanunu layihası 

Umuıni hıfzıssılılıa hakkında 

Resülayıı Kazasının nahiye haline kalbile 
Koçhisar Malıiyesinin kazaya ifrağı hakimıda 
Tedariki vesaiti nakliye komisyoıılarınııı sureti 
teşkili hakkıııdaki kanunu tadil edici 

Maarif hissesinden sanat mck teplerine lefrik 
edilecf'k mebaliğ· hakkında 

Ankara otomatik Telefon saıılıralımn tevsii ıçm 

icap eden teşebbüsat ve taahlıüdatta bulun -
nıağa Posta, Telgraf ve Telefon· umum Müdürlü 
ğünün mezurıiyeti hakkında 

J 9 30 senesi nüfus tahriri hakkında 
Bazı şehirl er arasında Telefon tes i satı vücuda 
getirilmesi için ( Telefon aksiyon bulağet L. M. 
Eril<son ) şirketi ile imza olunan mukavelenin 
tasdiki hakkinda 
Bazı mahaller menkul mallarıncia hususi olarak 
mevcut bulunan tasarruf şekillerinin tasfiyesi 
halıkında 

Aydin ve İzmir - kasaba ve temdidi demir 
yolları idarelerile akit olunan mukaveleııame -
!erin tasdiki hakkında , 

1/514 Bürüksel de toplanan milletler arasındaki Telgraf 
konferansı tarafmdan ittihaz edilmis olan mu-. . 
karreratın tasdikı hakkinda 

I /517 fzmir belediyesince iki milyon liralık istikraza 
kefalet için Maliye Vekiline mezuniyet veril
mesı hakkıııda 

I/523 Şark menatıkı dahilinde mülıtaç zürraa tavzi 
edilecek arazi ye dair 

I /525 Aankara şehi imar müdürlüğünün teşkilat 
ve vazaifine dair olan kannua müzeyyel kanun 
!ay i h ası 

Muamelesi 

2/6/1929 tarihinde 1522 mınıaralı 
kanun olarak kabul edilmiştii· . 
6/5/ 1929 tarihinde 144 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümeııdedir. 

2/6/ 19 29 tarihinde 1506 numaralı 
kanun obırak kabul edilmiştir . 

1/6/1929 tarihinde 1491 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 1519 nurnarali 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir 

Encümendedir 

3/6/ ı 9 29 tarihinde 15 29 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Eııcümendedir 

1/6/ 1929 tarihinde 1489 mınıaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

2/6/1929 tarihinde 150 5 mımaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

2/6/1929 tarihinde 1504 numaralı 
!<anun olarak kabul edilmiştir 



2/3 

2/4 

2/4 3 

2/45 

2/47 

2/54 

2/69 

3/73 

2/77 
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Dulasası 

TcliHfler 

Çorum ( Doktor Mustafa B. ) - Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtirnaiye vergisi unvanlı 
Kırklareli ( Doktor fuat B. ) - Çocukların içki 
ve tütün kullanmalarının men'i hakkında 
Konya ( Ahmet Harndi B. ) - Aşarın ilgasile 
yerine ikame edilecek vergi hakkındaki kanun 
ile sayım kanunu mucibince vilayat hissesi 
olarak tefrik olunan meblağın laakal nısfının 

hidematı ziraiyeye tahsisine dair 
Kırklareli ( Doktor fuat B. ) - Çocukların si ne
ma ve tiyatrolara kabul edilmemeleri hakkında 
Muğ la ( Nuri B. ) - Sicilli nüfus kanununa bazı 

mevat tezyili hakkında 
Antalya ( Ahmet Sakı ve Yozgat Ahmet Hamdi 
Beyler ) - Umuru belediyeye ait alıkarnı cezaiye 
hakkındaki 17 kanunusanİ 1927 tarih ve 959 
numaralı kanunun ikinci maddesinin tadili 
hakkında 

Elaziz ( Hüseyin B. ) - Mücadelei milliyeye 
iştirak etmiyen memurin hakkındaki kanuna 
bir madde ilavesine dair 

Kayseri (ferit B. ) - muhtelif makam veya 
hey'etlerin cezayi nakti tarh ve icrayi sanat 
ve ticaretten men etmek salahiyetlerinin ref'i 
hakkında 

İstanbul (Tevfik Kamil B.)- 28 Mayıs 1928 
tarih ve ı 5 ı 2 numaralı vatandaşlık kanunu
nun dördüncü maddesinin tadili hakkında 

Tczlwrclcr 

3/ ı 35 İskan kanununun on uçuncü maddesinin tefsi
rine dair Bş. V. tezkeresi 

3/ ı 60 Çekirge kanununun ikinci ve üçüncü mad
delerini muaddil ı 235 numaralı kanunun 
ikinci maddesinin tefsirine dairi B. V. tezkeresi 

3/173 Maaş kanununun se.kizinci maddesinin tefsiri 
ha)<kınoa Bş. V. tezkeresi 

Mumelesi 

Encümendedir 

:ıı 

:ıı 

:ıı 

29 / 5 / 1929 tarihinde muhtelit En
cümene 

22 / I 2 / ı 928 tarihinde sahibi 
tarafından gen alınmıştır 

29 / 5 / 929 tarihinde muhtelit en
cümene 

6 / 4 / 929 tarihinde I 4 I 4 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

ı 0/ 1 2/ I 928 tarihinde 459 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7/2/9 29 tarihinde 4 78 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

5/ I /929 tarihinde Bütçe encümenine 
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M' Dulasası 

3/178 Mücadelei milliyeye iştirak etmiyen memur
lar hakkındaki kanunun dördüncü maddesi
nin tefsi~ine dair Bş. V. tezkeresi 

3/198 28 Mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı 
kanunun yedinci maddesinin tefsiri hakkında 
Bş. V. tezkeresi 

3/248 Maaş kanununun bazı maddelerinin tefsirine 
dair Başvekalet tezkeresi 

3/270 Müsakkafat vergisi kanununun 4 üncü madde
sinin 4 üncü fıkrasının tefsirine dair Başveka
let tezkeresi · 

3/278 Taşocakları nizamnamesinin 30 uncu madde
sinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/286 İstatistik teşkilatina dair kanun layİhasının 
tesrii intacına dair Bş. V. tezkeresi 

Takrjrler 

4/53 Mardin (İrfan Ferit ve Kayseri Hasan Ferit 
Beyler)- Köy kanununun 44 üncü maddesinin 
tefsirine dair 

Muamelesi 

30/3/929 tarihinde 490 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

2/6/929 tarihinde 146 ııumaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir 

29/5/1929 tarihinde Muhtelit En
cümene 

4/5/1929 tarihinde 500 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

27/5/ 1929 tarihinde Maliye Eııcü
menine 

Encümendedir 

DİYANI MUHASEBAT I~NCÜMENİ 

Reis : ivlanisa Mebusu Memel Sabri B. 
Mazbata Muharriri : Aksaray Mcbusu Kazun B. 

Kalip: konya Meb'ıısu Hıisnii B. 

Adana Meb'usu Kadri B. Erzurum Meb'usu AsLm 
Aksaray )) Neşet )) Giresun )) Tahir 
Artvin )) MemetAli )) Kütahya )) Cevdet 
Balıkesir )) Hayretlin )) Isparta )) Hakim 
Çanakkale )) Memet )) Rize )) Ali 
Denizli )) Yusuf )) Trabzon )) Arif 

RLza 

B. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Encümen, 29 (ll Layiha, 18 tezkere) işten 15 şini intaç etmiş ve cla.ha tetkik edilecek l4 
iş kalmıştır. 
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1/256 
1/267 

1/273 

1/334 

1/346 

1/396 

1/437 

1/447 

1/462 

l /526 
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HuH\sası 

Lityihalar 

1340 senesi hazine hesabı kat'isi hakkında 

HH senesi hazine hesabı umumisi hakkında 
Öksüz yurtlarının ~ ~~~- senesi hesabı kati kanun 
la yi h ası 

Karadeniz Buğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 
senesi hesabı kat'i kanun layihası 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 

134 ı senesi hesabı kat'i kanun layihası 

Evkaf Umum Müdürlüğü 134 1 senesi hesabı 
kat'i kanun Iayihası 

Mülga demiryolları İnşaat ve İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1341 senesi hesabı kat'isi 
hakkında 

Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1341 
senesi hesabı kat'isi hakkında 

Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım İdaresinin 1925-1341 senesi 

adi ve fevkalade bütçeleri hesabı kat'ileri 
hakkında 

Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi hesabı kat'isi 
hkkkında 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı demir
yolları İdaresinin 1925 - 1341 senesi hesabı 
kat'isi halıkında 

3/70 1340 senesi hesabı kat'isine mütedair muta
bakat beyannamesinin takdim olunduğu hak
kında Di. Mu. riyaseti tezkeresi 

3/134 Şeker, petrol ve benzin iııhisarlarının 1926 
senesine ait hesabı hat'i cetvellerinin takdim 
oluııduğu hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/145 İnhisar idareleri hesahatının Divanı muhase
batça tetkik edilip edilmiyeceğinin tefsirine 
dair Di. Mu. riyaseti tezkeresi 

Muamelesi 

5/3/1929 tarihinde 1405 numaralı 
kanun olarak kabul edilmistir. 
Encümendedir. 

13/4/1926 tarihinde 1421 numaralı 
kanun olarak kabul edilmistir. 

Encümendedir 

13/4/1929 tarihinde 1419 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 1418 numara! 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 1420 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

27/5/ 1929 tarihinde 1462 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

27/5/1929 tarihinde 1461 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

Encümendedir. 

4/3/1929 tarihinde 1405 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Encümendedir 

ll 
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M· İluh'\snsı 

---------------------------
3/I 84 ı 341 senesi hesabı umumisine mütedair 

umumi mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında Di. Mu. riyaseti tezkeresi 

3/219 Muhasebei umumiye kanununun 48 inci 
maddesinii1 tefsirine dair Bş. V. tezkere si 

3/231 

3/232 

3/233 

3/234 

3/235 

3/236 

3/237 

3/280 

3/281 

3/300 

Seyrisefain idaresinin HH senesine ait muta
bakat beyannamesinin takdim kıhndığma dair 
Di. Mu. Riyaseti tezkeresi 

Demir yolları inşaat ve işletme Umum Mü
dürlüğünün f ~!~ senesine ait mutabakat be
yannamesinin takdim kılındığma dair Di. Mu. 
Riyaseti tezkeresi 

Evkaf Uumum Müdürlügünun HlH senesine ait 
mutabakat beyannamesinin takdim kılındı ğına 

dair Di. Mu. Riyaseti tezkeresi 

Hudut ve Sevahil Sıhhat Umum Müdürlüğünün 
1. 92 6 senesine ait mutabakat beyannamesinin I B41 
tadim kılındığına dair Di. Mu. Riyaseti tez-
keresi 

Karadenizbugazı Tahlisiye İdaresinin HH 
sene~ine ait matabakat beyannamesinin takdim 
kılındığına dair Di. Mu, Riyaseti tezkeresi 

Öksüz yurtları Um um MüdürlügününHH senesi 
ne aH mutabakat beyannamesinin takdim kılı

ndıgma dair Di. Mu. Riyaseti tezkeresi 

İspirto ve İspirtolu içkiler Umum Müdürlüğü
nün 1.927 senesi pilançosu ile hesabı kat'isinin 
gönderildiğine dair Baş. V. tezkeresi 
Eylul : teşrinisani 1928 ayiarına ait raporlarİn 
takdim kılındığına dair Divanı muhasebat 
Riyaseti tezkeresi 
Kanunuevvel 1928ve kanunusani, şubat 1929 
ayiarına ait raporların takdim kılındığına dair 
Divanı mphasebat Riyaseti tezkeresi 
Anadolu- Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 

Liman ve Rıhtım İdaresinin 1341 senesi fev
kaHide bütçesine ait mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığına dair Di. Mu. Riyaseti tez
keresi 

Muamelesi 

Encümendedir. 

1415/1929 tarihinde Maliye Encü
meııine 

27/5/1929 tarihinde 1461 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 1420 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

12i4/I929 tarihinde 1418 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

ı 8/4/ 1929 tarihinde 1419 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

27/5/1926 tarihindet462 numaralı 
kannnla tevhiden kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde142 ı numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir . 

Encümendedir 
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M Bulasası Muamelesi 

3/301 Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım idaresinin 1341 senesi büt
çesine ait mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığına dair Di. Mu. Riyaseti tezkeresi 

3/302 Erzurum - Şankamış - Kars ve şuabatı işlet
me idaresinin 1341 senesine ait mutabakat 
beyannamesinin takdim kılıııdığ·ına dair Di. Mu. 
Riyaseti tezkeresi 

3/308 Darülfünun eminliğinin ı34ı senesine ait 
mutabakat beyannamesinin takdin kılındığına 

dair Di. Mu. Riyaseti tezkeresi 

Encümendedir 

J-IARİCİYE ENCÜl\fENİ 

Reis : Erzincan Meb'ıısu Saffet B. 
Mazbala mu/ıarriri : Siirt Meb'usLL Jltlahmut B. 

Kcltip : Edirne Meb'ıisu Zeki Mesut B. 

Antalya Meb'usu Süleyman B. Kütahya M eb' us u Nuri B. 
Bolu )) Cevat Abbas )) Kocaeli )) İbrahim Süreyya >> 

Bursa )) Ahmet Münür >> Mardin )) Yakup Kadri )) 

Diyarbekir )) Zek di )) Sivas )) Necmettin Sadık >> 

Gümüşane )) Cemal Hüsnü )) Trabzon )) N. Zade Hamdi » 
İzmir )) cezal )) Samsun )) N. Sadıılla/ı )) 

Encümende, 22 ( 20 layiha, ı teklif, ı tezkere ) işten 2 ı inin intaç etmiş ve daha tetkik 
edilecek ı iş kalmıştır. 

t/14 
1/70 

1/236 

1/269 

Li\yihalm• 

Telif hakkı kanunu layihası 
Edebi ve bedii eserlerin himayesine müteallik 
beynelmilel mukavelelere Türkiyenin iŞtirakı 

hakkında 

Türkiye • isveç ticaret ve Seyrisefain muaheu 
denamesinin tasdiki hakkında 

Türkiye Efganistan muhadeııet ve teşriki mesai 
muahedenamesi ile merbutu protokolun ve 
ayni tarihli imza protokolunun tasdiki hakkında 

Encümendedir 

16/2/1929 tarihinde Hükumete iade 
edilmiştir . 

12/1/ 1929 tarihinde ı 382 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29/l 1/1928 tarihinden ı362 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir , 
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.M İ-lult\sası 

1/280 22 nisan ı 928 tarihli Türkiye- İran muhadenet 
mukavelenamesini ikmalen ı5 haziran ı928 tari
hinde akit ve imza edilmiş olan protokolun 
tasdiki hakkında 

1/282 Devletler arasında harbin milli siyaset aleti 
olarak istimalinden ferağati mutazammııı mu -
ahedeye Cümhuriyetimizin iştiraki hakkında 

1/284 Türkiye ile İtalya akasında imza idiimiş olan 
İadei Mçcrimin Muahedenamesinin tasdikı 
hakkıııda 

I /293 1925 senesi Mayısıııın dördüncü günü Cinev 
rede toplanan beynelmilel kouferansta imza 
olunan ( muhnik müsemmim veya buna mü -
masil gazların ve bakteriyolajik vesaitin harb
lerde istimalinin men'i ) hakkindaki protokolun 
tasdikina dair 

· ı/297 Türkiye - İtalya arasında akit ve imza edil
miş olan adli himaye, adli makamların hukuk 
ve ceza işlerinde karşılıklı muzabereti ve adli 
kararların tenfizi hakkında 

• 
. ' 

1/340 Türkiye Cümhuriyeti ile Sosyalist Şuralar 

İttihadı hükumeti arasında Ankarada akit ve 
imza olunan hududdaki ihtilafata ait muka
velename, merbutu protokol ve mer'alar 
mukavelenamesile hududdan murur ve ubur 
hakkındaki mukavelename ve Ankarada Ha
riciye vekili Bey Efendi ile Sosyalist Şuralar 

İttihadı fevkalade murahpas ve Büyük Elçisi 
· arasında teati olunan notaların ve Batumda 

parafe edilip Ankarada imza edilen baytari 
mukavelename ile merbutu protokolun ve bu 
mmkavelenamelerin imza suretini mübeyyin 
iki imza protokolunun tasdiki hakkında dört 
tane kanun layihası 

1/400 Türk - İngilit seyyar ti~aret m~mtıtlart muka~ 
velenamesinin tasdiki hakkında 

1/40 ı Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan r<ırallığı 
arasında aktolunan bitaraflık, uzlftşma 1 ve 
hakem muahedesinin tasdikı hakkında 

Muamelesi 
----------- - ----------

26/ I ı/ı 928 tarihinde ı363 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 9 11/ 19 2 9 tarihinde ı 3 84 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29/ ıı / ı928 tarihinde 1365 numa 
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

7/ı / ı929 tarihinde ı380 numaralı 
kanun olarak kabul edilmistir . 

16/2/1929 tarihinde ı 394 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

33/'2/ ı920 tarih!nde 1396, 1397, 
1398, ı 399 numaralı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26/5/1029 tatibinde 1465 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8/.4/1929tarihinde 1417 uumaralı 
kanun olarak kabul edi Imiştir 
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N Hul::\sası 

1/407 Ticaret mukavelesi aktedimiyen Devletlerle 
1930 haziranına kadar muvakkat ticaret İtila
fnamesi akdi hakkında 

1/417 Türkiye Cümhuriyeti ile İsviçre Hükumeti 
arasında inmza edilen uzlaşma, adli tesviy ve 
tahkim mukavelenamesinin tasdiki hakkında 

1/419 Harbin milli siyaset aletı olarak kullanılmaması 
hakkında Moskovada. imza edilmiş olan 
protokolun tasdikına dair 

1/423 Türkiye ile Bulgaristan arasmda akit ve imza 
edilen bitaraflık, uzlaşma, adli tesviye ve hakem 
mukavelesinin tasdikı hakkında 

1/424 Türkiye - Halanda ticaret ve seyrisefain muka
velenamesinin tasdikı hakkında 

1/425 Türkiye - Letoııya ticaret ve seyrisefain muka
velenamesinin tasdikı hakkında 

1/508 Berlin Büyük Elçilik binasile Tahrandaki Büyük 
Elçilik bina arsasının satılması hakkında 

ı /516 Türkiye Cümhuriveti ile Almanya Devleti 
arasında akit ve imza olunan uzlaşma, ve hakem 

mukavelenamesinin tasdikı hakkında 

Teklifler 

2/77 İstanbul (Tevfik Kamil B.)- 22 mayıs 1928 
tarih ve ı 3 ı 2 numaralı vatandaşlık kanununun 
dördüncü maddesinin tadili hakkında 

Tczli.erelcr 

3/238 Türkiye Cümhuriyeti ile Almanya Hükumeti 
arasında akit ve imza olunan ik.:ımet mukavele
namesine merbut imza protokolunun 8 inci 
maddesine müteferri kısmın ikinci mephasının 

tasqihi hakkınefa Bş. V~ tezkeresi 

Muamelesi 

1 /4/ 1 9 2 9 tarihinde 14 1 O mımaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

25/5/1929 tarihinde 1457numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

ı / 4/ 19 29 tarihinde 1411 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

25 /4/ ı 929 tarihinde 1458numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

28/5/1929 tarihinde 1468 numaralı 
kanun olarak kabul edi Imiştir . 

28/5/ 1929 tarihinde 1469 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/6/1929 tarihinde 1497 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

2/6/ 1929 tarihinde 1526 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

6/4/1929 tarihinde 14ı4 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

16/5/1929 tarihinde 504 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 
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İli:TiSAT J~NCÜlVlENi 

Reis: Burdur Meb'usu Mustafa Şeref B. 
Mazbata Muharriri : Mardin Meb'usu Ali Rıza B. 

Kcltip .; Zonguldak Meb'usu Hüsnü B. 

Adana Jvleb'usu Zam ir B. Konya Meb'usu Ka zun Hüsnü B. 
İ zzet Afyon K. )) )) Mersin )) Hakkı )) 

Çorum )) Zıya )) Mardin )) Nuri )) 

Denizli )) Emin Arslan )) Manisa )) Kani )) 

Edirne )) Faik )) )) )) Yaşar )) 

Eskişehir )) Emin )) Maraş )) Nuritti n )) 

İzmir )) Hl'iseyin )) Rize )) Hasan Cavit )) 

İstaubul )) Hüseyin )) Sinop )) fusuf Kemal )) 

)) )) .Haındi )) Şibin K. )) !smail )) 

)) )) Edip Servet )) Trabzon )) Dan iş )) 

Konya · )) Alunet Hamdi >> Yozgat )) Tahsin )) 

Encümen 37 f 26 U.yiha, 5 te~lif, 6 tezkere ) işten 28 ini intaç etmiş ve daha tetkik 
edilecek 9 iş kalmıştır. 

Layihalar 

N Hub\sa sı 

1/ 179 Uyuşturucu maddelerin sureti imal ve ihzarı ile 
tarzı mürakabesi hakkında 

1/236 Türkiye - İsveç ticaret ve seyrisefain muahede 
namesinin tasdikı hakkında 

1/243 Mandıra ve ağıllar kanunu layihası 

1/296 Türkiye Cümhuriyetile Amerika fort Motör 
Kampani Eksports İnkorporeytçt şirketi arasın
da münakit mukavelenamenin tasdikı hakkında 

t 

1/304 Eğlence ve husus! istihlak verğisi kanununun 
tadili hakkında 

1/324 Ölçüler hakkında 

ı /3 29 Alameti farika nizamnamesine bir madde tez
yiline dair 

1/3 33 Hariçi tiçaret d;ıiresi teşkiline qair 

Muamelesi 

15/ 12/ 1928 tarih,inde 1369 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

1211/ 1929 tarihinde I 382 numa
ralı kanun olurak kabul edilmiştir. 

15/4/ 1929 tarihinde 1423 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/2/ 1929 tarihinde 1391 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4/5/ 1929tarihinde Bütçe encümenine 
4/5/ 1929 tarihinde Dahiliye Encü
menine 

2/3/929 tarihinde 1401 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25/3/1929 tarihinqe Bütçe Encü~ 
JTienine 
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HuJasası 

1/350 Eshanı ve tahvilat ve kambiyo ve nükut bor
saları hakkında 

l /351 İstatistik teşkilatıııa dair 

1/353 

1/354 

1/400 

1/403 

I/407 

1/424 

1/42 5 

1/426 

1/444 
1/ 453 

1/454 

Menıleketimize gelen unların gümrük resminin 
muvakkaten tenzili hakkında 

Gümrük tarife kanunu layihası 

Türk - İngiliz seyyar ticaret memurlan muka
velenamesinin tasdikı hakkında 

Yabani ve elı11 ağaç ların aşılanması lıaklmıda 

Ticaret mukavelesi aldedilmiyen devletler ilc 
1930 haziraıııııa kadar muvakkat ticaret itilfrf
namesi akdi hakkında 

Türki ye - liolanda ticaret ve Seyrisefaiıı rııu

kaveleııamesinin tasdiki hakkında 

Türkiye - Letonya ticaret ve Seyrisefain mııka

velenamesinir. tasdiki hakkında 

22 nisan 1341 tar ih ve 6!1 5 numaralı ticaret 
ve sanayi odaları kanununa müzeyyel kanun 
layihası 

Ormaıılanıı idari ve feııııt muaıne latı hakkında 
Maadin ııi zanıııanıes inin bazı maddelerile taş

ocakları nizarıınames iniıı tadiliııe dair kanuııuıı 

bazı maddelerini tadil edici kaııun layılıas ı 

T<ılılisi ye idaresinin teşkilat ve vazaifine dair 

1/4 7 4 Tütün idarei mu vakkatesi lıakkıııdaki kaııuııa 
m üzeyyel 

1/496 Teşvikı sanayi kaııumııııın 26 ıncı maddesinin 
tadili ve 42 inci ıııaddesiııiıı de ilğası lı akkıııd a 

1/498 Ziraat makinelerinde ve ziraatta kullamlan 
ın evadı müştaile ve ıııulıarrike ile müstahzaratı 
kiıııyeviyeııirı ri.isuırı n hakkındaki kanunu tıctil 

edici 

1/5 ı 2 Türkiyede ec ne bi tebaası tarafından yapı lması 
menınu oları sanatlar hakkında 

Muamelesi 

16/5/ 1929 tarihinde 144 7 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27/ 5/ 1929 tarihinde Maliye Eneli
menine 

23/2/ 1929 tarihinde ı 400 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/6/ 1929 tarihinde 1499 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26/5/ 1929 tarihinde 1465 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3/611929 tarihinde 1.528 numaralı 
kanuıı olarak kabul edi lmiştir. 

1 /4/ 1 9 2 9 tari hi nde 14 1 O numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

28/5/1929 tarihinde 146 8 numaralı 
kanun olarak kabul edi lmiştir. 

28/5/ 1929 tarihinde 1469 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Eııcümendedir 
ll 

28/5/ 1929 tarihinde J .J65 ııunıaralı 
kanuıı olarak kabul edilmiştir. 

13/5/ 19 29 tarihinde 14 45 mınıaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Eııcümeııdedir 

)J 

2/6/ 19 29 tarihinde 152 7 numaralı 
kanun olarak kabul edi lmiştir . 

Encümeııdedir 
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Hulitsnsı 

1/5 21 Türkiye Cünıhuriyeti narnma imza edilmiş 
olan ithalat ve ihracata nıcvzu tahdidatın ilğa

sına ait mukavelename ile ayni tarihli deri 
ve kemik ihracatıııa müteallik itilafnaınenirı 
tasdiki hakkıda 

2/ lO 

2/ 21 

2/72 

2/80 

2/82 

Telilifler 

Siverek ( Kadri Ahmet B. ) - Ağaç dikme 
unvanlı 

Sivas ( Remzi B. ) - Milli Paramız kıymetinin 

tespit ve tezyidi ve memleketin iktisadi irıki

§afıııın tesrii için mevcut bazı çarelere tevessül 
edilmesi : ithai.Hımızın tenkisi ve bazı vergi 
ve resimler varidatıııın tezyidi hakkında 
istanbul (Edip Servet B. ) - 28 mayıs ı 9 27 
tarih \le ı 055 numaralı Teşviki sanayi kanu
ııuna bir madde ilavesi hakkmda 

Giresun ( Hakkı Tarık B. ) - Kazançları em
lak tasarrufundan ibaret olan eshamli şirket
lerden müsakkafat vergisi almdıkça kazanç 
vergisi alınmaması hakkında 
Giresun ( Hakkı Tarık B. ) - Bazı müessese
lerde sahipsiz kalan haklara dair 

Tezlierelcr 

3/ 143 Kazaç vergisi kanununun ll ve 15 inci mad
delerile ı 7 inci maddei muvakkatesinin tefsiri
ne dair Başvekalet tezkeresi 

3/ 160 Çekirge kanununun 2 iııci ve 3 üncü madde
lerini muaddil 12 35 numaralı kanuııun ikin
ci maddesinin tefsirinc dair Başvekfilet tezkeresi 

3/225 683 nurnaralı kaııunuıı ikinci maddesindeki 
keçi zatürrie5ine tutulupta itlaf olunan hayva
nata verilecek taznıiııat miktarının tayin ve bu 
kanunun tefsiri hakkı nda Başvekalet tezkeresi 

3/260 Ticaret ve sanayi odalan azalarile müstahdeın 
lerinin vazifei ıneınureleriııden dolayı taldbat 
ifası halinde Devlet memurlan gibi muhakeıne

leri icap edip etmediğinin tefsiri hakkında Bş. V. 
tezkere si 

Muamelesi 

Encümendedi r 

Enetimendedir 

D 

2/2/1929 tarihinde 1390 numarah, 
kanun olarak kabtü edilmiştir 

Eııcüınendedir 

24/3/19 29 tarihinde Adiiye Encü~ 
menine 

2/2/1929 tarihinde 1388 numaralı 
kamın olarak kabul edilmiştir. 

7/2/ 1929 tarihinde 478 mımaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

1 ı /2!1929 tarihinde 480 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

14/5/1929 tarihinde Bdliye Encü -, 
menine 
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llıılüsası Muamelesi 

3/279 Ziraat makinelerinden kullamlan mevaddı nıüş
tailenin rüsumu hakkındaki kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair Bş. V. tezkeresi 

3/286 istatistik teşkilatına dair kaııuıı layihasının tesrii 
intacırıa dair Bş V. tezkeresi 

28/5/1929 tarihinde 508 J~ karar 
olarak kabul edilmiştir. 

27/5/1929 tarihinde Maliye Encü
nıerıi ne 

l~ÜTÜPANI~ J!:NCÜl\U:~i 

Reis : İstanbul Meb'usu Alunet Rasim B. 
!Vlazbaia Mulıarriri: Gtimılşane Meb'usu Halil Nihai B. 

Aksaray i.l1eb'usu Besiın Atalay H. 
İstanbul >> Tevfik J(dmil >> 

[(ustamoiw >> \!elci >> 

Eecümen bu işiima senesi zarfında 4 defa toplanarak kendi Reis ve mazbata mulıarririni 
irıtihap ederek kütüpanece obonesı olınası lazım gelen mecıııuaları tespit etmiştir. 

:\JAAlÜF ENf:ÜME~j 

Reis : Balıkesir Meb'usu İsınail Hak/n B. 
Ma:zbata Mulıarriri : Sivas Me b' us u İ b ra/ı i ın Aldettin B. 

J(tdip : Afyon Karahisan Meb'usu İ:::.:el Ului H. 

Afyon /{. Meb'usu Haydar n. Ordu ıV!eb'usu Hwndi B. 
Çanakkale >> Sami/ı Rifai >> Sivas >> Rahmi >> 
Çankın >> Talclt >> >> >> Şemseitin >> 
İzmir >> U. zade Haındi >> 1i·ab:::.nn >> Abdullah >>. 
Konya >> Naim Hazim >> UTfa » Ferit Celôl >> 

Kocaeli >> /(. O. Hakkı >> >> >> Refet >> 

Encümenin ı ı ( 8 layiha, ı teklif, ı tezkere, ı takrir) işten ı o ·unu intaç etmiş ve daha 
tetkik edilecek ı iş kalmıştır. 
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HulasHsı • 

Lü ·y ilıul:ır 

1/2 8 7 Meslek Mektepleri hakkı ndaki 26- Mayıs- I 9 2 7 
tarih ve I o 5 2 mımaralı kaıııı na bir madde 
iezyi line ve mezkQr kanunun oıncı maddes inin 
tadiliııe dair 

1/3 ı o Berri, Bahri ve lıavai ve jandarma efrat ve 
küçük zabitanının maarif vergisinden muafiye
tine dair olan 969 numaralı kanunun birinci 
maddesinin ta dil i hakkında 

I /3 19 Ecnebi mekteplerde bulunan talebeııin sureti 
talısili hakkında 

1 /3 7 s Vaptırı lacak ımı al liııı rn ekteplcri irı şaatı rıcl::ı 

kullamlacak mühendis \'e mimarlar hakkında 
1/384 Maarif teşkilatııı:ı ait 22 ınart 1826 i:ı rilı ve 

789 mınıara lı kılııtıııtııı 2 ı iııci ıııaddesinirı 

t:ıdili lıakkıacla 

1/428 Maarif vergisi kanununun I230 mımaralı 
zeyli ahkamınm temdidi hakkında 

1/492 Orta tedrisat daimi ve serbest ıııualliınl eriniıı 
terfileri hakkıııda 

1/507 Askerlik dersleri muallimleriııin ücretleri 
hakkı nda 

TclilH 

2/9 6 Sıvas ( i. Alaettin ve istanbul Meb'usu Dr. 
Nurettin Ali Beyler ) - Meccanl ley li talebenin 
ınecburl hizmetlerine dair olaıı kanuna bir 
madde ilavesi hakkırıda 

Tc•zi\CI't' 

3/254 Muallim mektepleri mezunlanndan oltqj mü
kellefiyetini bitirmeden meslekten ayrı Im ış 
olanlardan veya kaydi silinen talebeden altna
cak tazminat hakkında 1 3 3 8 numaralı kan u mı n 
tefsiri hakkırıda Pş. V. tczkeresi 

Muamelesi 

17 / 12/ ı 928 tarihinde Dahiliye 
Encümenine 

25 1 12/ 1928 tarihinde Dahiliye 
Enetimenine 

ı 9/1 / ı 9 29tarilıiııdeBütçeEncümenine 

2/ 3/ ı 9 2 9 ta ilı i nde bütç eerıcünıe niııe 

28 /3/19 29 tarihinde t409numaralı 
kaıııııı olarak kabul edilmiştir . 

15 / 4 / 19 29 tarihinde Dahiliye 
Encüınenine 

Eııcüıııeııdedir 

I /6/19 29 tarihinde 1491 mımaralı 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

30/5/ ı 929 tarihinde 1484 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 517 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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İluİfisası 

-~------

Tnlı:rir 

Gazi Ayıntap ( Reşit B. ) - Kars Meb'usu Hacı 
Bedir Beyin mahdumlannın me~anen tahsil
lerinin temini hakkında 

Muamelesi --- - --

16/5/ 1929 tarihinde Bütçe Encü
menine 

MALİY:E I~NCÜl\'IENİ 

Antalya 
Ankara 
Bayazı i 
El aziz 
İçel 
İzmir 

Reis : Samsun Meb'usu Ali Rana B. 
Mazbata Mulıarriri: Gazi Ayintap Meb'usu Ahmet Ramiz B. 

f(dtip: Kaslamntw Meb'us'l Refik U. 

;YJef/ LlS Ll Ras1!t n. Rayseri Md>' u su A/ımt'l Hi Imi 
)) Su mi )) Konya )) Fual 
)) İlısan )) I< on ya )) Teuf ik Fikrcl 
)) Mustafa )) Kocaeli )) Reşit Sqffcl 
)) Emin )) Iürklareli )) Şevket 

)) J((unil )) Maraş )) Mil ol 

u. 
)) 

)) 

)) 1 

)) 

)) 

Eııciimen, 52 ( 29 layiha, 4 teklif, 18 tezkere, ı takrir ) işdeıı 46 sını intaç etmiş ve daha 
tetkik edilecek 6 iş kalmıştır 

l.fıyih:ılnr 

1/ 125 1341 senesi muvazenei uınumiye kanununun 
4 5 i nci maddesini ıı ta di 1 i ııe dair 

1/ 247 Tapu idarelerine :ı.it muaınelatlıarçlan hakkında 

1/262 I(açakcılığın men ve takibine ait karıunıııı 

bazı mevadının tadili hakionda 

ı /26 8 Transit sureti! e hariçten Türkiyeye ithali 
istei1ilecek barsakların kabulü nıuvakkat suretile 
menılekete ithali hakkında 

1/271 Devlet davalarını intaç eden avukat ve dava 
vekillerine verilecek ücreti vekalet hakkındaki 

28 mayıs ı 928 tarih ve 1333 numaralı kanuna 
ınüzeyyel kanun layihası 

Enetimendedir. 
22/ 11 / 1928 tarİlıinde Daşvekftlete 
iade edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 1510 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. · 

29/ 11 / 1929 tarihinde 1359 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/2/1929 tarihinde 1389 nuıııaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/283 

1/304 

I/ 329 
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inr'.ısarı duhan kanununun 45 inci maddesine 
müzeyyel 1332 numaralı kanunun 1 inci 
maddesinin 2 inci fıkrasının tadiline dair 
Türkiye Cümhuriyeti ile Amerika fort Motor 
Kumpani Ekisportes inkorpotit şirketi arasında 
münakit mukavelenamenin tasdikı hakkında 

Eğlence ve hususi istihlak vergisi kanunu
nun tadili hakkında 
Al~meti farika nizamnaınesine bir madde 
tezyiline dair 

1/330 Bilavasıta tekalife ait temyiz komisyonlarının 
teşekkül suretine dair 

1/336 Mübadeleye tabi rum hanelerine İ skan etti
riimiş olan harikzedeler hakkında 

1/339 Tahlisiye idaresi umum müdürlüğü memur
lan nın tekaüt maaşlan hakkında 

ı /3 41 Askeri m em nu mıntakalarda bulunan ve eşhasa 
ait ol.an gayrı menkulatın bedelsiz olarak 
emlilld milliye ile değiştirilmesine dair 

ı /34 7 imha edilen evrakı nakdi ye mıkdanııın tespiti 
hakkında 

1/350 Esham ve tahvilat ve kambi yo ve ııükut ve 
borsalan hakkıııda 

ı /3 51 İstatistik teşldlil.tına dair 
ı /3 5 4 Gümrük ta rife kanun la yi lı ası 

ı /3 5 7 Tayinat ve yem kanununun birinci maddesine 
müzeyyel kanun layihası 

1/468 Hademei hayrat maaş ve ücretlerinin sureti tes
viyesininin Maaş kanunu ahkamına tabi tutul
ması hakkında 

1/467 Agustos ı 325 tarihli tahsili em va! kanununn 
7 inci maddesini tadil edici 

1/399 . Tapu idarelerine ait muamelat harçları hakkında 

Muaınefesi1 

25/2/ I 929 tarihi1.ıde Bfıtçe En. ine 

2/2/ 1929 tarflıi'nde 1391 mımaraif 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4/5/1929 tarihinde Bütçe encü:menine 

2/3(929 tarihinde 140 ı numaralı. 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9/2/1929 tarihinde bütçe eneti
menine 

18 /3/ 1929 tarihinde 142 mımaralı 
tefsir ve 23/3/929 tarihinde ı 407 
numaralı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

28/1/ 1929 tarihinde Bütçe encü
meniııe 

14/4/ J 929 tarihinde Bütçe endi
ınenine 

2313/929 tarihinde 1408 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16/5/929 tarihinde 144 7 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encünıendedir. 

116/1929 tarihinde I 499 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/6/1929 tarihinde 1-t95 mımaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13/5/ 1929 tarihi-tıde hükumete iade 
edilmiştir. 

26/5/1929 tarihinde Adiiye Encü
menine 
16/5/1929 tarihinde 1451 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 
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-----------·~ - ·· · --
1/4 73 ~~~-~ .kanunu layihası 

J /4 7 4 Tütün idarei ıııuvakkatcs i hakkındaki kaııuııa 
m üzeyyel 

1/476 Mevcut evrakı naktiyenin yenilerile istipdaline 
dair olan kanuna bir madde ilavesi hakkında 

1/493 16 nisan 1334 ve 7 haziran 1926 tarihli 
Gümrük · kanunlarile m üzeyyel atının bazı mad
·delerinin tadili hakkında 

·1/4'94 1927 maltsenesi nihayetine kadar olan . ema-
·neti adiye ·ve 'bütçe eınanatının sureti tesviyesi 
hakkında 

1/498 Ziraat makinelerinde ve ziraatta kuHaııılan 
mevadı ınüşteile ve muharrike 'i'le mustah
zaratı kimyeviyenin riisurriu : h!ı.kkındaki kanu
nu tadil edici 

1/4 ı 2 Beyiye Söfüsleri hakkiüda 

J /4 32 'Bila vasıta ve·rglıere munzam kesirierin vergi
lerin asılla~ııe tevhidine ve vergiler nisbetleri 

- üzeı::inde \.ict·a kılınan tadilata dair 

Teklifh'r 

2/72 İstanbul (Edip Servet Bey)-28 mayıs 1927 
tarih ve 1 o 5 5 numaralı teşvik ı sanayi katıu

nuna bir madde ilavesi hakkında 

2/80 Giresun ( Hakkı Tarık B. ) - Kazançları emlak 
tasarrufundan ibaret olan eslıaııılt şirketlerden 

musakkafat vergisi alındıkça kazanç vergi si 
alınmaması hakkında 

2/86 Bitlis ( Mulıittin Nami B. ve 6 :3 refiki ) -
Veraset ve intikal vergisi kanunuııuıı ikiııci 

maddesine bir fıkra ilavesine dair 

2/89 Yozgat ( Si.ileyıııaıı Sırrı R. ) ~ Sekarlardan 
vergi alınması hakkmcta 

rv1uamelesi 

2/6/ 1929 tarihinde ı 5 t 8 numaralı 
kaııuıı olarak kabul edilmiştir. 

11 /5/ 1929 tarihinde İktisat Encö
menine 

2/6/ 1929 tarihinde 1514 numaralı 
kanun olarak kabul ed'ilmiştir 

26/5/t 929 tarihinde Adiiye Encü
·menine 

2/6/1929 tarihinde 1513 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 1527 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30/5/1929 tarihinde 1485 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

18/5/ 1929 tarihinde 1454 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

2/2/ I 929 tarihinde ı 340 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

6/5/ 1929 tarihinde İktisat Encü
ınenine 

ı 6/5/ 1929 tarihinde teklif sahibi 
tarafından geri alınınıştır 

15/5/ 1929 tarihinde Bütçe Encü
menine; 
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Hulftsası 

Tcz1H'rel<'r 

3/24 Evrakı naldiye kanuıılarımn tefsirine dair 
Başveka.let tezkeresi 

3/35 Divanı Muhasebatın teşkilat ve vezaifine dair 
ihzar edilen layihamn takdim .kılındığı hakkında 
Di. Mu. Riyaseti tezkeresi 

3/39 Memurin kanuınıııun 4 7 ve 90 ı ncı maddeleri 
hükmüne nazaran 2 mart 1334 tarihli ·kanunun 
ikinci maddesinin mülga olup olmadığının tef
siri hakkında Di vanı Muhasebat Riyaseti teıke
resi 

3/65 Askeri tekaüt ve istifa kanununun 24 üncü 
maddesinin jandarma efradına sureti tatbikının 
·tefsiren halline dair Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi 

3/143 Kazanç vergisi kanununun 11 ve 15 inci mad
delerile 71 inci maddei nıuvakkatesinin tdsi
rine dair Bş. V. tezkeresi 

3/ 156 Avukatların ınuvazeııei umumiyeye dahil iki 
daireden ayrı ayrı ücret; alıp alınıyacaklarının 
tefsiri hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/16 5 Askeri tekaüt kanununun 40 ııı cı ve 4 7 inci 
maddelerinin tefsiri hakimıda Divam Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi 

3/ 173 Maaş kanuııuııuıı 8 inci ınadJesiııiıı tefsiri 
hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/17 5 Maaş kanununun 11 inci nıaddesiııiıı tefsiri 
hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/ ı 8 I Muamele vergisi kaıııımıııuıı 3 üncü maddesi
niıı ı inci fıkrasıııın tefsiri haKkmda Bş. V. 
tezkeresi 

?ı/ 198 28 mayıs 928 tarih ve 133 ı ııumaralı kanunun 

Muamelesi 

Eııcümendedir 

6/3/1929 tarihinde Bütçe Encü
meniııe 

1/5/19 29 tarihinde Bütçe Encüme
nine 

Eııcüıneııdedir. 

212/ I 929 tarihinde 1388 nurnarall 
ka1ıun olarak kabul edilmiştir. 

14/2/ 1929 tarihinde Bütçe Encüme
ııine 

7/ 1/ 19 29 tarihinde 140 ııuınaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

5/1/1929 tarihinde Bütçe Encünıc
ııi ne 

20/ 12/ 1928 tarihinde Bütçe Eııcü
menine 

26/ 12/ ı 928 tarihinde Adiiye Eııcü-
menine 

7inci ıııaddssiniıı tefsiri hakkında Bş V. tezkeresi 2/6/1929 tarihinde ı 46 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

3/199 Maaş kanununun 1 7 inci maddesinin hakiıııler 
kanununun 19 uncu maddesini ilga edip etme-
diğinin tefsiri hakkında Bş. V. tezkeresi 5/6/1929 tarihinde hıfzedilmiştir. 
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3/204 Muamele verğisi kanununun ı inci maddesinin 
tefsiri hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/219 Muhasebei umumiye kanununun ı inci madde
·sinin tefsiri hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/224 'Muamele verğisi kanununun ı inci maddesinin 
tefsirine dair Bş. V. tezkeresi 

3/270 Musakkafat verğisi kantınunun 4 üncü madde
·Sinin 4 üncü .fıkrasının tefsiri hakkında Bş. V. 
tezkeresi 

3/279 Ziraat makinelerinde kullanılan mevadı müşta
ilenin rusumu hakkındaki kanunun ı ıncı 

maddesinin tefsirine dair Bş. V. tezkeresi 

3/286 İstatistik teşkilatina dair kanun layıhasının 
tesrii intacina dair 

4/40 

Talirirlcı· 

Gazi ayintap (Ali Cenani Bey) - Kazanç verğisi 
kanununun 2'8 inci maddesinin tefsiri hakkında 

Muamelesi 

25/5/ 1929 tarihinde 505 numaralı 
karar olaak kabul edilmiştir. 

Encümendedir 

25/5/929 tarihinde 506 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

29/5/1929 tarihinde Muhtelit Encü
mene verilmiştir. 

28/5/t 929 tarihinde 508 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir 

24/ ı/1929 tarihinde 4 7 4 numaralı 
karar olarak kabul ed .ilmiştir. 

MF:CLİS 1-IJ<:SAPLAIUNIN TETJ{] lU ENCÜi\IENİ 

Adana 
Balikesir 
Çanktn 

Reis : Nir]de Meb'usu Galip B. 
Mazbala Mulwrriri : Van Meb'usu Hakkı B. 
Murakıp : Denizli Meb'usu Ma::.har Müjit B. 

il!! eb' ı~ su Kemal B. El azi:: Meb'usu 
)) M. Cavit )) Kaslamonu )) 

)) Ziya )) Konya )) 

Kütahya )) 

Hüseyin B. 
Cemal )) 

Mustafa )) 

Ra gıp )) 

Encümen, 3 haziran 1929 tarihine kadar B. M. M. muhasebe ve veznesindeki teftiş ve 
tetkik neticesine dair (3) ve yine B. M. M. müştemilatındaki cşyaya dair tanzim etmiş olduğu 
(ı) mazbatayı muhtelif tarihlerde Yüksek Reisliğe takdim eylemiştir . 
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Reis: Cebelibereket Meb'usu Naci Pş. 
Mazbata Mııharriri : İstanbul Meb'ıısu İhsan Pş. 

Kô.tip : Bitlis Mub'usıı Mııhiddin Nami B. 

Afyon K. Meb'usu Musa Kazım B. E Id ::iz Meb'usu Nakyettin B. 
Beyazıt )) Halil )) G. Ayintap )) K. Ali )) 

Bursa )) Esat )) Giimuşane )) Şevket )) 

Bilecik )) İbrahim )) Kastamonu )) Ali Riza )) 

)) )) Rasim )) Kırşehir )) Lütfi Müfit )) 

Cebelibereket )) Av ni Pş. Ordu )) Recai )) 

Diyarbekir )) Kazım )) Tokat )) Bekir Lütfi )) 

Erzincan )) Abdiilhalik B. Yozgat )) Salih )) 

)) )) Aziz Sami/ı )) 

Encümen, 55 (25 layiha, 27 tezkere, 2 takrir, J muhtelif) işten 51 ini intaç etmiş ve 
daha tetkik edilecek 4 iş kalmıştır. 

N 

1/185 

1/ I 92 
1/270 

1/311 

1/357 

Layihalar 

Hulasası 

Mülkiye tekaüt kanununun 12inci maddesinin 
tadiline dair 

Askeri rütbe eshabının unvanı hakkmda 
Harbi umumi senelerinde Tifliste İspanya 
Konsolosluğu vekileti tarafından üseramıza sarf 
olunari ~yüz bir İngiliz lirası ve beş peniııin 
tesviyesi hakkında 

Devlet kuvvetlerinden bazı sefainin satılmasme 

izin verilmesi hakkında 
Tayinat ve yem kanununun birinci maddesine 
müzeyyel kanun layihası 

1/361 Tahdidi sin kaknununun 2 inci maddesinin 
tadiline dair 

· t /393 Oedikli küçük zabit menbalarına dair olan 
kanuna bazı fıkraların ilavesi hakkında 

l/370 1199 numaralı kanunun birinci maddesiııi tadil 
edici kanun layihası 

Muamelesi 
------

2/6/ 1929 tarihinde 152onumaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

Encümendedir 

8/12/ 1929 tarihinde 1398numarah 
kanun olarak kabul edilmiştir 

Erıcümendedir 

1/6/1929 tarihinde 1495 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

20/4/1929 tarihinde 1427 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

16/5/1929 tarihinde 1446numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

2'7/1929 tarihinde 1428 numarah 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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ı /3 71 Askerlik mükellefiyeti kanununun bazı mad
delerinin tadiline dair 

1/375 Mali zati hayvanların tazmini hakkında 

1/376 Muvazzaf zabitler ve askeri 
yaşını ikmal etmeden 
hakkında 

memurların 25 
evlenem iyecekleri 

ı/385 Askeri hastanelerde bulunan hastabakıcılarla 
hemşirelere bir nefer tayini verilmesi hakkmda 

1/406 Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanunu
nun bazı maddelerinin tadiline dair 

ı/ 4 ı 2 Beyiye sülüsleri kanunu layihası 

1/434 Bahriye mektepleri muallimleri kanununun 
lağvi hakkında 

1/435 Harita mektebi talebesinin harbiye mektebi 
talebesi misilli iaşe ve ilbasları hakkında 

1/438 Kıdemli yüzbaşılığın nasıp üzerine hesap 
edilmesi hakkında 

1/445 · Askeri memurlar hakkında 

ı /450 Tedariki vesaiti nakliye komisyonlarının sureti 
teşkili hakkındaki kanunu tadil edici kanun 
layihası 

I/455 Jandarma nakti tazminatı hakkında 

1/497 Ordu ikramiyesi hakkında 

1/503 Deniz ve hava gedikli küçük zabit maaşı 

hakkında 

1/506 ı 1 ağustos 1325 tarihli askeri tekaüt ve 
istifa kanununun muaddel maddesinin tadili 
hakkında 

t/507 Askerlik dersleri , muallimlerinin ücretleri 
hakkında 

ı'/524 885 numaralı iskan kanununu tadil edici 

Muamelesi 

4/4/ı929 tarihinde 1413 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

22/5/1929 tarihinde 147ı numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

4/5/1929 tarihinde ı 434 oumaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27/4/1929 tarihinde 1429 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/6/1929 tarihinde 1494 numaralı 
kanun olarak kabul . edilmiştir. · 
30/5/1929 tarihinde 1485 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29/5/1929 tarihinde 1472 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28/ 5/ ı 929 tarihinde ı 463 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

28 /5 / ı929 tarihinde ı464 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

ıs/ .5/1929 tarihinde 1453 numa
ralı kanun olarak ~abul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 1506 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23/5/ 1929 tarihinde 1475 numa
ralı kanun olarak kabul edi Imiştir. 
1/6/1929 tarihinde 1493 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/6/1929 tarihinde 1492 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

1/6/1929 tarihinde 1490 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde ı 507 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



lluiasası 

Tezkercleı• 

3/130 Milli 1J1Ücah~de esnasında fedakarlığı görülen 
Trabzon defterdarlığı varidat tetkik memuru 
Abbas hilmi B. in istidalarının gönderildiği 
hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/ 143 Mücadelei milliyedeki hizmet ve yararlığİndan 
dolayı piyade yüzbaşı Enver efendinin takdir
name ile taltifi hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/159 Oidali milliye iştirak edip fevkalade yararlığı 
görülenler hakkındaki 400 numaralı kanun 
mucibince takdir ve terfi edilmemesinden dol
ayı ikame edilen idari davaların rüyeti Şurayı 
Devletin dairei selahiyetine dahil olup olmıya
cağının tayin ve tefsiri hakkında Bş. V. 
tezkeresi 

3/1 60 Çekirge )<anununun ikinci ve üçüncü madde
lerini muaddil 1235 numaralı kanunun ikinci 

maddesinin tefsirine dair Bş. V. tezkeresi 

3/ ı 61 Çal müftüsü Ahmet İzzet Ef. ve rüfekasının 
harnil bulundukları istiklal madalyası şeritle

rinin kırmızıya tebdili hakkında Bş.V. tezkeresi 

3/16 4 ı I ll numaralı askerlik rtıukellefiyeti kanunu
nun ı 09 uncu maddesi mucibince ihtiyat 
zabit olacaklardan bazılarının bedeli nakti 
vermeği tercih edip bakayada kalarak mezkur 
kanunun 86, 89, ı 08 inci maddelerinden 
istifade ettikleri anlaşıldığından bu gibilerin 
bedellerinin alınıp alınmıyacağının tayini hak
kında Bş. V. tezkeresi 

3/16 5 Askeri tekaüt kanununun 40 ıncı ve 4 7 inci 
maddelerinin tefsiri hakkında Divanı Muha
sebat Riyaseti tezkeresi 

3/166 Sabık mülkiye müfettişi" Hasan Reşit Beyin 
harnil bulunduğu istiklal madalyası şerididin 

kırmızıya tebdili hakkında 

3jl67 Kocaeli · Polis Müdürü Yusuf Ziya ve Serku
miser Babaettin B. lerin harnil bulundukları 

istiklal madalyası şeritlerinin kırmızıya tebdili 
hakkında Bş. V. tezkeresi 

Muamelesi 

7/ 12/ 1928 tarihinde 463 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 4/ ll/ ı 9 2 8 tarihinde 4 4 9 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

1/ 12/ I 928 tarihinde 457 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

7/2/1929 tarihinde 458 ı'ıumaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24/ 11/1928 tarihinde 446 numaralı 
karar olarak ~bul edilmiştir. 

7/2/1929 tarihinde 477 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

7/1/1929 tarihinde 140 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

2/ 2/1929 tarihinde ' 499 numaralı 
kararla tevhiden k bul edilmiştir. 

ı 1/4/ 1929 tarihinde 494 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir. 
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. 3/168 ihtiyat zabit mektep'Ierine sevkolunanlard~n 
memur bulunanların maaşlarının ne suretle 
tesviye olunacagının tayin ve tefsiri hakkında 
Bş. V. Tezkeresi 

3/ 176 Memleket harici mekteplere girmek üzere azimet 
ederek !isan tahsilinde veya fabrikalarda stajda 
bulunanlarla talt bir mel<tebi ikmal . etmekle 
beraber kabul zaınam gelmediğinden ali bir 
mektebe girmemiş olanların askerlik muame
lelerinin ertesi seneye terki caiz olup olnıiya

cağının tayini ve askerlik mükellefiyeti kanu
nunun 35 inci maddesinin tefsiri hakkında 

3/179 

3/ 185 

3/ 215 

3/ 218 

Çankırı nüfus müdürü Ntcati Beyin istiklal 
madalyasile taltifi hakkında Bş. V. tezkeresi 

İzmir sanayi ve mesai müdürlüğ·ü mümeyyizi 
Eşref B. in mücadelei milliyedeki hizmetine 
binaen istiklal madalyasile taltifi hakkında Bş. 

V. tezkere si 

İstanbul Polis Ser komiserlerinden İbrahim 
fevzi Beyin Milli mücadeledeki hizmetine 
binaen istiklal madalyasile taltifi hakkı nda 
Başvekalet tezkeresi 

Dört zatın Milli mücadele esnasmdakigüzel hizm
etlerine binaen beyaz şeritli istiklal nıadalyasile 
taltiflne dair Bş. V. tezkeresi 

3/220 Erzurum müddei · ttmttmisi İbrahim Etlıem 
Beyin Milli mücadeledeki hizmetine · binaen 
İstikHil madalyasile taltifi hakkında Bş. V. 
tezkeresi 

3/241 Sıvas Sabık Belediye Reisi Muhasebeci zade 
Rıza Beyin milli mücadeledeki hizmetine binaen 
istiklal madalyasile taltifine dair Bş·. V. tezkeresi 

3/245 Muhtelif zevatin harnil oldukları istiklal ma
dalyaları şeritlerinin kırmızı ya tahvili hakkında 
Bş. V. tezkeresi 

3/24 7 ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları 
kanununun üçüncü maddesinin tefsiri hakkında 
Bş. V. tezkeresi 

Muamelesi 

27/ 12/1928 tarihinde 139 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

21 /3/ 1929 tarihinde Başvekalete 
iade edilmiştir. 

1/ 12/ 1929 tarihinde 456 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

16/ 12/1928 tarihinde 460 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

7/2/ 1929 tarihinde 479 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

18/2/ 1929 tarihinde 484 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

i 8/2/ J 929 tarihinde 485 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

23/ 3/1929 tarihinde 487 numaralı 
katar olarak kabul edilmiştir. 

23/3/ 1929 tarihinde 487 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

28/5/ 1929 tarihinde 145 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 



M 
3/249 

3/252 

3/256 

3/259 

3/267 

3/285 

3/288 

3/297 
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Hulasas . 
Muğla Polis Serkomiseri Şevket Efendinin istik
lftl madıılyasile taltifine dair Bş. V. tezkeresi 

Oeyve kaymakamı Ekrem Beyin istikl~l madal
yasile tiıltifine dair Bş . V. tezkeresi 

Bursa Hapisanesi Müdürü Halil İbrahim Efen
dinin harnil olduğu istiklftl madalyası şeridinin 
kırmızıya tebdili hakkında Bş. V. tezkeresi 

Sabık Gemlik kaymakamı İbrahim B. in istiklftl 
madalyasile taltifine dair Bş. V. tezkeresi 

İstanbulda Göztepede Şimendifer Mektebi 
Müdürü Eşref B. in harnil olduğu istiklal ma
dalyası şeridinin kırmızıya tahviline dair Bş. 

V. tezkeresi 

Şarkı karaağaç Kazası Müskirat Memuru ağa 

oğlu Ali Efendinin istikla.l madalyasile taltifine 
dair Bş. V. tezkaresi 

Kırklareli Şıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürü 
Doktor Ahmet Harndi B. in İstiklftl madalyasile 
taltifine dair Bş . V. tezkeresi 
Erzincan Merkez Hekimi Memet Derviş ve 
Tokadıu Cami İçi Nahiyesi Müdürü Cevdet 
Beylerin harnil oldukları İstiklal madalyası şe
ridinin kırınızıya tahvili hakkında Bş. V. tezke
resi 

Takı•irlt~r 

4/48 !(ocaeli (İbrahim B. ) - Ordu, Bahriye ve jan
darma zabitan ve memurini hakkındaki kanunun 
12 inci maddesinin tefsitine dair 

4/50 Şebinkarahisar ( İsmail B. ) - Biluınum askeri 
malullerin terfibi hakkındaki kanunun 7 inci 
maddesinin tefsirine dair 

Muhtelif evı•ak 

§/41 Oanaimi bahtiye kanununun 4 üncü madde
sinin tefsiri hakkında Ar. E, mazbatası 

. J 
Muamelesı 

23/3/1929 tarihinde 487 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

11/4/1929 tarihinde 494 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

13/4/1928 tarihinde 496 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 496 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

22/4/1929 tarihinde 499 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

13/5/1929 tarihinde 503 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

Encümendedir. 

28/5/1929tarihinde 509 numaralı 
karar olarak kabul edil.miştir. 

20/2/1929 tarihinde Bütçe Encü
menine 

2/6/ l929 tarihinde 516 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

7/1/1[)29 tatİlıinde Bütçe Encürne .. 
n ine 
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NAFIA ENCÜl\IENİ 

Reis: Samsun Meb'ıısu Ethem B. 
Mazbata Mu/ıarriri: Manisa Meb'usıı Osman B. 

/(alip : Zonguldak Meb'usi.J. Ragıp B. 

Bilecik Meb'usv As af B. Kütahya Me b' ıısu ~smail Hakkı B. 
Burdur )) Salih Vahit )) )) )) Ihrahim 
Çanakkale )) Ziya Gevher )) Manisa )) Ak if 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

İçel )) Hakkı )) Niğde )) Halil 
İstanbul )) Haydar )) Urfa )) Ali saip 
Kayseri )) Hasan Ferit )) Samsun )) Dr. Asım 

Encümen, 8 ( 5 layiha, ı teklif, 2 tezkere ) işten hepsini intaç etmiştir. 

Iayihalar 

M Bulasası 

1/306 Anadolu demiryolu, Mersin- Tarsus- Adana 
yolları ile Haydarpaşa liman tesisatının ve 
bu şirketlere ait esham ve tahvilat ile menkul 
ve gayri menkul emvalin mubayeasına dair 
olan mukavelenarnelerin tasdikı hakkında 

1/397 Samsun Sahil demiryolları 
Şirketinden satın alınacak 
hakkında 

Türk Anonim 
hisse senetleri 

1/340 Demiryollar ve limanlar ile su işleri için 
240 milyon liralık tahsisat verilmesi hakkında 

1/431 Şose ve köprüler kanunu layihası 

I/448 Devlet demiryolları ve limanları teşkilatı ve 
vazaifine dair kanunun bazı maddelerini tadil 
edici kanun layihası 

2/93, 

Teldifler 

Kf!stamonu ( Hasan Fehmi ve Diyarbekir 
meb'usu Rüştü Beyler ) - Devlet ınemurlarımn 
izin aldıkları günlerde şimendiferlerle Seyrisefain 
yapltrlann;ı yereçekleri Qcrete d~ir 

Muamelesi 

31 /21 / 1928 tarihinda 1375 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir . 

2/6/1929 tarihinde 15 24 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29/5/ 1928 tarihinde 1482 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 1525 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30/5/ I 929 tarihinde ı 438 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde teklif sah~b' 
t;ırafınğan geri ajınşınıfır ı 
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.M Muamelesi 

Tczlwrelcr 

3'253 Mühendis ve mimarlık kaııuntinun ikinci 
maddesinin birinci fıkrasının tefsirine dair 30/3/ 1929 tarihinde 491 numaralı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/289 Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İda
resinin teşkilat ve vazaifine dair olan kanunu,n 
21 inci maddesinin tefşiri hakkında Bş. V. 
tezkeresi · I/6/ 1 9 29 tarihinde 512 numaralı 

karar olarak kabul edi Imiştir . 

Sll-UIİYE l~NCÜl\IENİ 

Reis: .C'rzurum Meb'usu Dr. Ahmet Fikri B.. 
Mazbata Muhçırriri :Antalya Meb'usu Dr. Cemal B. 

Kalip : Manisa Meb'usu Dr. Saim B. 

Aydın Meb'usu Dr. Reşit Galip B. Eskişehir Meb'usu D. İsmail Besim Pş. 
Bursa )) )) Seni h )) Kayseri )) >> Burhan B. 
Bursa )) )) Refik )) Kayseri )) >> Halil )) 

Bolu )) )) Emin Cemal >> iHalalya )) >> Hilmi )) 

Çomnz )) )) illuslafa )) Tokat )) » Hüseyin Hıisnıi)) 
Denizli )) )) }(dzım )) U1ja )) >> Refel )) 

Encümen, 3 ( ı layiha, 2 teklif ) işten 3 ünü intaç etmiş ve başka tetkik edilecek iş 

kalmamıştır. 

Lüyiha 

1/441 Umumi hifzısstlıa kakkında 

Telilifler 

2/4 Kırklareli ( Doktor fuat Bey ) - çocukların içki 

14/5/ 1929 tarihinde Dahiliy Encü
menine 

ve tutun kullaıımalarının men'i hakkında 14/5/1929 tarihinde Dahiliye Encü-

Kırklareli ( Doktor fuat Bey ) - çocukların si -
nama ve tiyatrolara kabul edilmemeleri 

menine 

14/5/19 29 tarihinde Dahiliye Encü
menine 



~ 
~ ,:·)'', __ ';! 

. ' 

Maarif Vekili 
Cemal Hüsnti Bey 
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TRŞKiLATI ESASiYE ENC.ÜMJ~~Ni 

Reis : Muğla Jllleb'usu Yunus Nadi B. 
Mazbata Muharriri : Giresun meb'usu Hakkı Tank B. 

[({tfip : Denizli Meb'ıısu Haydar Rüştü B. 

Artvin Meb'usu Asım B. İstanbul Meb'usu Akçorao(jlu YusllfB. 
Aydın )) Dr. Mazhar )) Kars )) Dr. Sadrettin )) 

)) )) Tahsin ) ) )) )) Ağa or} lu Alıınet >> 

Çorum )) İsmet )) ](asla mo nu )) Hasan Fehmi )) 

Giimiişane )) Hasan Fehmi )) Ş. J(arahisar )) M. Emin )) 

İstanbul )) Hamdullah Suphi» Tekirdağ ı )) Cellil Nuri )) 

Encümen, 3 ( 2 teklif, 1 tezkere ) işten 2 sini intaç etmiş ve daha tetkik edilecek 1 iş 

kalmıştır. 

N 

2/42 

2/74 

TcJdiflt'l' 

II uJ<:'i s :ı sı 
--- ----

Tekirdağı ( Celal Nuri B. ) - Dahili nizamııa

meııiıı yirmi ikinci maddesine bir fıkra ila
vesine dair 
Tekirdağı ( Celal Nuri B. ) - B. M .. M. Dahili 
nizamnamesinin bazı tabir ve ıstılalılarının 

tadili hakkında 

Tczliereler 

3/ 120 İng ilterede kaiıı ( Taymis Ayron Works) fabri
kalarından sipariş olunan üç adet uskurlu 
vapur esmanına mahsuben sabık Bahriye Nazırı 

Mahmut Muhtar Paşa ile Maliye Nazırı Nail B. 
tarafından kefaletsiz olarak tediye ettirilen 
20 000 ingiliz lirasının müsebbipleriııden 
fazıninine ait Başvek~U et tezkeresi 

Muamelesi 

Encümendedir 

Söz kitabının çıkmasına kadar tehir 
ed i Im i ştir 

16/2/ 1929 tarihinde 402 ve 
30/5/1929 tarihinde 51 ı numaralı 
karar olarak kabul ed ilmiştir 
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i\llJHT_ELİT VJ<, i\IUVAJH<AT ENCÜMF~NLER 

Adiiye ve Teşkilatı Esasiye Encüınenlerinden mürekkp Tetkik Encüıneni 

Mevcut ı tezkerenin muamelesi bitirilmiştir. 

TczJ\PI.'eler 

Hul<:lsası 

3/120 İngilterede kain ( Thaynıes iron works ) fabri
kalanndan sipariş olunan üç adet uskurlu vapur 
esmanına mahsuben sabık Bahriye Nazırı 

Mahmut Muhtar Paşa ile Mali ye Nazırı Nail 
B. tarafından kefaletsiz olarak tediye ettirilen 
20 000 ingiliz lirasının müsebbiplerinden 
tazminine ait Baş vekalet tezkeresi 

Muamelesi 

16/2/1929 tarihinde 482 ve 30/5 
1929 tarihinde 511 numaralı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye ve TeşkHatı Esasiye Encümenleriııden mürekkep Mulıtelit Encümeıı 

Encünıen, 3 ( 3 tezkere ) işten üçünü de intaç etmiştir 

'l'ezJ\.eN·ler 

3/ 120 İııgilterede kain cc Tlıames İron works )l Fab
rikalarından siparş olunan üç adet üç adet 
uskurlu vapur esmamna mahsuben sabık Balı
riye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa ile Maliye 
NazırıNail Bey tarafından kefalet olarak tediye 
ettirilen yirmi bin İngili z lirasının müsebbiple
rinden tazminine ait dava safahatından bahis 
ve bu kabil davaların mercii rüyetinin tayin 
ve tefsirine dair Bş. V. tezkeresi 

3/ ı 5 7 Erzincan Meb'usu Abdüllıak Beyin ıııasuniyeti 
teşiriyesinin ref'i hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/19 ı Giresun Meb'usu J-Iakkı Tank Beyin teşri i nıa
suniyetiııin ref'i Jıak]<;ında Bş. V. tezkeresi 

Tatkik Endimenine 
'i 

24/12/19 28 tarihinde 465 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 

24/12/1928 tarihinde 467 numara
lı karar olarak kabul edilmiştir. 
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Adiiye ve Dahiliye Encl\menlerinden mürekkep Muvakket Encümeli 

Encümene verilen bir tezkere çıkarılmıştır. 

Hulti.sas ı 
------- ----

3/309 Şurayı Devlet Deavi Dairesi Rei s liğ i ile Şurayı 
Devlet azaJığ· ıııa münasip görülecek zevaun 
intihaplan hakkında Başv,ekalet iezkeresi 

Muamelesi 

2/6/1929 tarihinde 5 16 numaralı 
k<ı rar olarak kabul ed ilmiştir. 

Belediye kanunu layilıasını milzakere etmek üzeı·e n1llteşekkil ınuvakkat enctımeu ( vekaletlerle 
mUtenazn encümenlerden intihap olunan azadan müteşekkil ) 

Encümen 4 ( 1 lay ilıa, /. tek lif, 1 tezkere ) i şden hiç biri si ni intaç etmemiştir. 

1/4 11 Beled iye kanıınıı l ay ilıası 

2/54 Antalya (Ahmet Said ve Yozgat Ahmet Harndi 
Beyler ) - Umuru belediyeye ait alıkarnı ceza
iye hakkıııdaki 1 7 kanunusan i 1 9 2 7 tarih ve 
9 59 mımara lı kanunun ikinci maddesinin 
tadili hakkında 

2/ 7 2 Kayseri ( Hasan ferit ve Mardin İrfan ferit 
Beyler ) - Muhtelif makam veya heyetierin 
cezayi nakdi tarh ve icrayi sanat ve ticaretteıı 

ınen etmek salahiyetlerinin ref'i hakkında 

Tezkere 

3/270 Musakkafat vergisi kanununun 4 üncü mad
desinin 4 üncü fıkrasının tefsiri hakkında Bş . 

V. tezkeresi 

Eııcü ııı e ııd ed ir. 

ll 
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Harf Enetimeni 

Reis: Manisa M_eb'usu M. Fevzi B. 
Mazbata JI!Iuharriri : Edirne JI!Ieb'usu $akir B. _ 

/((1/İp : Samsun Meb'usu Ali Ranu B. 

Er:::.incwı J\Jel/usu Sajf'el 13. CebelibereketMeb'usu Naci 
Erzumm >> Ahmet Fikri )> Samsun >> Ethem 
İstanbul >> Alıınel Rasim )) Konya >> Refik 
Ralikesir >> İsmail Hakkı >> Kocaeli >> I<emalellin 
Burdur >> Mnslafa Sen:/ >> Manisa >> Sabri 
Tekirdağı » Cemi[ )) Mu,ğla >> Yunus Nadi 

Encümen, kendisine tevdi olunan ı layihayı in taç etmiştir. 

L~yihnlnr 

Hulftsnsı Muamelesi 

)) 

)) 

)) 

)) 

----- -----------

1/266 Türk harflerinin kabul ve tatbikı hal<kında 1/1 I /1928 tarihinde 1235 numaralı 
kaııun olarak kabul edilmiştir. 

Antalya 
Burdur 
Bolu 
Beya:ıl 

Bursa 
Eskişehir 

Meınurin Kanunu Muvakkat Enci\ıneni 

Reis: Tekirdağı Meb'ustl Faik B. 
Ma::butu Muharriri: Erzincun Meb'usu Abdılllwk B. 

Kôtip : Afyon Kamlıisar Meb'usu İ::zet Ulvi B. 

Mel/usu A. Saki lJ. Kayseri Meb'tuts Bil rhan 
)) Salih Vay it )) Kır/da re li )) Sevket 

J 

)) Ceval Abbas )) Konya )) A. Hanuli 
) ) İlısan )) Nlardin )) A. Rıza 
)) Esat )) fl!lıığla )) A. Rem:::.i 
)) Sait )) Tmbzon )) Apttilla/ı 

13. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Encümen 16 ( 4 layiha, ı teklif, ll tezkere ) işden 12 sini intaç etmiş ve daha tetkik 
edilecek 4 iş kalmıştır. 

l .. ayihalaı-

1/132 Dahiliye memurini kanunu layilıası 5/3/1929 tarihinde Bütçe Enetimenine 



1/429 

1/483 
[/490 

2/76 
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liuli\snsı 

Şurayi Devlet kanununa m üzeyyel kanun layihası 

BaşVekalet memurini hakkında 
Memurin kanununun 32 inci maddesine bir 
fıkra ilavesi hakkında 

TcJ;.Uflt>ı· 

Erzurum . ( Tahsin B. ) - Meınurin kanununun 
5 2 inci maddesine bir fıkra ilavesi hakkında 

Tczl;.crclcı· 

3/5 8 Memurin kanununun 85 inci maddesinin tefsi
rine dair 

3/ 115 Tütün idarei inhisariyes~ memurlarının memu
rini resmiyeden addile vazifei memurelerinden 
müteve ll it veya vazife i resmiyelerini i fa sırası nda 
lı ad is olan cüriimleriııden dolayı lıaklan nda 
memurin mahakemat kanunu ahkamının tatbilo 
lazım gelip gelmiyeceğiniıı tefsirine dair Baş 

Vekalet tezkeresi 

3/169 Aciz ve kabiliyetsizlikleri dolayisile haklarında 
memurin kanununun birinci muvakkat maddesi 
tatbik edilerek tasfiyeye tasfiyeye tabi tutulmuş 
olanların ücretle diğ·er vazifelerde istihdam ları 
caiz olup olmadığının tefsiri hakkıııda Baş. V. 
tezkeresi 

3/ 173 Maaş kanununun 8 inci maddesinin tefsiri hak
kında Baş. V. tezkeres i 

3/ 17 4 Memurin kanununun 89 uncu maddesinin 
te fs iri . hakkında Baş. V. tezkeresi 

3/ 180 Menıurin kanununun dördüncü maddesinin tef
siri hakkıııda Baş. V. tezkeresi 

Muamelesi 

6 /5/ 19 29 tarihinde 144 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir 

Encümendedir 

1/6/1929 tarihinde ı 496 numaralı 
kanun olarak kabul. ed ilmişti r 

Mezkfır teklifin istihtaf eylediği 

maksactın temin edildiği hakkındaki 
mazbata kabul edilmiştir 

Encümendedir 

22/ 12/ 1928 tarihinde Adiiye Encü
menine 

24/ I 2/ 1928 tarihinde 466 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

5/ 1/ 19 29 tarihinde Bütçe encünıe
nine 

23/2/1929 tarihinde 141 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir 

27/ 12/ 1928 tarihinde Baş. V. te iade 
edilmiştir 
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Bulasası 

Tezlwrelcr 

3/217 Memurin kanununun müzeyyel maddesinin 
tefsiri hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/228 Memurin kanununun dördüncü maddesinin 
(Z) fıkrasının tefsirine dair Bş. V. tezkeresi 

3/269 Mamurin kanununun dördüncü maddesinin 
(H) fıkrasının tefsirine dair 

4/21 

4/44 

Takrirler 

Muğla ( Ali Nazmi B. ) - Memurin kanununun 
birinci muvakkat maddesinin tefsirine dair 
Muğla ( Ali Nazıni B. ) - Belediye memur
larının memurin kanununun birinci madde
sinde mezklır meınuriıı idadına dalıil olup 
olınadıklarının tefsirine dair 

Muamelesi 

26/1/1929 tarihinde 476 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

16/2/1929 tarihinde 1393 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir .-

24/12/19 28 tarihinde 468 numaralı 
l<arar olarak kabul edilmiştir. · 

Ziraı itibar ve a lım kooperatifleri hakkındaki kanun layilıasını müzakere etmek üzere teşe.\ı:l; ül 
eden Muvakkat Encümen 

N.eis: Konya M eb' ll SU Musa f{(izım B. 
.lla:::hata Muluırriri: Konya Meb'11su Tevfih Pikret R. 

Kcllip: Antalya Mt!b'w;u Rasilı n. 
Bordur M eb' u su M. Şeref n. . Kütahya Mel/usu Niya:::t flsım H. 
l~r:::u nan )) Azi.: )) Manisa )) Kemal )) 

Giresun )) H. Muhittin )) Sinop )) }'usuf Kemal )) 

İçel )) Emin )) Swas )) Re m ::d )) 

[{ar s )) Ealuı tali )) Yozgat )) A. Haındi )) 

f{onya )) Kô.::::nn Hüsııti )) Zongttldak )) Rifal )) 

Encümene verilen bir layiha intaç edilmiştir. 

LityHıa 

1/7 40 Zirai itibar ve alım kaoperatifleri hakkında 28/5/1929 ta~jhinde 14 70 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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Vil&yetle-rin umumı idaresi hakkındaki kaııun Iayihasını müzakere etmek üzere teşekkül eden 

Encümen 

Reis : Tekirdafjı Meb'u:-;u Cemil B. 
Mazbala lluharri ri .- Malatya ıli eb' us u Abdülmuitalip B. 

!\d tip : Kayseri Meb' us u Alunet Hilmi B. 

Ankara 
Aydın 

Burdur 

M eb' us u İlısan B. Kqnya 
Kütahya 
Jlanisa 
Sinop 
Samsun 
Trabzon 
Tokat 
Muğla 

Meb'u:-;u Tevfik Pikret B. 

Bursa 
Çanakkale 
Di yarbekir 
İstanbul 
Konya 

» lleşii Galip 
>> M. Şeref 
>> A. Müniir 
>> Sami/ı Rij'at 
)) 

)) 

)) 

Zek di 
İhsan 
M. Kazım 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Pş. 

B. 

Encümen, kendisine verilen bir layilıayı intaç etmiştir. 

Hutasnsı 

1/35 2 Vi layetierin umumi idaresi hakkında 

--

>> İsmail Hakkı >> 

>> Saiin >> 

>> Yusuf Kemal >> 

>> Etlıenı >> 

>> Abdullah » 
» Bekir Lıilfii >> 

>> Ali N azmi >>; 

Mumelesi 

18/4/929 tarihinde ı 426 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



1 - Encümenlerin aklettikleri ictimalar adedini gösterir 
cetvel 

Daimi 

İçtima 
adedi 

Adiiye Encümeııi 87 
Arzuhal )J 73 
Bütçe )J 121 
Dahiliye )J 113 
Di. M. )) 59 
Harici ye )) 13 
İktisat :ıı 11 
Kütüpane ll 25 

Mulıtelit ve 

İçtima 

Tetkik Encümeni ( Ad. ve T. E. En
cümenlerinden mürekkep ) 
Muhtelit E. (Ad. ve T. E. Encü
menlerinden mürekkep ) 
Muvakkat E. ( Ad. ve Da. Encümen

. lerinden mürekkep) 
Belediye kanumı Hiyihasını müzakere 
etmek üzere müteşekkil E. 

adedi 

8 

2 

1 

encümenler 

muvakkat 

---

Maarif 
Maliye 
M. H. tetkiki 
M. M. 
Nafia 
S. ve İçtimai ~· 
T. Esasiye 

encümenler 

Encünıeni 
)J 

)) 

)J 

)) 

)) 

ll 

İçtima 
adedi 

71 
150 

14 
33 
14 
12 

3 

İçtima 
adedi 

Harf E. 1 
Memurin kanunu muvakkat E. 52 
Zirai itibar ve altın kooperatifleri teş-
kili hakkındaki layihayı müzakere 
etmek üzere müteşekkil E. 4 
Vilayetlerin umumi idaresi hakkın-

daki layihayı müzakere etmek üzere 
müteşekkil E. 16 



2 - Encumenierin mesaisini hulasaten gösteren cetvel 
ı.. 

ı ' ' ı.. V 

"' ı.. Qj ı.. !'!::: "O 
:::co: 

~ ~ V 
Qj 

C) • .,. 
ı.. ı:: ı:: 

V a-!'!::: V :S ..!:<: 'i: -::=...::.: <;:l U< ı.. := ~ ;; Enciim('nlcr >. ..!:<: N ..!:<: ~"' ..!:<: "'~ c.; """:J-;:ı ı.. 
<<':! V V "' :E ~ 

V ...... ı:: ı;:;...C 

....ı (--o (--o (--o > ::::; V ~Q.)r.; ·- ~ 

Adiiye Encümeni 29 8 43 3 ı 84 58 26 
Arzuhal )) o o 1 1 o 2 2 o 
Bütçe )) 199 39 64 7 310 243 67 
Dahiliye ll 39 9 9 o 58 43 15 
Di. M. ); ı 1 o 18 . o o 29 15 14 
Harici ye )) 20 1 1 o o 22 2ı ı 
İktisat )) 26 5 6 o o 37 28 9 
Kütüpane ll o o o o o o o o 
Maarif )) 8 1 1 o ı ı lO ı 
Maliye )) 29 4 18 o 52 46 6 
M. H. tetkiki ll o o o o o o o o 
M. M. ll 25 o 27 2 ı 55 5ı 4 
Nafia ll 5 ı 2 o o 8 8 o 
S. i. M. ll ı 2 o o o 3 3 o 
T. Esasiye )) o 2 1 o o 3 2 ı 

Muhtelit ve Muvakkat 
Encümenler: 

Tetkik E. (Ad. veT. E. En· 
·cümenlerinden mürekkep) o o ı o o ı ı o 
Muhtelit E. ( Ad. ve T. E. 
Encümenlerinden mürekkep ) o o 3 o o 3 3 o 
Muvakkat E. ( Ad. ve Da. En· 
cümenlerinden mürekkep ) o o o o 1 1 o 
Belediye kanunu layİhasını mü-
zal<ere etmek üzere müteşekkil E. 1 2 ı o o 4 o 4 
Harf E. 1 o o o o ı ı o 
Memutin kanunu muvakkat E. 4 ı ı 1 o o ı6 12 4 
Zitai itibar ve alım kooperatifleri 
teşkili hakkındaki ıayihayı müia-
kere etmek i.izere müteşekkil E. 1 o o o o ı 1 o 
Vilayetlerin umumi idaresi hak~ 
kındaki IAyihayı müzakere etmek 
uzere müteşekkil E. 1 o o o o ı 1 o 



n -- Umumi evrali muamelfttı 

Üçüncü devrenin birinci içlimaı esnasında ilieelisi Aliye 

Ge~~e ıı sened e n rle- -~ 
vroluııan -ve IJU se• e J 

ge lenin m ec ınuu 
301 Ldyilıa 

72 Tcklif 
198 Tezkere 
28 Takr-ir 

)) 

)) 

)) 

)) 1 2 Muhtelif evrak 
i'i 6:1 Nülenevvi hususala ait evrak 
4 ü 1 Bazı eş/ı as lıakkwda takibatı kanuniye icrası ıç m 

mü'saadc talebini lıavi Başve/\alel tezkereleri 
17 :i 6 Arzuhal 
:ı .:ı u :ı Evrak gelmiştir. Encümenler ve kalemler araswda 

yapilan havale/er bu yekündan /ıariçlir. 

Meblıus evrakın mınıara ve lwldsalarile günhikleri muamele neiayici 
berveçhi zir ar:::.olunnwştur: 

1 - Layihalar 
Gerek geçen içtima sl!nesinden devrolanan ve gerekse bu içiima sehesi Meclisi Aliye geleli 

layillaların mecmuu (301) adet olup, bunlardan (228) i resen veyahat tevltiden kamm ve (1) 
tanesi de tefsir olarak kabul edilmiş; (10) tanesi voki talep üzerine hükumete iade ve (1) 
tanesi htfz ve diger ( 1) tanesi hakkmda da muamele tayinine mahat olmadıJ!t hakkmdaki 
mazbata kabul edilmiştir. 

Miitebaki (60) tayilla muhtelif encümenlerde bulunmaktadır. 

1/7 

l /1 o 
1 1 ı ı 
1/12 
ı / 13 

1/14 

Hul:\susı 

UsuHi mtıhakenıe ve usulü muhakematı cezaiye 
kanunlarile sulh ve lcra kanunlarının bazı 
mevadını tntıaddil 39 un~u maddesinin tadili 
hakkıtıda 

13 3 7 senesi hazine hesa!)ı katiisi hakkında 
1338 senesi hazine hesabı kaeisi 
13 3 9 senesi hazine lıasabı kat' isi 
13 30 senesi hesabı kat' i kanun layihas ı 

Telif hakkı kanunu 

Muamelesi 
---

2/4/1929 tarihinde tntiameleye tnti"' 
hal olmadığına karar verilmiştir 
Bütçe Encümeninde 

:ıı ll 

"ll ll 

4/3/ 19 29 tarihinde 140 5 numaralı 
olarak kabul edilmiştir 
Hariciye Encümeninde 



1/15 
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Ticaret kanununun 100 ve ı 50 inci maddele
rinin tashihi hakkında 

1/21 Gümrük idareleri ile tüccar arasında tarife 
tatbikatından nıütevellit ihtilafatın hakem 
vasıtasi!e sureti halline mütedair 8 nisan 1334 

1/35 

1/36 

1/48 

1/69 
I/70 

1/79 

1/80 

1/86 

1/ 1 o ı 

1/ 125 

1/ 132 
1/ 13 7 

1/ 144 

tarihli kanuna bir madde tezyili hakkında 
Hükfımetle İzmir Kasaba demir yollan ve 
temdidi şirketi arasında takarrür eden İtilafna-

menin imza ve teatisi için mezuniyet itası 

hakkında 

Hükumetle şark demir yollan arasında takar
rür eden itilafnamenin imza ve teatisi için 
mezuniyet itası hakkında 

Posta kanununun 30 uncu maddesinin rabian 
fıkrasının tadili hakkında 

Genç dernekleri teşki li hakkında 
Edebi ve bedii eserlerin himayesine nıüteallik 

beyneimiJel mu ka ve Jelere Türkiyenin iştiraki 

hakkmda 

Bahriye mütahassıs zabitanına verilecek zamainı 
hakkında 

Tahriri musakkafat ve arazi komisyonlan memu
rini hakkında 
Gümrük kanununun kırk üçüncü maddei mua
ddelesinin tadili hakkında 

Ankara otomatik telefon kanununun bazı meva
dının tadiline dair 

1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 
45 inci maddesinin tad.iline dair kanun layihası 

Dahiliye memurini l<anun layihası 

Posta ve telğraf ve telefon memurini kanunu 

Resmi telgrafların ücretsiz teatisi hakkında 

1 f 149 Istanbul ile Ankara arasında telsiz telefonla 
icra edilecek gayri resmi muharvere ücretleri 
hakkıııda 

1/159 İnhisar İdarelerinin şahsiyeti hükmiyeyi haiz 
müessesat halinde ve mülhak bütçe ile idaresi 
hakkında 

- 1/ 160 Tüccar tarafından hariçten eelbolunan şeker ile 
petrol ve benzinden masarifi idare olarak 
alınan mebalığın sureti tahsiline dair 

Muamelesi 

Adiiye Encümeninde 

Adiiye Encümeninde 

ı /6/ 1929 tarihinde 1500 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1/6/1929 tarihinde 1501 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24/12/1928 tarihinde Hükumete 
iade edilmiştir 
Bütçe Enetimeninde 

16/2/ 1929 tarihinde Hükfımeteiade 
edilmiştir. 

Bütçe Encümeni nde 

Bütçe Encümeninde 

Bütçe Encümeninde 

1/ 12/ 1928 tarihinde ı 366 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

Maliye Encüıneninde 
Bütçe Encümeninde 
29/11 / ı 928 tarihinde Hükumete 
iade edilmiştir 

29/ 11 / 19~8 tarihinde 13 6 1 numa
ralı kanun olarak kabul edi Imiştir. 

8/ I 2/ 1928 tarihinde Hükfımete iade 
olunmuştur. 

Bütçe Encümeninde 

Bütçe Encümeninde 



A? 

1/171 

1/ 173 

1/ 179 

1H85 

1/ 192 ' 
1/ ı 99 

1/206 

1/230 

1/234 

1/236 

1/243 

1/247 

I /248 

1/256 

1/260 
1/262 

1/266 

1/267 

1/268 
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I-Julasası 

Devlet Matbaası tahsisatının mütedavil sermayesi 
halinde istimaline dair kanuna bazı mevat tez
yili hakkında 
Sular Müdüriyeti Umumiyesi 1928 senesi 
bütçe kanunu layihası 

Uyuşturucu maddelerin sureti ihzar ve imali 
ile tarzı murakabesi hakkında 

Mülkiye tekaüt kanununun 12 inci maddesinin 
tadiline dair 

Askeri rütbe eshabının unvanı hakkında 
Mükellefiyetini vaktında eda eedenlere teshilat 
iraesine ve miadında tediye edilmiyen vergilere 
zemaim İcrasına dair 
Eytam ve eramil maaşlarından yüz kuruşa 

kadar olanlarının · tasfiyesine devam hakkında 
Sayım kanununun· tadili hakkmda 

Aakaradan gayri mahallerdeki telefonlar hak
kmda 

Türkiye ve İsveç ticaret ve seyrisefain muahe
denamesinin tadili hakkında. 

Mandıra ve ağıHar kanunu layihası 

Tapu idarelerine ait muamelat ve harçlar 
hakkında 

İspirto ve meşrubatı küüliye inhisarı hakkındaki 
kanuna bir fıkra tezyili hakkında 

1925/ 1341 senesi hazine hesabı umumisi 
hakkında 

Kadostro ve tahrir kanunu l ayihası 

Kaçaketlığın men'i ve takibine dair kanun'un 
bazı mevadınırı . tadili hakkında 

Türk harflerinin kabul ve tatbikı hakkında 

Öksüz yurtlarımn 1925/ 1341 senesi hesabı 
kat'i kanun layihası 

Transit suretile hariçten Türkiyeye ithali iste
nilecek barsakların kabulü muvakkat suretile 
memlekete ithali hakkmda kanun layihası 

1/269 Türkiye - Efganistan muhadenet ve teşriki 

mesai muahedenaınesi ile merbut protokolun 

Muamelesi 

Bütçe Encümeninde 

5/4/1929 tarihinde hıfzedilmiştir. 

15/ 12/1928 tarihinde 1369 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir 

2/6/1929 tarihinde 1520 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 
Milli Müdafaa Encümeninde 

Adiiye Endimeninde 

Bütçe Encümeninde 
1/6/1929 tarihinde Hükumete iade 
edilmiştir 

7/ 1/ 1 9 29 tarihinde 13 7 9 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12/ 1/1929 tarihinde 1382 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15/4/ 1929 tarihinde 1423 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 2/ ı 1 f 1 9 2 8 tarihi nde Başvekalete 

iade edilmiştir. 

Adiiye Encümeninde 

Divanı Muhasebat Encümeninde 
Adiiye Encümeninde 

2/6/ ı 929 tarihinde 1 51 O numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ ı 1/ 1928 tarihinde 1353 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13/4/ 1929 tarihinde 1421 nurnaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

29/ 11 / 1928 tarihinde ı 359 numa
ralı kanun olarak kabul eqilmiştir , 
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ve aynı tarihli imza protokolunun tasdikına dair 
kanun layihası 

1/270 Harbi umumi senelerinde Tifliste İspanya Kon
solosluğu Vekaleti tarafından üseramıza sarf 
olunan yüz bir İngiliz lirası ve beş peninin tes
viyesi hakkında kanun layihası 

1/271 Devlet davalarını intaç eden avukat ve dava 
vekilierine veri lecek ücreti ve kal et hakkındaki 

28 mayıs 1928 tarih ve 1333 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun layihası 

1/272 kadimen kura ve kusabat ahalisinin intifalarına 
tahsis edilmiş olan mera ve baltalıklar ve ~msali 
yerlerin sureti tahriri hakkında kanun layihası 

1/273 Karadeniz Buğazı . Tahlisiye İdaresinin 1926 
senesi hesabı kati kanun layihası 

1/27 4 Milli Müdafaa Vekaletinin 1928 senesinin büt
çesine tahsisatı fevkalade itası hakkında kanun 
layihası 

1/275 1929 senesi bütçe kanun layihası 

ı /276 Rusumat bütçesine iki yüz bin lira tahsisatı 

fevkalade vazedilmesi hakkında 

1/277 Maarif vekaleti 1928 bütçesine dört yüz bin 
lira tahsisatı fevkalade itasına dair 

1/278 ı 928 senesi Büyük Millet Meclisi bütçesi ile 
Maliye Vekaleti bütçesinin fasıllarında müna
kal e i cr ası hakkında 

1/279 Türkiye Cümhüriyet ile Osmanlı Oüyünü 
Umumiyesi hamillerinin mümessili arasında 

aktedilen mukavele namenin tasdikına dair 

1/280 22 nisan ı 928 tarihli Türkiye - İran muha
denet mukavelenamesini ikmalen 15 haziran 
1928 tarihinde akt ve imza edilmiş olan bi
tarflık uzlaşma ve adli tesviye mukavelename
sinin tasdikı hakkında 

t /281 Türkiye ile İtalya arasında Romada akit ve im-
za edilmiş olan bitaraflık uzlaşma ve adli tes

- viye mukavelenamesinin tasdikı hakkında 

Muamelesi 

29/ 11 /1928 tarihinde 1362 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

8/ 12/ 1928 tarihinde 1368 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiş 

2/2! 1929 tarihinde 1389 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiş 

24/12/1929 tarihinde Hükumet 
iade edilmiştir 

Divanı muhasebat encümeninde 

12/ 11 /1928 tarihinde 1356 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
19/5/1929 tarihinde 1256 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 8/ 11/1928 tarihinde ı 355 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir 

8/ 11 /1928 tarihinde 1354 numa
ralı kanuıı olarak kabul edilmiştir 

26/ 11 / 1928 tarihinde 1358 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı / ı 2/ ı9 28 tarihi nde 136 7 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

29/II /1928 tarihinde 1363 nuına~ 
ralı kanun olarak kabul edilşmitir . 

29/ 11 / 1928 tarihinde 1364 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir, 
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ı /282 Devletler arasında Harbin Milli siyaset aleti 
olarak istimalinden ferağati mutazammın mu
ahedeye Cümhuriyetimizin iştiraki hakkında 

ı/283 İnhisarı du~an kanununun 45 inci maddesine 
müzeyyel 1332 numaralı kanunun ı ıncı 

maddesinin ikinci fıkrasının tadiline dair 
ı/284 Türkiye ile İtalya arasında imza edilmiş olan 

iadei mücrimin mukavelenamesinin tasdikı 

hakkında 

1/285 İktisat Vekaletine merbut ali ve meslek metep
lerinde askerliğ.e hazırlık derslerini okutan 
zabitana verilecek ücretler hakkında 

1/286 B·aşvekalet ı928 senesi bütçesine kırk bin li.ra 
tahsisatı munzamma verilmesi hakkında 

1/287 Meslek mektepleri hakkıııdaki 26 muyis ı927 
tarih ve ı 1 5 2 numaralı kanuna bir med de 
tezyiline ve mezkur kanunun 6 ıncı maddesinin 
tadiline dair kanun layihası 

1/288 Emniyeti Umumiye Müdürüyeti Umumiyesi 
ı9 28 senesi bütçesinde avrupa ya gönderilecek 
memurin masarifi namile yeniden açılacak fasla 
ecnebi mutahassıs faslından münakale yapılması 
hakkın d 

1/289 Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 1928 
senesi bütçesinin bazı fasılları arasında münakale 
icrası hakkında 

1/290 İktisat Vekaleti bütçesinin bazı fasıl ve mad
delerinde nıünakale icrası hakkmda 

1/291 Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesi 1928 
senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri ara
sında nıünakale icrası hakkında 

I/292 Maarif Vekaleti ı 928 senesi bütçesinin 719 
uncu faslının 6 ıncı maddesine tahsisatı mun
zamma verilmesi hakkında 

1/293 ı 925 senesi mayısımn üçüncü günü Cinevrede 
toplanan beyneimiJel konferansta imza olunan 
( Muhnik müsemmim veya buna mümasil gaz· 
ların ve baktiriyolojik vesaitinin harpte istima· 

Muamelesi 

ı 9/ I/19 29 tarihinde 13 84 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninde 

29/11/1928 tarihinde 1365 mıma
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/6/ 1929 tarihinde 1490 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

8/12/ 1928 tarihinde 1368 numa
ra lı kanun olarak kabul eelilm iştir. 

23-2-1929 tarihinde Hükumete iade 
edi Imiştir. 

22/ 12/ 1928 tarihinde 1371 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

22/12/1928 tarihinde 1371 numa
ralı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

22/12/1928 tarihinde 137tnumara
h Kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

22/12/1928 tarihinde 1370 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

7/2/ i 929 tarihinde 1392 nunıarah 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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linin men'i ) hakkındaki protokolun tasdikı 
hakkında 

1/294 Deniz bütçesinin muhtelif fasılları arasında 
münakale İcrasına dair 

1/2 95 Hudut sevalıili Sıhhiye Müdüriyeti Uınumiye~i 
1929 senesi bütçe kanunu layilıası 

1/296 Türkiye Cümhuriyeti ile Amerika Fort Motör 
Kampanı Eksperlest İnforporit şirketi arasında 
münakit mukavelenamenin tesdikı hakkında 

11297 Türkiye - İtalya arasında akit ve imza edilmiş 
olan adlt himaye ve adlt muhakemelerin hukuk 
ve ceza işlerinin karşılığı muzahareti ve adli 
kararların tefvizi hakkında 

1/298 Hariciye Vekaleti 1928 senesi bütçesinden 
Maliye Vekaleti 1928 bütçesine müııakale ic
rasına dair 

1/299 Hariciye Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeleri' arasında münakale İcrasına 

dair 

1/300 İktisat Vekaleti 1928 senesi bütçesine iki mil
yon liralık tahsisatı fevkalade verilmesi hak
kında 

1/30 ı Dahiliye Yeldileti 1928 se.ıesi bütçesinin bazı 
fasılları arasmda münakale icrası hakkında 

1/302 Milli Müdafaa Vckaleti ı 928 senesi bütçesinin 
888 inci faslma tahsisatı ıııuıızamma verilmesi 
hakkında 

1/303 Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 1928 senesi 
bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 
müııakale icrası hakkmda 

1/304 Eğlence, hususi istihlak vergisi kanununun 
tadili hakkında 

I/30 5 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa limanı 
ve rıhtım idaresi bütçesine tahsisatı fevkalade 
verilmesi hakkında 

Muamelesi 

7/1/1 9 2 9 tarihi nde 13 8 O tıumarali 
kanun olarak kabul edilmiştir; 

22/12/1928 tarihinde 1371 mıma
ralt kanun ile tevhiden kabul edil
miştir. 

29/12/1928 tarihinde 1371 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/2/1929 tarihinde 1391 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilm!ştir. 

16i2/1929 tarihinde 1394 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

22/12/1928tarihinde 1 3 71 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

22· /18/1928 tarihinde "1371 N. 
kanun olarak tevhiden kabul edil
miştir: 

22 1 12 / 1928 tarihinde 1371 N. 
karnın olarak kabul edilmiştir. 

22 / 12 / 1928 tarihinde 137 ı N. 
kanuııla tevhiden kabul edilmiştir. 

22/ 12 / 1928 tarihiııde 1371 N. 
l<anuııla tevhiden kabul edilmiştir. 

22/12/1928 tarihinde 1371 N. 
kanunla tevhiden l<abul edilmiştir. 

Bütçe Enetimeninde 

31 /12/1928 tarihinde 1376 numa· 
ralı kanun olarak kabul edilmiştir, 
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İiulAsası 

Anadolu Demiryolu Mersin Tarsus - Adana 
yolları ile Haydarpaşa liman tesisatının ve bu 

. şirketlere ait esham ve tahvilat ile menkul ve 
gayri menkul emvalin mübayaasına dair olan 
mukavelenamenin tarifi hakkında 

Nüfus kanunu Jayihası 

Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçesinde açılacak 
225 inci fasla tahsisatı fevkalacte verilmesi 
hakkında 

Birinci umumi müfettişlik emrinde bulunan 
müşaviri adlinin merkez kadrösuna ilavesi 
hakkında 

Berr], bahri ve hava! ve]andarma efrat veküçük 
zabitanının maarif verkisinden muafiyetine dair 
olan 969 numaralı kanun·un birinci maddesi
nin tadili hakkında 

Devlet kuvvetlerinden çıkarılan bazı sefainin 
satılmasına izin verilmesi hakkında 
Sıhhiye Vekaleti 19 28 senesi bütçesinde müna
kale icrası hakkında 

1/313 Milli Müdafaa Vekaleti ile Harita Umum Müdür
lüğü 1928 senesi bütçesine tahsisatı munzamma 
verilmesi hakkında 

1/314 

1/315 

1/316 

Seyrisefain İdaresi 19 28 senesi bütçesinin 
ı 929 mayıs gayesine kadar temdit hi dematı 
umumiyesi için iki milyon yetmiş dokuz bin 
sekiz yüz yirmi iki lira munzam tahsisat 
verilmesi hakkında 

Adiiye Vekaleti 1928 senesi bütçesinde elli 
bin liranın imhası ile mezkur bütçenin bazı 

fasıl ve maddeJetine aynı miktarda tahsisat 
verilmesi hakkında 

Dahiliye Vekaleti 1928 bütçesinin bazı fasılları 
arasında 22 000 liranın münakalesi haakkında 

~/317 İskan lJmum Müdurlüğ·ü 1928 senesi bütçe
sinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale 
icrasına dair 

Muaıne1esi 

' 
31 /12/1928 tarihinde 1375 numa-
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahiliye encümenindedir. 

31 / 12/1928 tarihinde 1377 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

24/1/1929 tarihinde 1385 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

12/3/1929 tarihinde 1406 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Milli Müdafaa Encümenindedir. 

7/ 1/1929 tarihinde 1378 numaralı 
kanula tevhiden kabul edilmiştir. 

7/1/1929 tarihinde 1378 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

27/12/1928 tarihinde 1337 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

7/1/1929 tarihinde f378 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

7/ 1/19 29 tarihinde 1378 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

7/ I/1929 tarihinde 1378 numaralı 
kanunla 'tevhiden kabul edilmiştir. 
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BulAsası 

İstatistik Umum Müdürlüğünün 1928 senesi 
bütçesine munzam tahsisat itası hakkında 

Ecnebi memleketlerde talebenin sureti tahsili 
hakkında 

Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1929 
senesi bütçe kanunu layihası 

Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin beş 
aylık bütçesine tahsisatı nıunzama itası hakkında 

Karşılığı hariciye bütçesinde imha edilmek 
üzere Matbuat bütçesine tahsisatı munzama 
verilmesi hakkında 

Posta kanunun 21 inci maddesinin tadili 
lı akkında 

Ölçüler hakkında kanun layihasi 

Nafıa Vekaleti 1928 senesi bütçesinin muhtelif 
fasılları arasında münakale icrası hakkında 

Şurayi Devletin ı 928 s~nesi bütçesinin fasıl
ları arasında mi.inakale İcrasına dair 

Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçesinde mü
nakale İcrasına dair 

Milli Müdafaa Vekaletinin 1928 senesi bütçe
sinde münakale icrası hakioda 

Alanıeti farıka nizamnamesine bir madde tez
yiline dair 

Bilavasıta teklife ait temyiz komisyonlarının 
teşekkülü suretine dair 

Di _anet İşleri 1928 senesi bütçesinin 140 
ıncı faslma münzam tahsisat verilmesi hakkında 

Ceza usulü muhakemeleri hakkında 

Harici ticaret dairesinin teşkiline dair 

Hudut ve savahiller sıhhati Umum Müdürlüğü 
1341 senesi hesabı kat'i kanun layihası 

l/335 jandarma Umum Kumandanlığı 1 Q28 senssi 
bütçesine iki yü~ bin lira munzam tahsisat 

Muamelesi 

7/I/ı 929 tarihinde 1378 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

8/4/ 1929 tarihinde 1416 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 3/5/ı 929 tarihinde ı 444 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

ı 0/ 1/ 1929 tarihinde 1381 numaralı 
kanun olarak kabul edi Imiştir. 

14/ t / ı 929 tarihinde 1382 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir . 

2/3/ ı 929 tarihinde 1404 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahiliye Encümeninde 

14/ 1 / 1 2 9 9 tarihinde 1 3 8 2 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

14/ 1/ 1929 tarihinde 1328 numara
lı kanuula tevhiden kabul edilmiştir. 

1411/ 1929 tarihinde 1383 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

14/ t / 1 929 tarihinde 1382 numara
lı kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/3/ 1929 tarihinde 1401 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe Enetimenindedir. 

7 12/ 1929 tarihinde 1392 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

4/4/ 1929 tarihinde 1412numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encüll}.eninde 

13/4/ 1929 tarihinde 1419 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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Huhlsası 

verilmesi hakkında 

ı /336 Mübadeleye tabi rum hanelerine işkan ettiril
miş olan harikzedeler hakkında 

1/337 Mülkiye mektebi.nden neşet edip dahiliye mes
leğine intisap edenlere ikişer yüz lira avans 
verilmesi hakkında 

1}338 Rüsumat Umum Müdürlüğü 1929 senesi büt
çesinin bazı fasıllarında müııakale yapılması 

hakkında 

ı /339 Tahlisiye Um um Müdürlüğü memurlarının 
tekaüt maaşları hakkında 

1/340 Türkiye Cümhuriyeti ile Sosyalist Şuralar 
· İttihadı Hükumeti arasında Ankarada aldt ve 
imza olunan huduttaki itilafa ait mukavelena
me merbutu protokol meralar mukavelenanıe

sile huduttan mürtır ve ubur hakkındaki mu
kavelename ve Ankarada Hariciye Vekili 
Beyfendi ile Sosyalist Şuralar İttihadı fevkalade 
murahhası ve Büyük Elçisi arasında teati olu
nan noktaların ve batumda parafe edilen An
karada imza edilen baytari nıtikavelenameler 

ile merbutu protokoltın ve bu mukaveelna
menin imza suretini nıübeyyin iıd imza proto
kolunun tasdıkı hakkında dört tane kanun 
lay ihası 

ı /341 Askeri m em nu mıntakalarda bulunan eşhasa 
ait olan gayri menkulatın bedelsiz olarak 
eınlaki milliye ile değiştirilmesine dair 

1/342 İktısat Vekaleti 1928 senesi bütçesinin 81 o 
uncu Distofajen Darüli stilızarı faslımn mezkur 
bütçeye ınerbut (T) cetvelinde ithaliııe dair 

1/343 Yeni Türk harflerinin i stilzam ettiği masarif 
karşı 1 ı ğı hakkı nda 

1/344 Yüksek Mühendis Mektebinin 1928 senesi 
bütçe kanunu layihası 

1/345 Evkaf Uınum Müdürlüğü 1928 senesi bütçe
sinin bazı fasıliarına muımım tahsisat verilmesi 
hakkınqa 

Muamelesi 

7/2/1929 tarihinde 1392· numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

23/1 1/1929 tarihinde 1407 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

4/5/1629 tarihinde 1437 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7/2/ 1929 tarihinde 1392 numaralı 
kauunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninde 

23/2/1929 tarihinde ı 396, 1397, 
ı 398, 1399 numaralı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Bütçe Encünıeııinde 

7/2/ 1929 tarihinde 1392 nurnaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

7/2/ 1929 tarihinde 1392 nurnaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı 1/5/1929 tarihinde 1439 nurnaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28/1 /1929 tarihinde 1987 numaralı 
Jqı.nun olarak kabul edilmiştir. 
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Hulasa~ı 

Evkaf Umuın Müdürlüğü 1341 senesi hesabı 
kat'i kanun layihası 

imha edilen evrakı naldi ye nıiktanmıı tespiti 
lıakkmda 

Milli Müdafaa Veldleti Balıriye bütçesinin bazı 
fasılları arasında ınüııakale icrasına dair 

1927 senesinde satılan nıektep kitapları bede
linin mezkfır sene Maarif Vekaleti bütçesine 
ilavesi hakkında 

Eslıanı ve talıviHH kambiyo ve rıukut bursaları 
hakkında 

İstatistik teşkilatina dair 
Vilayellerin ııınumi idaresi hakkında 

Memlekctimize gelen unların gümrük resıııiııiıı 
nıuvakkaten tenzili hakkıııda 

Oümri.ık tarife kanunu lay ilıa s ı 

İmalatı Harbiye Unıum Müdürlüğü 19 28 senesi 
bütçesinin bazı fasılları arasında nıünakale 
yapılması hakkında 

Milli Müdafaa Vekaleti 1928 senesi bütçesinin 
fasılları arasında münakale yapılması hakkmda 

1/357 Ayniyat ve yem kanununun biriııci maddes iııe 
nıüzeyyel karımı layihası 

1/358 Aydın, izınir, Kasaba ve tenıdidi demiryalları 
güzergahında bulunup telgraf merkezi mevcut 
olmiyan istasyonlard;ın posta ve telefon mua
melesinin ipkası hakkında mezkflr demiryolları 
idaresi ile aktedilen mukavelenamenin imza ve 
teatisi için hükfımete mezuniyet verilmesine dair 

1/359 İcra ve iflas kanun layilıası 

1/360 Bahriye 1928 senesi bütçesinin fasılları ara
sında münakale yapılması hakk ı nda 

Muamelesi 

13/4/ 1929 tarihinde 14I8mımaralı 
kanun olarak kabul tdilıniştir. 

23/3/ 1929 tarihinde 1408 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7/2/1929 tarihinde 1392 numaralı 
kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 
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ra)J kanun olarak kabul edilmiştir. 

19/5/1929 tarihinde 1447 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maliye Encünıeninde 

18/4/1929 tarihinde 1426 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

23/ 2/ ı 929 tarihinde ı 400 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/6/ 1929 tarihinde 1499 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7/2/929 tarihinde 1392 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

7/2/929 tarihinde 1392 numaralı 
kanunla tcvlıiden kabul edilmiştir. 

1/6i9 29 1495 numaralı kanun 
olarak kabul edilmiştir . 

18/4/929 tarihinde hükfımete iade 
edilmiştir· -

18/4/9 29 tarihinde 14 24 ve 14 2 5 
numaralı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

2/3/ 1929 tarihinele 1403 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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Hnli\sası 

1/361 Tahdidi sin kanununun ikinci maddesinin 
tadiline dair 

1/362 Dahiliye Veldleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasında münakale yapılması hakkında 

1t363 Gedikli !<Üçük zabitan memurlarına dair olan 
kanuna bazı fıkraların ilavesi hakkmda 

1/364 Iiarita Umum Müdürlüğü 1928 senesi bütçe
si nin bazı fas ı I ve maddeleri arasında rnünakale 
yapılma.!3! h?.!ü:ı:ıda 

1/365 İskan Uınum Müdürlüğü 1928 senesi bütçesinin 
bazı fasılları arasında müııakale yapılmasına dair 

1/366 Maarif Vekaletinin 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddelf'ri arasında münakale yapılma

sma dair 

1/367 Unıum Gümrükler Müdürlüğünüıı 19 28 serıes i 
muıızam tahsisat verilmesine ve bazı fasıllardaki 

tahsisatı n imhasına dair 

1/368 Hademei hayrat maaş ve ücretlerinin sureti 
tesviyesinin bazı kanuni ahkama tabi tutulması 
hakkında 

1/369 Tapu ve kadastro umum müdürlüğü ·1928 
senesi bütçelerinin pazı fasıl ve maddelerine 
muıızamt tahsisat verilmesi ve bazı fasıl ve mad
delerinden bir kısım tahsisatın imhasına dair 

1/370 1199 numaralı kanunun birinci maddesini 
Ladil edici kamın lay ilıası 

1/3 71 Asker lik mükellefiyeti kanununun bazı madde
lerine dair 

1/3 72 Bahri ye 1928 senesi bütçesinde münakale yapıl
ması hakkında 

1/3 7 3 Harita um um nıüdürlüğüııün ı 9 28 senesi büt
çesinde münakale yapı lması hakkında 

1/3 7 4 Mali ye Vekaletinin 19 28 seııesi bütçesinin baz ı 
fasıl ve maddeleri arasında münakale İCrasına ve 
Mariciye Vekalete bütçesinde imha edilecek tah-

Muamelesi ·--------- --- ·-- ·- -

20/4/1929 tarihinde 1427 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 / 3 J 1929 tarihinde 1403 numaralı 
.kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

16/5/1929 tarihinde 1446 numaralı 
kanun ola.rak kabul edilmiştir. 

2i i3 /1929 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevlıideri kabul edilmiştir. 

2 / 3 /1929tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevhiden kablll edilmiştir. 

2 / 3 /19 29 tarihinde 140 3 mımaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

2/3/1929 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

13/5/1929 tarihinde Hükfımete iade 
edi Imiştir. 

2/3/1929 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

24/4/1929 tarihinde 1.428 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4/4/1929 tarihinde 1413 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/3/ 1929 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 

- -
2/3/ 1929 tarihinde 1403 numaralı 
kamlnla tevhiden kabul edilmiştir. 
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HııJtısası 

----------------------

sisatııı Maliye Vekilieti bütçesine z;ımıncdilme

sine dair 

1/375 Mali ve z;ıti lıayvaııatııı tazınini hakkında 

1/376 Mu\'azzaf zabitler ve askeri memurların yirmi 
beş yaşı ııı ikıııal etıııeden evlemniyecekleri 
Jıakkıııda 

1/3 7 7 Orman mel<tebi ali si ldtdrosuna iki adet 
ıııuallinı ilavesine dair 

1/378 Yapılacak ıııuallim mektepleri inşaatında kuila
nılacak mühendis ve mimarlar hakkmda 

1/3 79 Katibi adil kanununun bazı maddelerin tadil 
edici kanun layihası 

ı /3 80 1929 senei maliyesi Darülfünun bütçe kanunu 
layihası 

1/3 81 19 28 sene i maliyesi gümrük bütçesine fevka
lade talısisat verilmesi hakkında 

1/3 82 1.928 senei maliyesi MaHye Vekaleti bütçesine 
5,000 lira munzam talısisat verilmesi hakkında 

1/383 1928 senei maliyesi Sıhlıat ve içtimat Mua
venet bütçesine (36) bin iira ımınzam talısisat 
veri Inı esi ne dair 

1/384 Maarif teşkilatina ait 22 mart 19 21 tarih ve 
· 789 numaralı kenunun 28 inci maddesinin 
tadili hakkında. 

ı /3 8 5 Askeri hastanelerde bulunan hasta bakıcılan 
ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi 
hakkında. 

I /386 Nafıa Nekaleti ı 928 senesi bütçesinde (58 500) 
liranın rnünakalesine dair 

1/387 Hariciye Vekaleti 1928 senesi bütçesinin 
bazı fasıllarında tahsisat imhasile bazı fasıl

larında nıuıızarn tahsisat verilmesi hakkında 

1/388 Hukuk ve ceza işleri müdürlükleri rnüıııeyyiz

liklerinde çalıştırılan hukuk fakülte mezunları 
bu vazifede geçirdikleri lıizmeti hakimlikte 

M uamelesl 

2/3/ 1928 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
29/5/ 1 9 29 tarihinde 1 4 71 numaralı 
kamııı olarak kabııl edilmiştir. 

4/5 /1929 tarihinde 1437 numaralı 
kanun olarak kabul ed ilmiştir. 

1/3/1929 tarihinde 1403 nurnaralı 
kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümenindedir. 

2/3/1929 tarihinde 1402 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

11 /5/1929 tarihinde 1438 numara~ 
lı kanun olarak kabul edilmiştir. 

27/4/1929 tarihinde 1430 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

13/4/ 1929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 1422 ııumaral 
tevhiden kabul edilmiştir. 

28/3/ 1929 tarihinde 1409 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27/4/1929 tarihinde 1429 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

1 3/4/1929 tarihinele ı ll 22 numaralı 
kanımla tevhiden kabııl edilmiştir. 

13/4/19 29 tarilıiııde 142 2 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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geçirmiş addolunnıası hakkında. 

İktisat Vekatcti 1928 senesi bütçesine (46 000) 
lira munzaın tahsisat verilnıesı lıakkıııda 

iktisat Vekaleti ı 028 senesi bütçesinin bazı 
fnsıl ve maddeleri arasırıda nıiinakale yapılması 
hakkıııda. 

Maliye Vekfileti 1928 senesi bütçesine fevkala
de tahsisat verilmesi hakkında 

Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasında (3000) liralık ınünakale yabıl 
ması hakkı nda 

Maliye Vekaleti 1928 senesi bütcesinde bazı 
fasıl ve maddeler arası nda nıünakale yapılına -
sı ve bir kısım tahsisatın imhasına karşı munzam 
tahsisat verilmesi hakionda 

Maliye vekaleti 1928 senesi butçesinde beş bin 
liralık münakale yapı lması hakkında 

· Muş Vilayeti teşkilatı hakkında. 

Mülğa demir yollan işletme ve iıısaat umuııı 

müdürlüğünün ı 34 l senesi ht'sabı katisi 
hakkında 

Samsun sahil demiryolları Türk anonim şir

ketinden alınacak hisse senetleri hakkiGnda 

Sıhhat ve içtimat Muavenet Vekaleti 1928 
senesine munzam tahsisat verilmesi hakkıııda 

Tapu idarelerine ait ınuamelat harçları hakkında 

Türk- İngiliz seyyar ticaret memurları ıııukave
leııanıe:sini n tasdiki hakkında 

Türkiye Cünıhuri yeti ile Macaristan Krallığı 

arasında akt olııııan bitaraflık, uzlaşma ve 
lıakeın nnıalıedesi ni ıı tasdikı hakkında 

ı /40 2 Yüksek Mühendis Mel<tebi için senei aHiyeye 
sari tahsisat lıakl<:ında 

Muamelesi 

8/4/1929 tarihinde 1415 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

13/4/ 1929 tarihiııde 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

13/4/ 1929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

16/5/ 1929 tarihinde 1450 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

13/4/ 1929 tarihinde 1422 numaralı 
kamııı ile tevhiden kabul edilmiştir 

13/4/ 1929 tarihinde ı 422 numaralı 
kanunla tevh iden kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 1509 numaralı 
kanun alarak kabul edilmiştir. 

13/4/ 1929 tarihinde 1420 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12/6/1929 tarihınde 1524 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. · 

13/4 11929 tarihinde 1422 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16/5/ 1'929 tarihinde 1451 uuma
ralr kanun olarak k:1bul edilmiştir. 

26/5/ 1929 tarilıiııde 1460 · numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir 

8/4/1929 teribinde 1417 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

27/4/19 29 tarihinde 14 3 2 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 
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1/403 Vebani ve ehli ağaçların aşılanması hakkında 

1/404 Ankara Şehri imar Mi.idi.irli.iğüni.iıı teşkilat ve 
vazaifine dair kanunu ınuvakkat maddesinin 
tadili hakkında 

1/ 405 Pasaport cüzdaniarı hakkında 

1/406 

1/407 . 

1/408 

1/409 

1/4 1 o 

1/411 
1/4 12 

I /413 

1/414 

ı /41 5 

1/416 

1/417 

1/418 

Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanunları nın 
bazı maddelerinin tadiline dair. 

Ticaret mukavelesi akt edilmeyen devletlerle 
1330 haziranına kadar muvakkat ticaret itilM
ııaınesi akdi hakkında 

Adiiye Vekaleti 19 28 senesi bütçesinin bazı fas ıl 
ve maddelerinde 25 000 liranın münakalesine 
ve 27500 lira munzam tahsisat itası hakkında 

Ankarada yapılacak bazı askeri binalar hakkında 

Askeri hastane, ganizon ve mektepleri yapılması 
hakkında 

Belediye kanunu layihası 
Bey'iye stilüsleri kantın Hiyıhası 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları 
kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
İskan Umum Müdürlüğü 1928 senesi bütçe
sinde 5 000 liramn mi.inakalesine c!rir 

Milli Müdafaa Vekaleti ı 928 senesi bütçesine 
7890 lira 50 kuruş fevkalade tahsisat itası 

hakkında 

Posta ve Telgıraf Umum Müdürlüğü ı 929 
senesi bütçesinin bazı fasılları arasında 4 200 
liranın münakalesine dair 

Türkiye Cümhuriyeti ile İsviçre Hükumeti ara
sında imza edilen -' uzlaşma adli tesviye ve 
tahkim mukavelenamesinin tasdikı hakkmda 

Umum Jandarma kunıandanlığı 1929 senesi 
bütçesine 56000 lira munzaın tahsisat verilme
sine dair 

Muamelesi 

3/6/ ı 9 29 tarihinde 15 28 mınıaraı 1 
kanun olarak kabul edilmiştir 

27/4/ 1929 tarilıinde14 3 1 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29/5 / 1929tarilıinde 14 73 numaralı 
kanun olarak kabul ed ilmiştir. 

1/6/1929 tarihinde 1494 numaralı 
kanun olarak kabul ed ilmi ştir. 

1/4/ 1929 tarihinde 1410 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

13/4/ 1929 tarihinde] 422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

4/5/ 1929 tarihinde 1436 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4/5/1929 tarihinde 1435 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 
Muhtelit Encümende 
3 0 /5 / 1929tarihiııde 1485nuınaralı 
kanun olarak kabul ed ilmi şti r. 

Adii ye Encümeninde 

13/4/1929 tarihinde 1 422numaralı 
kanula tevlıicleıı kabul ecl ilnıiştir. 

13/4/1929 tarihinde 142 2nuınaralı 
kanunla tcvlıideıı kabul edilmiştir. 

13f. t/ l 929 tarihinde t422ntıınaralı 
kaııuııia tevh idcn kabul ed ilmiştir. 

25/5/ 19 29 tarihinde 1 457nuııı:ıralı 
kamııı olarak kabul eelilmiştir . 

• 

13/4/1929 tarihinde ı 422 mımaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 
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ı /419 liarbiıı milli siyaset aleti olarak kollaııılmaması 
hakkmda ınoskovada imza edilmiş olan proto
koltın tasdikına dair 

1/420 Balıriye 192S senesi bütçesinin fasılları arasın
da 14 500 liralık münakale yepılıııası hak
londa 

1/421 Milli Müdafaa Vekaleti ı 928 senesi bütçesinin 
bazı fasılları arasmda 58 400 liralık müna
kale yapılması hakkında 

1/422 Mill1 Müdafaa Vekaleti 1928 senesi bütçseiııde 
yeni açılacak bir faslı mahsusa 9 250 lira
lık munzam tahsisat verilmesi hakkında 

1/423 Türkiye ile Bulgaristan arasında akt ve imza 
edilen bitaraflık uzlaşma adli tesviye ve hakem 
ınuahedesinin tasdikı hakkında 

1/424 Türkiye - Hollanda Ticaret Seyrisefain muka
velenamesi niıı tasdikı hakkında 

1/425 Türkiye - Letonya Ticaret ve Seyrisefain muka
velenamesinin tasdikı hakkında 

1/426 22 nisan 1341 tarih ve 655 numaralı ticaret 
ve sanayi odaları kanununa müzeyyel kanun 
layihası 

1/427 İktisat VeldUeti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları ve maddeleri arasında 30 000 liralık 
ınünakale yapılması hakkında 

1/428 Maarif vergisi kanununun 1230 numaralı zeyli 
alıld\mının temdidi hakkında 

ı /429 Şurayi Devlet kanununa müzeyyel kanun 
Iayihası 

1/4 30 Demir yollar ve limanları ile su işleri ıçın 
( 240 000 000 ) milyon liralık tahsisat veril
ınesi hakkında 

1/431 Şose ve köprüler kanun lftyihası 

1/432 Bilavasıta vergilere nıunzam ·kesirlerin vergi
lerin asıllan ile tevhiden ve vergiler nisbet
leri üzerinde icra kılınan tadilata dair 

Muamelesi 

1/ I/419:?9 tarihinde 411 numaralı 
kamın olarak kabul edilmiştir. 

13/4/ 1 929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla ttvhiden kabul edilmiştir. 

13/4/ 1929 tarihinde 1422 numaralı 
kamıııla tevhiden kabul edilmiştir. 

13/4/ 1929 tarihinde ı 422 numaralı 
kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 

25/5/ I 929 tarihinde 1458 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

25/5/ 1929 tarihinde 1468 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28/5/1929 tarihinde 1469 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

iktisat Enci.inıeni nde 

29/4/ 1929 tarihinde 1433 numaralı 
kaııun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 1522 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

6(5/ 1929 tarihinde 144 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

29/5 / 192~ tarihinde 148 2 numaralı 
kamm olark kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 1525 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

18/5/1929 tarihinde 1454 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/433 Maaşatın tevhit ve teadülüne dair 

1/434 Balıriye nıektepleri muallimleri kanununtın lağvi 
hakkında 

1/435 Harita Mektebiııin liarbiye Mektebinin talebesi 
misilli iaşe ve iiclasları hakkırıda 

1/436 İnşa olunacak Naha Vekaleti binası hakkında 

1/437 Kara Deniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1341 
. senesi hesabı kat' isi hakkı nda 

1/438 Kıdemli yüzbaşılığın nasb üzerine hesap 
edilmesi hakkında 

1/439 

11440 

1/441 
1/442 

1/443 

l/444 
1/445 

Maarif Vekaleti 1928 senesi bütçesine 2 5 000 
liralık ımınzam tahsisat verilmesi hakkmda 

Konya Ovası Sulama İdaresinin 1929 senesi 
bütçe kanumı layibası 

Umum Hıfzıssıhha hakkında 

Evkaf Umum Müdürlüğünün 1929 senesi büt
çesi hakkında 

Deniz ticareti hakkı ııda 

Ormanların idari ve feııni muamelatı hakkinda 
Askeri Mııallimlcr lıakkında 

1/446 Seyrisefain İdaresinin ı 929 senesi bütçesi 
hakkında 

1/447 

1/448 

1/449 

1/450 

Anadolu Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 

Liman veRılıtım İdaresiııiıı 1341 / l925seııesi 
adi ve fevkalade bütçeleri hesabi kat'ileri 
hak km da 
Devlet Demiryolları ve Limanları teşkilat ve 
vazaifine dair kanunun bazı maddelerini tadil 
edici kanun Jayihası 

Resülayn Kazasının nahiye haline Felike Koç
hisar nahiyesinin kazaya ifrağı hakkında . 

Tedarik ve vesaiti nakliye komisyonlannın 

sureti teşekkülü hakkındaki kanunu tadil edici 
kanun Jayihası 

Muamelesi 

18/5/1929 tarihinde 1452 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29/5/1929 tarihinde ı 4 72 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28/5/1929 tarihinde 1463 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29/5/1929 tarihinde 1480 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir , 

27/5/ 1929 taribinde ı 462 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28/5/ 1929 tarihinde 1464 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

29/4/1929 tarihinde 1433 mımaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 3/5/ 1929 tarihinde 1442 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye Encümenindedir. 

30/5/1929 tarihinde 1486 numaralı 
kanun olarak kabul- edilmiştir. 

13/5/19 29 tarihinde 1440 numaralı . 
kanun olarak kabul edilm iştir. 
İktisat Encümenindedir. 
18/5/1929 tarihinde 1453 ve 1455 
numaralı kanun olarak kabul edil
miştir. 

13/5/1929 tarihinde 1443 numaralı 
kanun , olarak kabul edilmiştir. 

Divanı Mulıasebat Encümeninde 

30/5/1929 tarihinde 1483 numaralı 
· kanun olarak kabu1 edilmiştir. 

Dahiliye Encüıneııindedir. 

2/6/1929 tarihinde 1506 numaralı 
!<anun olarak kabul edilmiştir. 
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1 j 451 Karaeleniz Buğazı Tahlisiye Um um Müdürlüğü
nün 1929 senesi bütçesi hakkıııda 

1/452 Hukuk usulü muhakenıeleri kanununun 5 73 
üncü maddesine bir fikra ilavesine dair 

1/453 Maadin nizanınanıesinin bazı maddelerile taş 

ocakları nizamnamesinin tadiliııe dair kanunun 
bazı maddelerini tadil edici Talılisiye İdaresinin 
teşkilat ve vazaifine dair 

1/454 Tahlisiye idaresinin· teşkilat ve vazaifine dair 

1/4 5 5 jandarma nakti taznı i n atı hakkında 

1/459 Maliye ve İktisat Vekaleterli 1928 senesi büt
çeleriııde· müııakale yapı lması hakkmda 

1/457 Milli Müdafaa ve maliye VakaJetleri 1928 
senesi bütçelerinde 11 500 liralık münakale 
yapılınası hakkında 

1/,f58 Sıhlıat ve içt i ınal nıuaveııet Veka!eti ı 9:2 8 
senesi bütçesine ( 22 000 ) lira munzam tah
sisat verilmesi hakkında 

1/459 Dahriiye Vekaleti 19 28 senesi bütçesinin 
bazı fasılan arasında (ll 300) liralık münakale 
yapı !nı ası hakkı ııda 

I /460 Jandarma Umum kumandanlığı 1928 senesi 
bütçesinin bazı fasılları arasında imha, nıünakale 
yapılmasına ve bazı fıkralarına munzam tahsi sat 
verilmesine dair. 

1/46 1 Harita Umunı Müdürlüğü bütçesinde fasıl 
açılın :ı.s ı lı al<ionda 

1/462 Seyrisefain İdaresinin 13 ,11 senesi hesabı 
kat'isi hakkında 

1/463 Milll Müdafaa Vekaleti 1928 senesi bütçe
sinde ( 18 800 ) liralık münakale yapılması 
hakkmda 

1/464 Devlet Demiryolları ve limanlar Umum İdaresi
nin 19 2 S senesi bütçesi lı akkında 

Muamelesi 

13/511929 tarihiııde ı 444 numaralı 
kaıııın olarak kabul edilmistir. 

Adiiye Encümeninde 

28/5/1929 tarihinde 1465 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13/5/ ı 9 29 tarihinde 1445 u umaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

29/5/1929 tarih!nde 1475 numaralı 
kakanun olarak kabul edilmiştir 

16/5/1929 tarihinde 1442 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

16 /5/ ı 929 tarihinde 1449numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

16/5/ 1929 tarihinde 1449numarah 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

16/5/1929 tarihindet449 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

16/5/1929 tarihinde 1449 nunıaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

16/5/ ı 929 tarihinde 1449 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

27/5/1929 tarihinde 1461 numaralı 
kanun olarak kabul 'edilmiştir 

16/5/ 1929 tarihinde 1449 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir · 

30/5/1929 tarihinde 1487 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 



1/4 65 

1/466 
l /467 

ı /468 

1/469 

ı /4 70 

ı ;..ı 7 ı 
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iktisat Vekaleti ı 928 senesi bütçesine bir
milyon lira fe,·kalade tahsisat konulmasına dair 

Tütün inlı1sarı hakkında 

Agustos 1325 tarihli talısili eınval kanuııııııu 

yedinci maddesini tadil edici 
Diyaııet işleri bütçesine muıızaııı tahsisat veril
mesi hakkında 

Evkaf Unıum Müdürlüğü 1928 sncsi biiiçesine 
·tahsisat verilmesi lıakkıııda 

Kababatierin affi ve bazı cürümleriıı t;ıkibat 
ve cezalannııı leeili hakkınd:t 

Maarif Vekaleti ı Y28 seııesi bütçesiııiıı bazı 
fasılları arasında ttıünakale yapılması hakkında 

J /4 72 Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçesine ııııııı
zam talısisat verilmesi Jıal<lnnda 

1 /.J 73 Tuz karıunu layiha sı 

1/ •f7 4 Tütün idarei muvakkatesi hakkındaki kamıııa 
ınüzeyyel kanun layihası 

ı /475 22 nisan 1928 tarihli kanunla sarfıııa ınewni yet 
verilen iki yüz bin liranın iki yiiz kırk altı biıı 
I iraya ibiağı hakkında 

1 1ct7ö Mevcut evrakı ııakdiyeııiıı yenilerile istibdaliııe 
dair kanuna bir madde ilavesi hakkında 

1/477 Maliye Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasıl ve maddeleri arasında miiııakale yapılınası · 
hakkında 

1/4 7 8 Sabık Genç meb'ıısıı i smail Hakkı Beyin affı 
kakkmda 

1/479 Hariciye Vekaleti ı 928 senesi bütçesine 25 
bfn lira nıuıızanı tahsisat verilmesine dair 

1/480 Zirai itibar ve alım kooperatif ler Jıakkıııda 

1/481 Maarif lıissesindeıı sanat ııı e l<te pl erine tefrik 
edilecek ınebaliR- Jıakl< ıııda 

Muamelesi 

28/5/1929 tarihinde 1466 mınıaralı 
kaııun olarak kabul edilmiştir 

Adiiye Eııcümenindedir 

Adii ye Eııcümeııindedir 

16 /5 / ı 928 tarihinde ı 449 nurnaralı 
kaııııııla tevlıiden kabul edilmiştir. 

J 6 /5/ ı 929 tarihinde ı -148 mımaralı 
l<aıııın olarak kabul edilmiştir. 

11/5/ 19 29 tarilıiııcle ı H ı ııumaralı 
kaııun olarak !<abul edilmiştir. 

ı 6/5/ 1929 larilıiııd e ı 449 numaralı 
kanunla tevhidıı kabul edilmiştir. 

16 /5/ 1 929 tarihinde ı -149 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ 19 29 tarihinele 1518 ınımaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İkti sat Eııcümeniııc. 

16/5/1929 tarihinde 1449 numara
lı kaııunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 1514 numaralı 
kanun olarak kabııl edilmiştir. 

16 /5/ 1928 tarihinde 1449 numara
lı kanunla tevlıideıı kabul edilmiştir. 

29/ 5/ 1929 tarihinde 1474 numa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

16/5/1929 tarilıiııde 1449 numaralı 
kanunla tevlıiden kabul edilmiştir. 
28/5 / ı 929 tarilıiııcle 1470 mınıaralı 
kaııun olarak kabul e dilmiştir. 

1/0/ 19 29 tarilıirıue 111.91 mınıaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/4 8 2 Aııka a otomatik telefon santıralım n tevsii 
için icap eden teşebbüsat ve taahhüdatta 
bulunmağa posta ve telgraf ve telefon ııımını 
ınüdürlüğüııüıı ınezııniyeti hakkında 

1/483 Başvekalet memurini hakkında 
1! 4 8 4 Samsuııda nıukiın Zülkariıı Efendinin nıalıkfıın 

olduğu para cezasının affı lıakkıııda 

1/485 Deniz 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl ve ın~d
deleri arasında ınüııakalc ya pılması hakkında 

1/4 86 Emniyeti Umumiye ı 928 se nesi bütçesinin bazı 
fa sı 1 ve maddeleri arasında müııakale yapılması 
hakkında 

1/487 ı-ıariciye Vel<aleti ı <J28 senesi bütçesine 1,500 
liralık münakale yapılınasına dair 

1/488 M;-ıJi ye Vekaleti 1928 senesi bütçesinin bazı 
fasılları arasıııda ınünakale yapılınası hakkında 

1/489 Mali ye Vekaleti 19 28 senesi bütçesinde yirmi 
bin liralık mihıakale yapılmasına dair 

1/490 Meınurin kanununun 23 üncü maddesine bir 
fıkra ilavesi hakkında 

1/491 Milli Müdafaa Vekaleti 1928 senesi bütçesinde 
yirmi bin liralık ınünakale yapılmasına dair 

1/492 Orta tedrisat ve daimi ve serbest muallimleri
nin terfileri hakkında 

1/49 3 ll nisan 133 4 ve 7hazlran ı 926 tarihli güm
rük kanunlarile müzeyye latı bazı maddelerinin 
tadili hakkında 

1/494 1927 mali senesi nihayetine kadar olan enıa
natı adiye bütçe emanatıııın sureti tesviyesi 
Jıakkında · 

1/495 Şehir ve Köy yatı ınektepleriııin 1929 mali 
senesi bütçesi hakkında 

1/496 Teşvikı saııayi kamınuııuıı 26 ıııcı maddesini 
taeiili ve 42 iııci maddesininde ilg-ası hakkında 

1 /49 7 Ordu il<raııı i yesi hakkında 

Muamelesi 

2/6 / 1929 tarilıiııdt:: 1519 numaralı 
l<aııuıı olarak kabul edilmiştir. 

Memurin Encümtniııde 

Bütçe Encümenindedir. 

26 /5/1929 tarilıiııde 1459 numa
ralıkanunla tcvhiden kabul eelil
nıiştir 

26/5/1929 tarihinde 1459 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

26/5 /19 29 tarihinde 1459 numa
ralı kanunla tevhiden kabuledilmi~tir 

26/5/1929 tarihinde 1459 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

26/5/1929 tarihinde 1459 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/6/ 1929 tarihinde 1496 numaralı 
kanun olarak !<abul edilmiştir. 

26/5!1929 tarihinde ı 459 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maarif Enci.inıeniııdedir. 

Adiiye Erıcümeııindedir. 

2/6/ 1929 tarihinde 1513 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29/5/19 29 tarihinde 148 1 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

iktisat Eııci.iıneııiııdcdir. 
1/6/ 1929 tarilıinde 1493 mııııaralı 
kanım olarak l<abul edilmtştir . 



- 229 -
Hul:l s:ısJ 

1/498 Znaat makinelerinde ve zıraatte kullanılan 
nıevadı müştaile ve muharrike ile ınüstahzaratı 
ldmyeviyeni1ı rüsumu hakkındaki kanunu tadil 
edici 

1/499 1920 senesi nüfus talıriri hakkında 

1/500 Bazı şehirler arasında telefon tesisatı vücude 
getii·ilmesi için ( Telefon aksiyon bulunhat 
L. M. erikson ) şirket i ile imza olunan muka
veleni n tasdikı hakkında 

1/50 1 Bazı malıall er menkul ınallanııda husus! olarak 
mevcut bulunan tasarruf şekillerin in tasf iyesi 
hak km da 

1/502 Arazinin kısa bir müddet zarfmda unıum1 
talıririnin icrasile yeni kıyınetleri üzerinden 
vergi alınnıasımn temini için tecrübeler icrası 

hakkında 

1/503 Deniz ve hava gedikli kiiçük zabit ıııaaşı 
lıakkmda 

1/504 Kibrit inhisarı ıııuaınelatının tarzi idaresi ve 
çakmaklanııda Devlet inhisımııda bıılundunıl

ınası lıakkıııcla 

1/505 Maaş kanununun 8 inci ıııaclclesiııin taeiiiine 
dair 

1/506 1 ı ağustos 1325 tarihli askeri tekaüt ve istifa 
kanununun nıuacldel maddesinin taeiili hakkında 

1/507 Askerlik dersleri muallinıleriniıı ücretleri hak
kında 

t /508 Berlin Büyük Elçilik binası ile Tahran Büyük 
Elçilik bina arsasının satılması hakkında 

1/509 İktisat Vekftleti 1928 senesi bütçesine 75 000 
liralık fevkalacle tahsisat verilmesine dair 

1/51 o Malatyada teşebbüsatı sınaiye Türk Anonim 
Şirketine teffiz edilen arsa bedellerinin mah
subu hakkmda 

1/511 Maliye Vekaleti 19 28 senesi bütçcs iııc ıııuıızaııı 
tahsisat verilmesine dah 

1/5 12 Türkiyede ecııebi tabası terafındaıı yapılrııa sı 
memnu olan sanatlar hakkında 

Muamelesi 

2/6/ 1929 tarihinele ı 527 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 
Dahiliye Encümeııiııcle 

Dahiliye Encümeııi 

Dahiliye Encüınenin_e 

Bütçe tııcümeııiııe 

1/3/ 1929 tarihinde 1492 nuın.aralı 
kaııuıı olarak kabul edilmiştir. 

1/6/ 19 29 tarihinde 1503 mınıaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe Encünıeniııde 

Milli Müdafaa Encümenine 

1/6/ 1929 tarihinde 1490 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/6/ 1929 tarihinde 1497 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28/5/1929 tarihinde 1467 numaralı 
l<anuıı olarak kabul edilmiştir. 

2/o/ ı 929 tarilıiııde 1523 ııuınaralı 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

28/5/1929 tarilıiııde 1467 A: ka -: 
ııuııla te vhiden kabul edilııiiştir . 

iktisat Encümenindedir 
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Hııl:isnsı 

1/513 Aydın ve i zmir~Kasaba ve temdidi demir yol
ları İdaresile aldolunan mukavelenarnelerin 
tasdikı hakkında 

1/514 Bürükselde toplanan nıilletler arasmdaki telgraf 
konferansı tarafmdan ittihaz edilmiş oları nıu

karreratın tasdikı lıakkıııda 

1/515 Maarif Vekaleti 1928 senesi bütçesine 130 000 
liralık fevkalade tahsisat verilmesine dair 

1/516 Türkiye Ciimhuriyeti ile Alnıanya Devleti ara
sında akit ve imza olunan uzlaşma ve hakem 
mukavelenamesinin tasdikı lıakkıııqa 

1/5.17 İzmir Belediyesince yapılacak iki milyon 
liralık istikraza kefalet için Maliye Vekiline 
mezuniyet verilmesi hakkında 

ı /518 Dahiliye Vekaleti 1 9 28 senesi bütçesinin 
bazı fasılları arası nda m üııakale yapı lması 

lıakkında 

1/519 

1/520 

1/521 

1/522 

l /523 

1/124 

1/">25 

I /526 

Adiiye Veld leti ı 928 senesi bütçesine m un
zam talısisat veri Inı esi lıakkmda 

Milll Müdafaa Vekflleti 1928 senesi bütçesine 
fevkalade tahsisat konulmasına dair 

Türkiye Cümhuriyeti nanıma im2a edilmiş 

olan ithalat ve ihracata mevzu tahdidatın ilga
sına ait mukavelename ile ayni tarihli deri 
ve kemik ihracatına müteallik itilafnamelerin 
tasdikı hakkında 

Tapu kayıtlarında kanuni sebeplerle kıymetini 
kaybetmiş olanlarııı tasfiyesi Jıaakkında 

Şark me naİıkı dalıilinde mülıtaç zürraa tevzi 
edilecek arazi ye dair 

88"> numaralı i sktın kanumıııu tadil edici 

AııJ.: ara Şehri iınar Müdürlfığü nün teşk ilat ve 
vazaifine dair olan kanuna müzeyyel 

Erznım - Sarıkaını ş - Kars ve şuabatı demir 
Yo ll arı idaresinin ! !!H senes i hesabı katisi 1915 ' 

lı akkında 

··-

Mtıarneles ı 
-~---·------ -------

3/6/ 1929 tarihinde 1529 .V kanun 
olarak kabul edilmiştir 

Dahiliye Encümenindedir 

Bütçe Encümenindedir. 

2/6/ 1929 tarihinde 1526 mmaralı 
kanun olalarak kabul edilmiş ir. 

1/6/ 1929 tarihinde 1489 ımınaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

-
30/5/ 1929 tarihinde 1488 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30/5/ 1929 tarihinde 1488 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/6./ 1929 tarihinde 1502 mımaralı 
kanuu olarak kabul edilmiştir. 

İktisat En c üm eni nd edir. 

2/6/ 1929 tarihinde 1515 numaralı 
kaııuıı olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 1505 mınıaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/6/ 1929 tarihinde 1507 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 1504 numaralı 
karnın olarak kabııl edilmiştir. 

Di v(l ııı Muhasebat Encümenindedir. 



2 - Teklifler 
Gerek üçüncü devre birinci içiima senesinden dev/ olunan ve grrckse ikinci içiima senesinde 

Meclis Al~ve gelen tcklifleritı adedi 72 olup « 28 » i resen veya tc vlıiden kanun « / » i karar 
olarak kabul edilmiş, 6 tanesi teldtf saltipleri tarafutdan geri all!llllLŞ , I tanesinin muamelesi 
teltir ve 1 tanesi lıak!wzda da IllilameLe tayinine malıal olmadrğt !takkmdaki mazbata kabul 
olunnıuş ve mütebaki 35 te/dU' de lilllldeltf cncilmmlerdc tetkilw timade balwunuştur. 

V 

2/2 

2/ ,1 

2/6 

2/7 

2/8 

2/JO 

2/ 1 2 

2/ 13 

2/ !.5 

2/ 10 

2; 2 1 

2/22 

2/2 4 

llııl:isası 

Aksara y kazını Bey- Avarı z akçalarının beledi
yelere devri ha k kı nda 
Çorum Doktor Mustafa Bey - Sılılıi y e ve ııııı
aveneti içtimaiyc vergisi uıı vaıılt 
Kıldareli Doktor Fuat Bey - .Çocukların içki 
ve tütün kullanmalarıııııı nı c ııi hakkında 

Aydin Mitat Bey - Nafıa fen nıektebi küşadıııa 
dair 
Manisa Yaşar Bey - Bağ ve balıçe ve cmsali 
ıneznıatın sulanmasında kullanılan raporlara 
nıııklazi mevadı nıüşleile niıı g ünırük ve i s tilı 
lak resimlerinden muafiyetleri hakkıııda 

Esbak Kırşehir Meh'usu Sadık Bey- Malıkılın 

olaıı rneımıriıı ve zabitan maaşatının ail elerine 
i tası lı akkı nda 

Sabık Siverek Meb'usu Kadri Ahmet Bey-Ağaç 
dikme unvanlı 
Giresun I · fakkı Tarık Bey- Meınurin kanununun 
üçüncü maddesine bir fıkra tezyili hakkında 
Kırklareli Doktor Fuat Bey - Veraset ve inti
kal vergisi hakkındaki kanunun ikinci madde
si ne bir fıkra tezyiline dair 
istanbul Süreyya Paşa - Tapu senetlerinde mu
harrer kı y metiıı kı ymeti tahkiki ye olmasına ve 
istimlakatın işbu kıymete göre icra edilme
sine da ir 
İstanbul Süreyya Paşa - Beledi yelerden yüzde 
iki ııispetiııde merkezi J-Iiikumet verg isi a lırı ma

sına ve tarik bedelinin nı s f ı nııı bel-:diyelere ait 
olmasına dair 
Sı va s Remzi B.- Milli paraıııız kı y ın et i n in tesp it 
ve tezyidi ve memleketin iktisadi inkişafı ı ıın 

tesrii içiıı mevcut bazı çarel ere tevessül ed il
mesi, itlıalatınıızııı tcnki si ve bazı verg i \·e 
resimler varidatının tczyidi hakkmda 
İştanbul Süreyya Paş a - Ziraat bölükleri teşk ili 
hakkında 

Sıvas l(enı z i, Denizli Mazlıar Müfi t Reykr -
Tütüıı, şeker 've şek e rli nıeva t , ispirto, n ıe~:ru
batı küuli ye inlıi s arlarıııın müllıak bütçelerle 
idaresi ve varidat ve masarifatımn cibayet ve 
icras ındaıı soııra Divanı Mulıasebat murakabe · 
sine tabi tutulması Jı akkında 

Muamelesi 

Adii ye Eıı c üırı enindc 

1 hlıili ye Encümenindc 

Dahili ye fnc ünı eniııde 

Bütç Encünıenindc 

Bütçe Encünı cııind e 

2/ 6/929 laribinde J 520 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Ticaret Eııcünıenine 

Bütçe Eııcümeııine 

Bütçe Encüm.enine 

Bütçe Encürneninde 

Bütçe eııciinı e ııiııde 

Ticaret Encüıııeni nde 

Bütçe Encümeniııd e 

Bütçe Encümeninde 



-
2/25 

2/26 

2/30 

-232-

llıı .lüsnsı -------- ----- -- ~ .. ---- ----- -·--· - -
Maııisa Saiın Bey - İspirto meşrubatı ktiultye 
inhisan kanununun '29 uncu maddesiııiıı tadili 
hakkında 

Erzurum Necip Asım Bey - Kağıt paraııııı lo y
metinin arttırılması Jıakkmda 
Yozgat Ahmet Harndi Bey - Ceca kanununun 
5 24 tiııcü maddesinin tadiline dair 

2/35 Sıvas İbrahim Alaettin Bey - Bütün Devlet 
memur ve mtistahdemlerine aile ve çocuk zam
ları i tası lıakkmda 

2/36 

'2/ 39 

2/--lü 

2/4 1 

2/42 

2/43 

2/44 

2/45 

2/47 

2/49 

2/50 

2/54 

Mardiıı Ali Rıza B.- Ztirraı takvi ye ınasrafıııd:ur 
tebcyyün ettirilen ve ettitilecek olan nıebaliğ
den istirdat kılıııacak olanların Ziraat bankasına 
i tası lıa k kı nda 
VozgatTalısin B. - Ankara ~clıremaırıdi hududu 
dalıilinde muhtelif mahallerden nakledilecek 
fide, fidan ve ağaçları ıı ücreti nakliyeleri hakkında 
Kırklardi fuat B. - Oyun ve eğlence mahalleri 
tesis ve idare etmek hakkının Himayei Etfal 
Ceıııiyetiııe verilmesi hakkında 
Kırklareli fuat B. - Himayei Etfal pulu ihdası 
hakkında 

Tekirdağı Celal Nuri B. - Dahili nizaınname

ııin 22 inci maddesine bir fıkra ilavesi 
hakkında 

Konya Ahmet harndi Bey - Aşarın ilgasile 
yeri"ne ikame edilecek vergi hakkındaki kanun 
i le sayım kanunu m u ci b ince vilayat hissesi 
olara·k tefrik olunan mebaliğin Jaakal nısfının 
Ilidematı zürraiyeye tahsisine dair 
Mardin Nuri Bey - Kelebek hastalığının isto
fajin veya mümasili ilaçlarla imhası diger 
tufeylat hastalıklarının tedavisi hakkında 
Kırklareli Dr. fuat B - Çocukların sinema ve 
tiyatrolara kabul edilmemeleri hakkında 
Muğla Nuri B. - Siçilli nüfus kamıııuna bazı 
mevat tezyili hakkında 

Antalya Alıınet Said B. - Karşılığı olmadığı 

halde lıilafı kanun çek keşide edenlere ceza 
tertibi için ticaret kanununun 6 ı o uncu mad
desine bir fıkra ilavesine dair 

Konya Alını et J-Ianıdi B. - Ziraat Odalan 
teşkil i ıı e dair 
Antal ya Ahmet Saki B. - ınunı beledi yeyc 
ait alıkiünı cezaiye lıakkıııdak i 17 kaııünusaıı i 

1927 ta rilı ve 959 ııuııı aralı kanunun ikiııci 
maddesinin tadili hakimda 

Muamelesi 
---·-·------------- -- --

Bütçe Enetimeninde 

Bütçe Enetimeninde 

ı 0/ 12/ 19 29 tarihinde teklif sahibi 
tarafından geri alınmıştır. 

Bütçe Encümeninde 

Bütçe Encümeııinde 

\ 
Bütçe Encümeııinde 

Bütçe Encümenincle 

Bütçe Encümeninde 

Teşkilatı Esasiye Encümeninde 

Dahiliye Eııcüıneninde 

Bütçe Erıcümeninde 

Dahiliye Encümeninde 

Dahiliye Encümeninde 

7/ l / 19 29 tarihinde 471 numaralı 
karar olarak kunul edilmiştir. 

Adiiye Encümeninde 

• 

20/5/ 1929 tarihinde Muhtelit En. ne 



2/56 

2/60 

2/69 

2/70 

2/71 

2/72 

2/73 
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lluUıs<.ısı 

Kastamonu H. felımi B. - Kastamonu vil-~yeti

ne merbut Taşk-öprü kasabası lıarikzedelerine 
ıııuavcnet hakkmda 
Muğla Nuri B. - Bilumum kavanini maliyede 
münderiç temyiz komisyonlarıııın ilg.asına dair 
·Eiaziz Hüseyin B. - Mücadelei nıilli yeye iştirak 

etrniyen nıenıurin lıakkmdaki kanuna bir mad
de ilavesine dair 

Erziııcaıı Saffet B. - Türk ocakları ıııerket hey
eti binastmn ııoksaıılarıııın ikmali için merkez 
heyetince 350 000 liraya kadar aktedilecek 
istikraza Maliye Vekilinin kefalet etmesi hak
kında 

İdare Heyeti M. M. M. 1928 senesi bütçesine 
tahsisatı munzamma itasma dair 

İstanbul Edip Servet B. 28 mayıs 1927 tarih 
ve ı 05 5 numaralı teşviki sanayı kanununa bir 
madde ilavesi hakkında 

Kayseri Eerit B. muhtelif makam veya Heyet -
lerine cezayı nakti tarh ve icrayı sanat ve tica
retten menetmek salahiyetlerinin refi hakkında 

2/7 4 Tekirdağı Celal Muri B. - B. M. M. Dahili 
nizamnamesinin bazı tabir ve İstilahlarının 

tadil edici 

2/75 

2/76 

2/77 

2/78 

2/79 

Elaziz ( Hüseyin B. ) - Elaziz Muhittin Beyin 
kerimesine hideıııatı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkmda 

Erzurum ( Talısiıı Bey ) - Memurin kanununun 
52 inci maddesine bir fıkra ilavesi hakkında 

istanbul (Tevfik Kanıil Bey ) - 28 mayıs 1928 
tarih ve 1312 ııumaralı vatandaşlık kanununun 
4 üncü maddesinin tadili bakinnda 

idare Heyeti, Hi yaseti Cüııılıur ı ()2 8 se ııes i 
bütçesinde 4,500 liraııııı nıünal<ales i lıakkında 

idare 1-leyeti Divanı Mulıa sc hat 1928 seıı cs i 

Bütçesinde 30,000 liranın münakalesine dair 

Muamelesi 
--- - - - --------··---

Bütçe Eııcüıııeııinde 

Bütçe Eııcümeniııde 

22/7/ 1929 tarihinde teklif sahibi 
tarafından geri · al ı nmıştır. 

29/ 11/1928 tarihinde 1360 numaralı 
kakanun olarak kabul edilmiştir. 

8/12/1928 tarihinde 1368 numaralı 
nunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/2/ 1929 tarihinde 1390 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29/ 5/ ı 929 tarihinde muhtelit encü
meninde 

Söz kitabının çıkmasına Kadar tehir 
edilmiştir . 

2/611929 tarihinde 13:21 numaralı 
kanunla tevhiden kabııl edilmiştir 

18/3/ 1929 tarihinde muamele tayi
nine nıalıal oln1adığı hakkında maz
bata kabul edilmiştir 

6/4/ 19 29 tarihinde 14 14 numaralı 
kaııun olarak kabul edilmiştir 

7/ 1/10 29 tarihinde 1378 mımaralı 
kaııuııb tl' v!ıit edilmiştir. 

14/ tô/ 19 20 tarilıiııd e 1382 ııuıııa
ralı ı ·anuııla tevlıiden kabul edilmiştir. 



N 

2/80 

2/81 
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Huh'ts:ısı -----------------

Giresun Hakkı tarik Bey - Kazançları emlak 
tasarrufundan ibaret olan eslıaııılı şirketlerden 

ııı üsakkafat vergisi alı ndıkça kazanç vergisi 
alınmaması hakkında 

Giresun Hakkı Tarik Bey - İcra kanununun 
birinci maddesine bir fıkra ilavesi hakkında 

2/82 Giresun Hakkı Tank B. - Bazı müesseselerde 

2/83 
sahipsiz kalan haklara dair 
İdare Heyeti B. M. M. 1 9 2 8 senesi bütçesi ne 
munzam tahsisat verilmesi hakkında 

2/84 Giresun Kazını B. - Giresun Belediyesi 
namına ithal edilen elektirik tesis1Hına ınüte

allik alat ve eelevatın giimriil< resminden muaf 
tutulması hakkında 

2/85 ·: Bitlis Muhittin Nami B. - Danıga resmi kanu
nunun 32 inci maddesinin 38 rakkamlı fıkra

sı ııa bir fıkra ilavesi hakkı nda 

2/86 Bitlis ı\\uhi tl in Nanıi Bey - Veraset ve intikal 
vergisi kanununun ikinci maddesine bir fıkra 

ilavesine dair 
287 İdare 1-Jeyeti- RiyasetiCürnlıur ı 928 senesi büt

çesine 800 lira munzam tahsisat veri lmesi 
hakkı ııda 

2/88 İdare Heyeti - RiyasetiCümhur ı 928 senesi 

2/89 

2/90 

2/91 

2/92 

2/93 

bütçesine 5 000 lira munzaın talısisat verilme
sine dair 
Yozgat Süleymanı Sırrı Bey - Sekarlardan 
vergi alınması lıekkıııda 

Denizli Necip Ali Bey - Hukuk fakültesi 
müderrislerinden Mahmut Esat Efendinin 
ailesine Vatani hizmet tertibinden maaş tahsi
sine dair 
İdare heyeti B. M. M. 1928 senesi bütçesine 
(5 500) lira ımınzam tahsisat verilmesine dair 

İdare heyeti Rjyaseticüınhur 1928 senesi büt- · 
çesiııin muhtelif fasıliarına ceıııan 12 000 lira 
ımınzanı tahsisat verilmesi hakkında 

Kastamonu Hasan f·ehmi B. - Devlet memurla
rının ızın aldıkları günlerde şimendiferlerle 

seyrisefain vapurlarına verecekleri ücrete dair 

Muamelesi 

iktisat Eııcünıeııindedir. 

25/4/1929 tarihinde teklif salıibi 
tarafından geri alınmıştır. 

Adiiye Encümeninde 

7/2/ 1929 tarihinde 1392 numaralı 
kanunla tevhiden kapul edilmiştir. 

18/2/1928 tarihinde 1395ııuıııaralı 
kanun olarak kabul edi Imi ştir. 

ı 6/5/ 1929 tarihinde teklif salıibi 
tarafından geri alınmıştır. 

16/5/1629 tarihinde teklif sahibi ta
rafıııdaıı geri alınmıştır. 

2/3/ 1929 tarihinde 1403 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

Bütçe Endimen i nde 

Bütçe Encümenirıde 

13/4/1929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 1422 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde teklif sahibi 
tarafından geri alınıııştır. 
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.;!} Hnl:'ısusı 

2/94 Manisa Saiın B. - Maarif Vekili Necati Bey 
merhumtın büyük validesi Renızi ye lıanınıa 

ikramiye verilmesine dair 

2/95 İdare Heyeti B. M. M. 1929 ve 1930 seneleri 
bütçelerine 25 000 liralık tahsisat kunulrnasına 
dair 

2/96 Sivas İbrahim Alaettin B. - Meccaııi leyli tale
beııiıı mecburi hizmetlerine dair olan kanuna 
bir madde ilavesi lıakkıııda 

2/97 Bütçe Eııci.iıncııi - Zabilaıı ve askeri ıncınurlarııı 

maaşatı hakkında 

2/98 İdare Heyeti - B. M. {\,, JIJ 18 senesi bülçe -
sıne ı SOO liralık muıızam lahsisat ver ilnıes iıı e 

dair 

2/99 Bütçe encüıııeııi - DevJel memurları nıaaşatıııın 
tevhit ve teadülü hakbındak i kaııuna müzeyyel 

2/100 Bütçe Encünıeni - Zabitaıı ve asker i ıııcııııırlar 
ımıaşa lt hakkındaki kanuna nıüzeyyc l 

2/ 101 Bütçe Encümeni 24 mayıs 19~9 tarih ve 1"155 
n umaralı kanuna nı üzeyyel 

2/10 2 Bütçe Encümeııi - 1929 senes i bütçe kamıııu
na merbut (D) cetvelinde baz ı tashilıat yapıl 

masına dair 

2/ 103 Bütçe Encünıeni - Maaşatın tevlıit ve teadülü 
hakkındaki 145 2 numaralı kanuna m üzeyyel 

2/ 104 Giresun I-Jakkı Tarık Bey - Türk harflerinin 
kabul ve tatbikı hakkındaki kanunun meriyct i 
tarihinde intişar eden Türkçe matbuata prim 
verilmesine dair 

2/1 O 5 Mardin Ali Rıza B. - Aınaııajnıaıı ve teşc ir 
i şlerinde ıııüstahdem . ııı emurini fenııiyeye ve
rilecek yevmiyeler hakkında 

2/106 Bütçe Eııcüıneni - maaşatın tevlıit ve teadiili'ı 
hakkı ndaki kanuna ın üzeyyel 

.r·v\ uanıcies i 

2/ü/1929 tarihinde 1521 mımaralı 
kamm olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 1517 numaralı 
kamııı olarak kabul edilmiştir. 

30/5/ 19 29 tarilıiııde 1484 mımarali 
kaııuıı olarak kabul edilnıistir. 

ı 8/5/ 1 CJ 2CJ tarilıiııdc 14 3 mınıaralı 
kaııuı ı olarak kabul edilm i ştir. 

28/ / 19 29 larihinde 1467numaralı 
kanunla tevlıideıı kabul edilmiştir 

29/5/ 19 29 tarihinde 1476. numaralı 
kaııuıı olarak kab11l edilmiştir 

29/5/19 29 tarih.inde 14'17 rıumarah 
kamın olarak kabul eelilmiştir 

29/5/ 19 29 tarihinele 1.J. 7 8 numaralı 
kanutı olarak kabul edilmiştir. 

29/5/ 1929 tarihinde 1479 numaralı 
kanun olara!< kabul edilmiştir. 

1/6/1929 tarilıinde 1498 numaralı 
kanun olarak kabul ed ilmi ştir . 

Bütçe Encünıeııinde 

2/611929 tarilıind e 1508 numaralı 
kanun olarak kabul ed ilmiştir. 

2/6/ 1929 iar ilı inde 1511 ııuınaralı 

kan un olarak kabul edi Im iştir. 
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2/ 1 O 7 Bütçe Epcüıııeni - ı 9 2 9 mali sc ıı es i bütçe ka
nununa rrıüzeyyel 

2/ 108 Adii ye Eııcünıeni- ınülga meclis i ayan kfHiple
rinden suudülmeylevl Efendinin affı lıakkında . 

----

' 

Muamelesi 
----· 

2/6/ 1929 tarihinde 1512 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6 / 1929 tarihinde 1516 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

-



3 - Tezkereler 
Gerek üçüncü devre birinci içtima. senesinden devrolanan ve .~erekse ikinçi içtima senesinde 

MeclL.'li Aliye gelen tezkereterin mecmuu (198) tane olup bunlardan 27 tanesiresen veya tevhi
derı kanun; 8 tanesi tejsir ve ( 67) tanesi de resen veya tevlıiden karar olarak kabul edilmiş; 
(37) si heyeti lllnumiyede /araet, (9) zu /ujz, (1) i hükümete iade ve (1) isi hakkında da muamele 
tayinüze mahat olmadığı hakkındaki mazbata /ıabul suretile intaç edilmiştir. 

3/ 17 

3/18 

3/24 

l /25 

3/27 

3/29 

3/30 

3/3 ı 

3/35 

3/39 

3/41 

M litebaki ( 48) tezkere muhtelif encümetilerde bulunmaktadır. 

Hulfısusı 

Mart - ağustos 1927 aylarıııa ait iki kıt'a ra
raporun takdim edildiğine dair Di vanı Mulıa
sebat Riyaseti tezkeresi 

Tahriri m üsakkafat ve arazi ko ın is yon l a rı aza
liklanııda istilıdam olunan zevata şehri maktuan 
verilmekte olan ücuratın sureti tediyes iı ı i ve 
i şbu komisyonlar nıenıureyniııiıı icrayi tekaü
dünde olunacak ıııuam e le niıı tcfsiri hakkında 
Baş vekfılet tezkeresi 
Evrakı nal<tive kaııu ııbrıııın tcfsir ine dair Baş 
Vc>kalet tezkercsi 
1.5 nisan 133() ' tarilı ve 333 ıııımaralı eın vali 
ıııetruke kanununu muaddil kanunun lefsiri 
hakkında Bş. V. tezkeresi 
Kanunu medeninin 268 ve 269 uncu . maçide
lerinin tefsiri hakkında Bş. V. tezkeresi 
liariciye bütçesine tahsisat ilavesi hakkı nda 

teklifin geçen senelerio hesahat sarfiyatına 

müteallik olması itibarile heyeti umumiycye 
arzından evvel hesabı kat'i muamelesinde ııazan 
dikkate alınmak üzere bidayeten Divanı Muha
sebat Encümenince tetkik olunması hakkında 
Bş. V. tezkeresi 
Hariciye Vekaletinin 1338 senesi bütçesinin 
308 inci faslının birinci harcırah maddesine 
mevzu tahsisat tamamen sarfedilmiş olduğu 

cihetle senei mezkfırede tahakkuk edip tediye 
edilmiş olan 7382 liranın 1341 senesi liariciye 
bütçesine ilaveten vaz'ı hakkında Bş. V. tezkeresi 
Eylul - teşrinisani 1341 raporlarımn takdim 
kılındığına dair Bş, V. tezkeresi 
Divanı Muhasebat teşkilat ve vazaifine dair 
ihzar edilen layihamn takdim kılındığı hak
knıda Bş . V. tezkeresi 
Meıııurin kanununun 4 7 ve 90 ı ncı maddeleri 

· Iıükınüne nazaraıı 2 mart 1334 tari lı li kanunun 
ikinci maddesiniıı mülga olup olmadığının tef
siri lıa'ı<kı nda Bş. V. tezkeresi 
Etıbbamn hizmeti mecburesine mütedrir 369 
numara lı kamına müzeyyel 438 ve »3 1 numa
ra lı kaııuıılarnı altı nıadçlcs j nin tcfsiri hakkında 
Bş. V. tezl-:eı·esi 

Muameles i 

Üçüncü maddesi Bütçe encümeniıı
dir. 

ı /SO ile Bütçe Eııciinıenindedir. 

Ma 1 i ye Eııcünı cıı i ndedir. 

Adiiye encümenindedir. 

Adiiye Encümenindedir. 

Bütçe Encümenindedir. 

Bütçe Encünıenindedir. 

2 inci madde Bütçe Eııcümenindedil'. 

Bütçe Encümeni ndedir. 

Bütçe Encümenindedir. 

Bütçe Encünıeııinded i r . 
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3/48 

3/49 

3/58 

3/65 

3/70 

3/7 'J 
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Silki askeriden tardedilenlerin hakkı tckaüt
leri hakkında İcra V eki Ileri Heyeti tezkeresi 

Asker! tekaüt ve istifa kanununun beşinci 

nıaddesiı)i muaddil kanunu muvakkatin tadiline 
dair olan kanunun dördüncü maddesinin 
tefsiri hakkında Bş . V. tezkeresi 

Memuriıı kaııunuııun 85 inci maddesinin tefsiri 
hakkında Bş . V. tezkeresi 
Asker! tekaüt ve istifa kanummun 24 üncü 
maddesini n jandarma efradına sureti tatbikının 

tefsiren halline dair Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi 
1340 senesi h esabı kat'isine mütedair mutaba
kat beyannamesinin takdim olunduğu hakkında 
Divaııı Muhasebat Ri yaseti tezkeresi 

Alı va li lıazıra Jıasebile tahtı silalta alınan ilıti y al 
zabitaııına nıenıuriyeti daiınc ilc bir tarafa 
i za ııı olunanlar misillü lıarcıral; ve ycv111iyc 
itası için harcıralı kararnamesinin baz ı nı l'va 

dının tefsirine dair Baş VekalE't tczkeres i 

3/73 Cilıeti askeriyede kadroya tabi ve maaşh hiz
metlerde ücretle istihdam olunan mütekaidinin 
tekaüt maaşlarının kat'ı icap edip etmiyeccği
ııin te fsi riıı c dair Baş Vekalc t lezkeres i 

8/76 

3/78 

3/88 

3,192 

Müddeti hi zmetleri 25 seneye varmaks ı zın 

maliı liye tleri ne bi ııaen tekaütleri icra ed i !en ve 
bilalıara hasıl olan lüzum üzerine vazifeye 
davet edilerek maaşatından aidatı · tekaüdiye 
katedilmiş olan erkan , ümera ve zabitan ve 
mensubini askeriyenin hizmeti müteehhireleri 
zamaııında terketmiş oldukları aidatı mezkfıre

ııin tekaüt maaşlarına tesiri olup olmadığı 

hakkındaki ihti laf ın tefsiren bir !<ar ara raptına 
Çair Bş. V. tezkeresi 
Mütekait tabip Kolas ı Memet Tevfik efendinin 
maaşının tarihi tahsisi hakkında . bir karar 
ittihaz edilmes ine dair Başvekalet tezkeresi. 
Meıııu rin kanununun 70 inci maddesinin 
tefsirine dair Divanı Muhasebat ri yc.ıseti 

tezkeresi 
Hükfımetl e i zın i r - Kasaba Demiryolları ve 
temct idi ş irket i arasında takarrür eden itilaf- . 
namenin imza ve taatisi için mezuniyet itası 

Muame lesi 

2/6/ 1929 tarihinde 1520 mınıaralı 
kanunla tevhiden kabııl edilmiştir. 

24/ 12/ 1928 tarihinde 1372 ııuıııa
ralı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Memurin Encüınenindedir 

Maliye Encümenindedir 

4/3/ 19 29 tarihinde 1405 numaralı 
kanunla: tevhiden kabul edilmi ştir. 

10/ 12/1928 tarihinde ı 38 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

20/ ı / 19 29 tarihinde 4 75 numaralı 
karar olarak kabul edi Imiştir. 

Bütçe Encümenindedir. 

Hıfzedilıniştir 

Bütçe Encumenindedir 
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3/102 
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Jıakkıııda 1/35 numaralı layihaııııı tesr ii inta
cına dair 

Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memu
rini hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinin 
tefsiri ne dair Başvekalet tezkeresi 

istanbul eytaın idaresince mülga Maliye 
Nezaretiııe muayyen vade ve faiz ile bazı 

emlfiki milliye mukabilinde ikraz edilen 
400 000 liramn resülmali tesviye edilmiş 
isede eınlaki mezklıre üzerine cilıeti adliyece 
mevzu haczin fekki için ayrıca faiz de verilip 
verilmiyeceğinin tefsiri Iıakkmda Bş. V. 
tezleeresi 
Otuz seneyi ikmal ederek tekaüdü icra kılınmış 
olan rütbeyi askeriyeyi Iıai z nısb'uslara meımı
riıı kanununun 71 inci maddesinde nıevzubahs 
ikramiyenin ıneb'usluk~ tahsisatı üzerinden ita 
edilip edilnıiyeceğinin tefsiri hakkında Başve

kaJet tezKeresi 

3/ 115 Tütün İdarei İnlıi sariyesi ıııenıurlarımn nı eın u
rini resıııiyed e n addiyle vazifei ınemu:-elerinden 
mütevellit veya vazifei resm iyelerini ifa sırasında 
hadis olan cürüınlerinden dolayı hakları nda 
Meınurin Mulıakemat kanunu ahkaınıııın tatbiki 
lazım gelüp gelmediğinin tefsiı'ine dair 

3/ !20 İngiit erede kain ( Taymis Ayron \Xforks) fabri
kalarından sipariş olunan üç adet uskıırlu vapor 
esınanına mahsuben sabik Bahriye Nazırı Muhtar 
paşa ile Maliye Nazırı Nail bey tarafından kefalet 
olarak tediye ettirilen 20 000 İngiliz lirasının 
müsebbiplerinden tazminine ait dava safahatın
dan bahis ve bu kabil davaların mercii rüye
tinin tay in ve tefsirinc dair Başvckfı let tezk rsi 

3/ 121 Mücadelei Milliyeye iştirak etııı i ye ıı ve lıudııdu 
mi lll harici nde kala rı erkan, üıriera ve zab i tan 
ve mern ur in ve ınensubi ni askeriye lı akkı nda 
yapılacal; ımıaıneley i ve cidali Milli ye iştirak 

cde ııle riıı tabiit nıüddc tl eriııin s ıırc ti lı csabıııı 

rıatık k:uııııııın birinci ınaddes iııiıı iefsirine dair 

3/ 122 Teşviki sanayi kanunuııuıı yediııci ıııadd cs iııiıı 

tefsirincdair Bş. V. tczkeresi 
3/ 1 23 Güııırük kaııuı;una ınü zcyyel rnevat lıakkıııdaki 

kaııunuıı beşiııci maddesinin lefsirine dair Hş . 

V. kzkcresi 

Muamelesi 

I /6/ 1929 tarihinde 1500 mımaralt 
kanunla tevh iden kabul edilmiştir: 

8/ 12/ 1928 tarihinde 137 nui1ıaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir , 

Adiiye Encümeninde 

2-l,/ 1 1/ ı 9 28 tarihinde 455 numara lı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

Adiiye Encümenindedir. 

30/5/ 19 29 tarilıiııde 51 1 mınıaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/6/ 19 20 tarilıindc 1520 numaralı 
kanunla te vlıidııe l<abııl edilmiştir. 

Bütçe [lici'ııııeııindedir. 

Adiiye L::ıi c üııı eniııdedir. 
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2/ 125 Ecııebi devletler tarafından sefarethane ve kon
soloshane inşa edilmek üzere meccaneıı tefviz 
ölunan ve gerek bu maksatla teferru ve iştira 

edilen arsalarla mııhteı·ik ve ınünlıedim sefa -
rethane ve konsoloshane a rsabrıııın vergi ile 
ınükelleflyet veya ademi ıııiik e llefi yet i htısu su -
nlın tasrihi iÇiıı 1 maı·t 1332 tarihli kammun 
tefs iri hakimıda Bş. V. tezkeresi 

3/ 129 Tekaüt maaşile ınuallim ve ınüderrislik, dok
tor, eczacı, baytar, mühendis ve kondoktorluk 
ııı aaşlarıııın bir zat uhdesinde içtiımı edebi le
celderine dair olan ka ının ıııucibiııce ıntıhassa

satları ücret olarak verilen ıııutekaidiııin uzak
hi< ve pahalılık zamaiminden ist ifade ed ip ede
ıııi yecek lerinin tefsiri hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/ ı 3 o Mi Ili müca lı ede esııasmda feda ka rlı ğ ı görülen 
Trabzon defterdarlığı varidat trtkik nıcnıtıru 

Abbas liilıııi Beyin i stid a larıııııı gönderildiğ'.i 

hakkında 

' ' / 1 " 0 Veraset ve i ı ıtikal ve r2" isi k:ınuııuımn dör-
·' .) .1 ~ 

clüncü nıaddes iııin tcfsirine dair Bş.V. tezkeresi 

4/ 134 Şeker, petrol ve benzin inhisarlarıııııı 19 26 

3/ 135 

3/ 141 

3/ 14 2 

3/143 

3/145 

3 114 8 

senesine ait' hesab ı kat'i cetvellerinin takdim 
ol unduğu lıakkmda l3ş. V. tezkeresi 
İskan kanununun ı O uııcu ıııaddesiniıı tefsirine 
dair Başvekfılct tezkeresi 

Ziraat Bankası hisse senedatının daınga res
minden muaf olup olmıyacağımn tayin ve 
tefsiri hakkı nda Başvekalet tezkeresi 
Ziraat Bankas ı hi sse senedatının daııı ga res
minden muaf olup olnııyacağ·ınııı tefsiri hak
kındaki tezkere ni ni n tesrii i n tacı hakkında 

Başvekalet tezkeresi 
Kazanç vergisi kanununun ı ı ve 15 inci 
mddelerile 71 inci maddei nıuval; kates inin 
tefsirine dair Bş . V. tczkeres i 

İnhisar idareleri lıcsa batıııın Diva nı muhase
batça tetkik eclilüp edilıniycceğiniıı tefsirine 
dair Divanı ııııılı:ı sebat ri yaseti tczkeresi 
Mücadelei milli yedek i ve yararlı ğından dolayı 
piyade yüzbaşı Enver Efendinin taktl irname 
ile taltifi hakkıııda B.:. V. tczJ;, rec. i 

Muamelesi 

22/ I 1/ 19 28 tarihinde 445 numaralı 
karar olarak kabul edi Im iştir 

Bütçe Encüınrııindedir. 

17/ 12/ 1928 tarihinde 463 ııu ıııa ralı 
karar olarak l(a bııl edilmi ştir . 

ı 7/ l 1/ 1928 tarihinde 1357 numara lı 
kanun olarak kabul e dilmiştir. 

Di vaııı M tılıasebat E ncü men i nde d ir. 

1 O/ ı 2/ 19 2S tarihinde 459 numa ralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe Endi nı eni nd ed ir. 

Bütçe E ne üm eni ndedir. 

2/2/ 19 29 tarihinde 1388 numaralı 
ka nun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı mulıasebat Encümenine 

24/ 11 / 1928 tarihinde 449 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 
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3 / 1 5 4 Adaııaııın karaköçc köyünden Hacı kadir oğ lıı 
Süleyıııanııı idaıııı hakimıda Bş. V. tezker€si 

3/ 155 Altıncı fırkanın 52 iııci alayının birinci tabıı
rtında müstahdem mülazım Ahmet Zati efendi 
hakkındaki lıükınün taslıilıini teıninen ımımai
leylıe ait cezadan kanunsuz görülen kısmın 

affine dair . Bş. V. tezkeresi. 

3/ 156 Avukatların ıııııvazene i uıııuıııi yeye dalı il iki 
daireden ayrı ayrı ücret alıp alıııı yacaklarıııııı 

tefsiri lıakkıııda Bş. V. tezkeresi. 
::1 / 157 Erzi11 aıı ııı e b'usu Abdülhak Bey iıı ınas uııi ydi 

teşriiy es inin ref'i h akkında Bş . V. tezkere· i 

3/ 15 8 Eskişehrin yeni mahallesinden kasap Yakup 
Hucaoğlu Nuri Efendi hakkmdaki hatayi adli
nin ıslahına dair Başvekalet tezkeresi 

3/159 Cidali Milliye iştirak edip fevkalade yarcı.rlığı 
görülenler hakkındaki 400 numaralı kanun 
mucibince takdir ve terfi· edilmekten dolayı 
ikame edilen idari davaların sureti şirayı dev
letin dairei salalıiyetine dair olup olmıya cağı
nın tayin ve tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/160 Çekirge kanununun ikinci ve üçüncü madde-
• lerini muaddil 1235 numaralı kanunun ikinci 

maddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

3/ 161 Çal Müftüsü Ahmet İzzet · Efendinin ve riifeka 
sının harnil bulundukları istiklal ıııadalyası 
şeritlerinin kırmızıya tebdili hakkında Bş. V. 
tezkeresi 

3 / 16 ~ Oiyarbekirli Süleynıaııoğlu Alıın et hakk;ııdakı 
hatayi adlinin af suretile tashihine dair Bş . V. 
tezkeresi 

3/ 163 Devreğin Vakacık köy"üııden Kayı oğull arıııd a n 
korucu "Afıınetoğ·Iu Alııııedin id a nıı h akkında 

BaşvakaJe t tezlw·es i 

?ı / 1 6 4 11 ı 1 ıınnı a ra lı askerlik ıniikcll cfi yeti kaıııınıı 
ıııııı ı 0 9 uııcıı ııı :ıdd C's i ıı ı ıı c ibince ihti ya L 
zabiti olacaklarda ıı b az ıl a rı ı ıı ıı bedel i nakil 
vernıeğ i tercih edip bakayada kalarak ıı ır-zkCı r 

:36, 89
1 

108 inci maqde l eriııden istifade et-

Mııanı c les i 

2-l/ 1 J/ 1929 tarihinde 44S mımaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24/ 11 / 19 28 tarilıiııde 447 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

13iitçc Eııcüııı e ııi ııdc 

' -1/ 12/ 192 8 larilıinde 46 5 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

tl 

12/ 11 / 1928 tarihinde 444 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

1/ 12/ 1928 tarihinde 457 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

7/2/ 1929 tarihinde 478 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24/ 1 I / 19 28 tari lı inde -i46 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

24/ 11 / 19 28 tarihinde 4 5 ..J ıııımaralı 
karar olarak kabul edilmiştir ' 

2 -l-/ 1 I / 1 9 28 tarihinde 45:3 mımaralı 
~arar olarak kabul edilmiştir 



- 242 -

llul<lsası 

tiklrri anlaşıldığından bu gibilerin bedelierinin 
alınıp alınmıyacağımn tayini hakkında Başve

kaJet tezkeresi 

3/165 Asker] tekai.it kaııunuııun 40 ı ncı ve 4 7 iıı ci 

madL!elerinin tefsiri hakkında Divam Mulıasc
bat riyaseti tezkeresi 

3/166 Sabık mülkiye müfetti ş i Hasan Reşit Beyin 
hami! bulunduğ·u istiklal madal yası şeridinin 

kırmızıya tebdili hakkında Başveka let tezkeresi 

3/167 Kocaeli Polismüdürü Yusuf Zi ya ve Ser 
Komiser Sahaettin bey leriıı harnil bulundukları 
istiklal ıııadal ya sı" şeritlerinin kırmızıya tebdili 
hakkında Baş Vcld.lellezkeresi 

3/ 108 ihtiyat zabit nıektebiııc se vkoluııaıılardatı me-
mur bulunanları maaşlarımııne suretle tesviye 
olunacağınıne tayin ve tefsiri hakkında Başveka
let tezkeresi 

3/16 9 Aciz ve kabili yelsizlikleri cl olayı s il e haklarında 
rnenıurin kanununun birinci rnuvakkat maddesi 
tatbik edilerek tasfiy eye tabi tutulmuş olanların 

ücretle diğer vazifelerde i s tihdamları caiz olup 
olmıyacağınııı tefsi ri hakkında Başveka l et 
tezkeresi 

3/170 Kırşehrinin Ömer K~Uı ya Köyünde Musa oğlu 
Ömer ve Ali oğlu Hanefinin idamlan hakkında 
Başvekalet tezkeresi 

3t l 71 Oedizin Oaipler Köyünden Mustafa oğlu Hasa
mn idanıı hakkında Başveka l e t tezkeresi 

3/ 172 Mart - mayı s ve lıaziran - ağ ustos 1928 ayia
nna ait raporların takdim kılındığı hakkında 

Divam Muhasebat Ri yaseti tezkeresi 

3/ 173 Maaş kaııutıunun sekizinci ·maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/174 Memurin lianununun 89 uncu maddesinin tef
siri hakl<in c1a Baş Vekalet iezkeresi 

3/175 Maaş kaııuııuııuıı 11 inci maddesinin tefsiri 
hakkında Baş Vekalet tezkeresi 

Muamelesi 

7/2/19 29 tarihiııde 4 77 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

7/ 1/19 29 tarihinde 140. mımaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

22 14/19 29 tarihinde 499 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

11 /4/1920 tarihinde 494 numara lı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir . 

'!.7/ 12/ 1928 tarihiııde139 numaralı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

24/ 12/ 1928 tarihinde 466 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24/ 11 / 1928 tarihinde 45 0 numaralı 
karar -olarak kabul edilm i ştir . 

2-f/ 11 / 19 28 tarihinde 452 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

29/12/ 19 28 tarihinde 469 numaralı 
karar olarak kabul edilmistir . . . 
Bütçe Encümenindedir. 

23/2/1929 tarihinde 141 numaralı 
tefsir olarak kabul edilm işt ir. 

Bütçe Encümenindedir. 
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3/176 Memleket harici mekteplere girmek üzere azimet 
ederek !isan tahsilinde veya fabrikalarda stajda 
bulunanlarla tali bir mektebi ikmal etmekle 
beraber kabul zamanı gelmediğİnden ali 
bir mektebe girmemiş olanların askerlik 
muamelelerinin ertesi seneye terki caiz olup 
olınıyacağımn tayini ve askerlik mükellefiyeti 
kanununuu 25 inci maddesinin tefsiri hakkında 
Bş. V. tezkeresi 

3/177 Niksarın Eskidir köyünden kocaoglullarindan 
Ömer oğlu Kazıının idamı hakkında Başvekalet 
tezkeresi 

3/1 78 Mücadelei .Milliyeye iştirak etmiyen memurlar 
hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinin tefsi
rine dair Bş. V. tezkeresi 

3/179 Çankırı nüfus Müdürü Necati beyin istiklal 
madalyasıle taltifi hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/1 ~O Memurin kanununun 4üncü maddesinin tefsiri 
hakkında Baş Vekalet tezkeresi 

3/181 Muamele vergisi kanunuuun 3 üncü maddesinin 
Birinci fıkrasının tefsiri hakkında BaşVekalet 
tezkere si 

3/182 Eskişehrin yeni mahallesindenkasap yakup Hoca 
oğlu Nuri efendi hakkındaki hatayı adlinin 
ıslahı hakkında Baş Vekalet teszkeresi 

3/183 · Tapu idarelerine ait muamelat harçları hakkın
daki kattunu 
layihasının iadesine dair 

3/184 ı 341 senesi hesabı umumisine mütedair 
umumi mutabakat beyannamesinin takdim kı

lındığı hakkında Dinnı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi 

31185 İzmir Sanayi ve Mesai Müdürlüğü Mümeyyizi 
Eşref Beyin mücahedei milliyedeki hizmetine 
binaen istiklal madalyasile taltifi hakkında Bş. 
V. tezkeresi 

Muamelesi 

20/1/1929 tarihinde tayini mua
meleye mahal olmadığı hakkındaki 
M. M. Encümeni mazbatası kabul 
olunmuştur. 

24/ tt / 1928 tarihinde 151 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

30/3/ 1929 tarihinde 490 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

1/12/1928 taridinde 456 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

27/12/1928 tarihinde hükfımete iade 
edilmiştir· 

Adiiye Encümeniııdedir. 

17/ 12/1928 tarihinde 464 numaralı 
karar olarak habul edilmiştir. 

22 / ll / 1929 tarihinde okunarak 
mezkCır layihamn Hükfımete iadesi 
kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat Encümeninde. 

15/12/1928 tarihinde 460 numa
ralı karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/186 8 ı O numaralı kanunun kanunu medeni ile ilka 
edilmiş olduğunun tefsiri hakkında Bş .V. 
tezkeresi 

3/187 Posta ve Telgrat ve Telefon memurları hak
kındaki kanun layihasımn iadesine dair Bş. V. 
tezkeresi 

3/188 Azayi kirarndan bazı zevatın mezuniyetleri hak
kında B. M. M. Ri~aseti tezkeresi 

3/189 Azayi kirarndan bazı zevatın mezuniyetleri hak
kında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

3/ 190 Azayi kirarndan bazı zevatın mezuniyetleri hak
kında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

3/191 Oireson mebusu Hakkı Tarik Beyin teşrii ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet 

tezkeresi 

. 3/192 Durmuş oğlu ismailin idamina dair Başvekalet 
tezkeresi 

3/193 Konyanın hacı Yusuf mescit mahallesinden 
akköz oğlu şöhretli Osman mahdumu Süley
mamn idamına dair Başvekalet tezkeresi 

3/194 Istanbul ile Ankara arasinda telsiz telefonla 
icra edilecek gayri resmi muhavere ücretleri 
hakkındaki kanun layihasının iadesine dair 
B. V. tezkeresi 

3/195 Tokatın ovacık koyünden pehlivan oğullarından 
Şahanın idamına dair B. V. tezkeresi 

3/ I 96 Umumi müfettişlik müşaviri askeri kadrosunun 
tasdikı hakkında Başvekalet tezkeresi 

Muamelesi 

ı I /5/I 929 tarihinde 501 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyenin 29/I 1/928 ta
rihli in'ikadında okunarak iade edil
miştir . 

Heyeti umumiyeni 12/ I I/I 9'28 ta
rihliinikadında okunarak kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyenin I 5/11/1920 ta
rihli inikadında okunarak kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyenin 3/ 12/1928 ta -
rihli inikadında okunarak kabul 
edilmiştir. 

24/ 12/ 1928 tarihinde 467 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

17/ 12/ 192!3 tarihinde 461 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

17/ I 2/I 928 tarihinde 462 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Hey'eti umumiyenin 8/ 12/ 1928 ta
rihli inikadında okunarak iade edil
miştir. 

12/ I / 1929 tarihinde 472 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştirr. 

Bütçe Encümeni riyasetinin 28/1 / 
I 929 tarihli tezkeresi üzerine hıf

zedilmiştir. 
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3/197 Eczacılar ve eczaneler kanununa muhalif hare
ketinden dolayı eczanesi seddedilen Davit 
Bohor Efendi hakkındaki cezanın ref'i hakkında 
Başvekalet tezkeresi 

3/198 28 mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı 
kanunun 7 inci maddesinin tefsiri hakkında 

Başvekalet tezkeresi 

3/199 Maaş kanununun 17 inci maddesinin hakimler 
kanununun 19 uncu maddesini ilga edip etme
diğinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/200 Posta kanununun otuzuncu maddesinin rabian 
fıkrasının tadili hakkındaki kanun layihasının 

iadesine dair BaşvakaJet tezkeresi 

3/20 ı Kadimen kura ve kasabat ahalisinin intifalarına 
tahsis edilmiş olan mera ve bataklıklarla .emsali 
yerlerin sureti tahriri hakkındaki kanun layiha
sının iadesin~ dair Başvekalet tezkeresi 

3/202 Memurin kanununun 4 üncü maddesinin tef
siri hakkındaki tezkerenin iadesi hakkında 

· Başvekalet tezkeresi 

3/203 3 nisan 1340 tarih ve 390 numaralı avukat
lık kanununun ikinci nıaddesile bu kanunun 
bazı maddelerini muaddil 6 kanunusanİ 19.28 
tarih ve 708 numaralı kanunun ikinci madde
sindeki mülazemet müddetinin tefsiri hakkında 
Başvekalet tezkeresi 

3/204 Muamele vergisi kanununun birinci maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/205 Nafia Vekilietine Kütahya Meb'usu Recep Beyin 
Tayini hakkında Riyaseti Cümhur tezkeresi 

3/206 Bilecik Meb'usluğuna intihap olunan Asaf 
Beyin intihap mazbatası hakkında Bs. V. 
tezkeresi 

Muameiesl 

28/3/1929 tarihinde 489 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 146 numaralı 
tefsir olarak kabul edi !miştir. 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkın

daki kanunla halledildiğinden 5/6/ 
19 29 tarihinde hıfzedilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin 24/ ı 2 / 1928 
tarihli in'ikadında okunarak iade 
edilmiştir. 

Heyeti Umutniyenin 24 / 12/ 1928 
tarihli in'ikadında okunarak iade 
edilmiştiı: . 

Heyeti Umumiyenin 27 / 12/1928 
tarihli in'ikadında okunarak iade 
edilmiştir. 

1/4/ 1929 tarihinde 143 numaralı 
tefsir olarak kabul edi Imiştir . 

25/5/1929 tarihinde 505 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

Heyeti Umumiyenin 5/11/1928 
tarihli in'ikadında okunmuştur. 

Heyeti Umutniyenin 5/11/1929 
tarihli in' i kadında okun'muştur. 
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3/213 
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Cebelibereket Meb'usluğuna intihap olunan 
Naci Paşanın intihap mazbatası hakkında 

Bş. V. Tezkeresi 

Samsuu Meb'usluğuna intihap olunan Nusret 
Sadullah Beyin intihap mazbatası hakkında 

Bş. V. tezkeresi 

Elaziz meb'usu Muhittin Beyin vefat ettiği 

hakkında Bş. V. tezkeresi 

Zonguldak meb'usu Tunalı Hilmi Beyin vetat 
ettiği hak.kında Bş. V. te zkeresi 

Elaziz meb'usl1;1ğuna intihap olunan fazı! 
Ahmet Beyin intihap mazbatası hakkında Baş 

Vekalet. tezkeresi 

Zonguldak meb'usluğuna intihap oluuan Celal 
Sahir Beyin intihap ma~batası hakkında Bş. V. 
tezkeresi 

Merhum Necati Beyden inhilal eden Maarif 
Vekilliğinin BaşVekil İsmet Paşa Hazretlerine 
ilaveten tevdi _ kılındığı hakkında Riyaseticüm
hur tezkeresi 

3/214 İktısat Vekaleti 1928 senesi bütçesinin 79 5 inci 
faslının ikinci maddesindeki kamyon mübayeası 
ve şöför istihdamı için formüle meşruhat ve
rilmesi hakkında BaşVekalet tezkeresi 

3/215 · istanbul Polis Serkomiserlerinden İbrahin fevzi 
Beyin milli mücadeledeki hizmetine binaen 
İstiklal madalyasile taltifi hakkında Başvekalet 
tezkeresi 

3/216 Kastamonunun Akdağı Köyünden Sadıkoğlu 
Mehmet Alinin idamı hakkında Başvekalet tez
keresi 

3/21 7 Memurin kanununun müzeyyel maddesinin 
tefsiri hakkında Bş. V. tezkeresi 

Muamelesi 

Heyeti Umumiyenin 5/11/ı 929 
tarihli in'ikadında okunarak kabul 
edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin 17-11-t 928 
tarihli in' i kadında okunarak kabul 
edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin 22/11/1928 
tarihli in'ikadında okunmuştur. 

Heyeti Umumiyenin 22/11/1928 
tarihli in'ikadında okunmuştur. 

Heyeti umumiyenin 31 /19/1928-
tarihli in'ikadında okunarak kabul 
edimiştir. 

Heyeti umumiyenin 31/12/ 1928 
tarihli in'ikadında okunarak kabul 
edilm iştir. 

Heyeti umumiyenin 7 f 1/1 9 29 tarihli 
in' i kadında okunmuştur. 

1929 senesi bütçe kanunu ile halle
dilmiş olduğundan 5/6/19 29 tari
hinde hıfzedilmiştir. 

7/2/1929 tarihinde 479 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştirr. 

22/4/1929 tarihinde 498 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

26/1/1929 tarihinde 4 76 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



M İlulasası 

3/218 Dört zatin, milli mücadele esnasındaki güzel 
hizmetleri'ne binaen beyaz şeritli istiklal ma
dalyasile taltiflerine dair Bş. V. tezkeresi 

3/219 Muhasebei umumiye kanununun 48 inci mad
desinin tefsirine dair Bş. V. tezkeresi . 

3/220 Erzurum Müddei Umumisi İbrahim Ethem 
Beyin milli mücadeledeki hizmetine binaen 
istiklal madalyasile taltifi hakkında Bş. V. 
tezkere si 

3/221 Azayi kirarndan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

3/222 Kars Mebusluğuna intihap olunan faik Beyin 
intihap mazbatası hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/223 Trabzon askerlik şubesi halkından İsmailoğlu 
Ömer hakkındaki cezanın affine dair Baş V. 
tezkeresi 

3/224 Muamele vergisi kanununun birinci maddesinin 
tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

·3/225 683 numaralı kanunun ikinci maddesindeki 
Keçi zatürriesine tutulupta itlaf olunan hayva
nata verilecek tazminat miktarının tayin ve bu 
kanunun tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/226 Tokadın Ovacık Köyünden idam mahtımu Ahmet 
oğlu şabanı oldürdüğü şahsın isıni Kavasoğ·Ju 
Ethem Çavuş olduğ·u halde 4 7 2 numaralı 

kararda sehven Kavasoğlu Ahmet Çavuş olarak 
gösterildiğinden tashihi hakkında Başvekalet 

tezkeresi 

3/227 İstanbul mebusluğumı intihap olunan Abtülhak-
Hamit Beyin intihap mazbatası hakkında 

Bş. V. tezkeresi 

3/228 Memurin kanunt.ıtıt.ın 4 uncü maddesinin (Z) 
fıkrasının tefsirine dair Bş. V. tezkeresi 

3/229 1928 senesi umumi muvazene kanununun 
s inci maddesi mucibince fasıl numaralarile 
unvaniarı (T) cetvelinde münderiç masraf 

Muamelesi 

18/2/1929 tarihinde 484 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Maliye Encümeninde 

18/2/1929 tarihinde 48fi numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin 17/1 /1929 
tarihli in'ikadında okunarak kabul 
edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin 17/ I /929tarihli 
in'ikadında okunarak kabul edilmiştir 

4/4/ 1929 tarihinde 493 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

25/5/1929 tarihinde 506 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

11/2/1929 tarihinde 480 uumaralı 
karar olarak kabul edilmiştir 

28/3/ 1929 tarihinde 490 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyenin 21/I/ 929 
tarihli in'ikadında okunarak kabul 
edilmiştir. 

16/2/929 tarihinde ı 3 93 numaralı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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tertiplerinden idaresi zaruri görülen hizmetler 
hakkındaki kadroların gönderildiğine dair 
Bş. V. tezkeresi. 

İskan Umum Müdürlüğü 1929 senesi kadrosuna 
ilavesine lüzum görülen memurlar hakkında Bş. 
V. tezkere si 

Seyrisefain idaresinin 134 ı - 1925 senesine ait 
mutabakat beyannamesinin takdim kılıııdığına 

dair Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi. 

3/232 Demiryolları inşaat ve işletme Umum Müdür 
lüğünüıı 134 ı - 1925 senesine ait mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığına dair Divanı 
Muhasabat Riyaseti tezkeresi 

3/233 Evkaf Umum Müdürlüğünün 1341 1925 sene
sine ait mutabakat beyannamesinin takdim kılın
dığına dair Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 

3/234 Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün · 
1341/1925 senesine ait mutabakat beyanna
mesinin takdim kılındığına dair Divam Muha
sebat tezkeresi 

3/235 Karadeniz Bağazı Tahlisiye İdaresinin 1341/ 
1925 senesine ait mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığına dair Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezreresi 

3/2 36 Öksüz Yürtları Um um Müdürlüğünün 1341 / 
1925 senesine ait mutabakat beyannamesinin 
tskdim kılındığına dair Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi 

3/237 İspirto ve İspirtolu içkiler umum müdürlüğü
nün 1927 senesi plançosu ile hesabı katisinin 
gönderildigiııe dair Baş Vekalet tezkeresi . 

. 3/2 38 Türkiye Cümhuriyetile Almanya hükumeti ara -
sında akit ve imza olunan ikamet mukavelena
mesine merbut imza protokolunun 8 inci ma
ddesine müteferri kısmın ikinci nüshasının 

tashhi hakkında Baş Vekalet tezkeresi 

• J 
Muamelesı 

19/5/1929 bıribinde 1456 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

19/5/ 1929 tarihinde 1456 numaralı 
hanunla tevhiden kabul edilmiştir . 

27/5/1929 tarihinde 1461 uuma -
ralı kanunla tevhiden kabul edi! ~ 

miştir. 

13/4/ 19 29 tarihinde 1420 numa · 
ralı kanunla tevhiden kabul edil -
miştir. 

13/4/ 1929 tarihinde 1418 ııuma 
ralı kanunla tevhiden kabul edi! -
miştir. 

13/4/1929 tarihinde 1419 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

27/5/1929 tarihinde 1462 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir 

13/4/1929 tarihinde 142 ı numaralı 
kanunla tevhideıı kabul edilmiştir 

Di, M. ve Büçe Encümenlerine 

16/5/1929 tarihinde 504 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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Dulasası 

Edebi ve bedii eserlerin himayesine müteallik 
beynelmilel mukavelelre Türkiyenin iştiraki 

hakkindaki kanun layİhasının iadesine dairBaş 
Vekalet tezkeresi 

İktisat Vekaleti ı 9 29 senesi bütçesine Ali Or
man Mektebi kadrosuna 25 lira maaşlı iki 
muallimin ithali hakkında Bş. V. tezkeresi 

Sıvas sabık Belediye Reisi Muhasebecizade Rıza 
Beyin milli mücadeledeki hizmetine binaen 
istiklal madalyasile taltifine dair Bş. V. tezkeresi 

Azayi kirarndan bazı zevatın mezunizetleri 
. hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

3/243 İzmir Meb'usluğuna intihap olunan Vasıf Beyin 
mazbatasının gönderildiğine dair Bş. V. tez
keresi 

3/244 Meslek mektepleri hakkındaki 26 mayıs ı 927 
tarih ve ı O 5 2 numaralı kanuna bir madde 
tezyiline ve mezkur kanunun 6 ncı maddesinin 
tadiline dair kanun layihasının iadesi hakkında 

3/245 Muhtelif zevatın harnil oldukları istiklal ma
dalyaları şeritlerinin kırmızıya tepdili hakkında 
Bş. V. tezkeresi. 

3/246 Hariciye vekaletinin 1928 senesi biitçesile 
tevsi edilmiş olan elçilikler kadrosunda tadilat 
i crasına dair Bş. V. tezkeresi 

3/24 7 ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları 
kanununun üçüncü maddesinin tefsiri hakkında 
Bş. V. tezkeresi 

3/248 Maaş kanuııunun bazı maddelerinin tefsirine 
dair Bş. V. tezkeresi 

3/249 Mülga polis Serkomiseri Şevket Efendinin 
istiklal madalyasile taltifine dair Bş. V. tezkeresi 

3/250 Maarif Vekaletine İzmir Meb'usu Vasıf Beyin 
tayini hakkında Riyaseticümhur tezkeresi 

' 

Muamelesi ----- -

Heyeti umumiyenin 16 /2/ ı 929 
tarihli in'ikadında okunarak iade 
edilmiştir. 

19/5/ı 929 tarihinde 1456 nurnaralt 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

23/3/1929 tarihinde 488 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin 23 1 2 / 1929 
tarihli in'ikadında okunarak kabul 
edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin 23 / 2 / 1929 
tarihli in'ikadında okunarak kabul 
edilmiştir. 

Heyeti Umuıniyenin 23 / 2 / 1929 
tarihli in'ikadında okunarak iade 
edilmiştir. 

23/3/ 1929 tarihinde 488 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

ı 6/5/ I 929 tarihinde 1456 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

28/5/ 1929 tarihinde 145 numaralı . 
tefsir olarak kabul edilmiştir 

Da. Mal. ve Bütçe encümenlerine 

23/3/1929 tarihinde 488 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin 2/3/929 tarihli 
in'ikadında okunmuştur. 
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3/250 Aydının kozalaldı köyünden Bahrioğlu Meme
din idamı hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/25 2 O ey ve Kaymakamı Ekrem Beyin, istiklal m adai
yasile taltifine dair Başvekalet tezkeresi 

3/253 Mühendis ve mimarlık kanununun ikinci 
maddesinin birinci fıkrasımn tefsirine dair 
Başvekalet tezkeresi 

3/254 Muallim mektepleri mezunlarından olup mü
kellefiyetini bitirmeden meslekten ayrılmış 

olanlardan veya kaydı silinen talebeden alınacak 
tazminat hakkındaki ı 338 numaralı kauunun 
tefsiri hakkında Ba~vekalet tezkeresi 

3)255 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletirıin ı 929 
senesi kadrosunda tadilat yapılması hakkmda 
Bş. V. tezkeresi 

3/256 Bursa Hapisanesi Müdürü Halil İbrahim Efen 
dini n hami! olduğu istiklal madalyası şeridinin 
kırmızıya tebdili hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/2 5 7 Hadisaneler işlerinin , merkez ve vilayetler 
teŞkilatı ile beraber Adiiye Vekaletine devri 
ve bütçede bulunan 1.420.440 lira 98 kuruş 
tahsisatın dahiliye bütçsinden tenzili ile adiiye 
bütçesine zammı hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/258 Karacabey harası çayırlığı içiıı istimtak edilen 
arazi bedeline ilaveten 9148 liranın bütçesine 
vaz' ı hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/259 Sabık Gemlik Kaymakamı İbrahim Bevin istik
lal madalyasile taltifine dair Bş. V. tezkeresi 

3/260 Ticaret saııayi odalan azalarile müstahdemini
nin. vazifei memurelerinden dolayı takibat ifası 
hakkında Devlet memurları gibi muhakenıeleri 
icap edip etmediğinin tefsiri hakkında Bş. V. 
tezkeresi 

3/261 Bolu Meb'usu Cemi! Beyin vefat ettiği ve 
Manisa Meb'usu Sabri Beyin Bükreş elçiliğine 
tayin edi Idiğ-i hakkında Bş. V. tezkeresi 

Muamelesı 

1/4/1929 tarihinde 492 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

11/4/1929 tarihinde 494 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

30/ /1929 tarihinde 49-1 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 517 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

19/5/ 1929 tarihinde 1456numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 496 numaralı 
kararla tevhiden kabul edilmiştir. 

19/5/929 tarihinde 1456 numaralı 
kanunla tevhine kabul edilmiştir. 

19/5/1929 tarihinde 1456 mımaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

13/4/1929 tarihinde 496 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

A~liye Encümcnindedir. 

Heyeti Umumiyenin 23/3/1929 ta
ril}li in'ikcı.qında okunmuştur. 
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3/2 62 Encümende mevcut bazı evrakııı intaç edilme
mesi esbabı hakkında M. M. Eııcümeni Ri ya
seti tezkeresi 

3/263 Maliye Vekaletine 19 29 senesi bütçesinin 
223 üncü faslının· birinci maddesinden 458 
liramn tenziline yeniden açılacak bir nıalısusu 
fasla konulmasına dair Başveld1.let tezkeres i 

3/264 Devlet ormanlarında kullaııılııı alan · zaruri ko
ıniser ve sa ir ıııemurlara ait kadronun 1928 
senesi bütçesine ithali hakkında Başvekalet 
tezkeresi 

3/265 KiJisin karacavıran I<Öyünde Hüseyin alioğlu 
Memediıı idanıı hakkında Başveki'tlet tezkeresi. 

3/266 Azayi kiramdan bazı zevatın mezuni yetleri hak
kında B. M. M. Ri yaseti tezkcreş i. 

3/26 7 İstanbul Göztepede şimendi fer ınektebi ıııi'ıdürü 
Eşref Beyin, lıamil olduğu isUklftl nıadal yası 

şeridinin lmınızıya talıviliııe dair Başvcld.let 

tezkere si 

3/268 Korkuteli kazasıııclaıı Bekiroğlu Aliııin fazla 
ıııalık ;ıııı edilmiş olduğu 5 seıı eniıı aff i lıak
kında Başvekal et tezkeresi 

""" -
3/269 Memurin kaııuııumııı 4 üııcü ıııaddesiııiıı (H) 

fıkrasımıı tefsiriııe dair Başvekalet tezkcrcs i 

3/2 70 Musakkafat vergisi kanununun 4 üncü madde
sinin 4 üncü fıkrasıııııı tefsiri hakkında Bş. V. 
tezkeresi 

3/271 Maarif Vekilliğ· ine Oürnüşaııe Meb'usu Cemal 
I-lüsnü Beyin tayini hakkında Riyaseti Cüııılıur 

tezkersi 

3/272 Aydın - İ zmir - Kasaba ve temdidi deınir 
yo lları güzerhahmda bulunan telgraf [merkezi 
mevcut olmıyan istasyonlardan posta ve tdgraf 
muamelesinin ifası hakkında mezklır demir 
yolları İdaresile aldedilen mııkavelenaııı eııin 

im7.a ve teati si için f-lüklıınete mezuniyet veril
mesine dair kanun layilıasımn iadesi hakkında 

Muamelesi 

Heyeti Umumiyenin 2 1/3/ 1929 ta
rihli in'i kadında oku n nı uşt ur. 

19/5/ 1929 tarihinde 1456 mımaralı 
kamınla tevlıideıı kabul edilmiştir. 

19/5/ 1929 tarihinde 1456 numaralı 
kanunla tevhidcn kabul edilmiştir. 

13/4/ 1929 tarihinde 495 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Heyeti uımınıi yeııiıı 8/4/ 1929 ta '" 
rilıli in'ikadıııda okunarak kabul 
edilmi ştir. 

'22/4/ 1929 tarihinde 499 numaralı 
karar olarak kabul ed ilmi ştir. 

11 /5/ 1929 tar ilıiııd e :502 mımaralı 
karar olarak kabul edilm i ş tir . 

Meımıriıı kanunu ınuvakkat Encünıe
ııinde. 

29/5/ 1929 tarilıiııd e 1/·111 ile 
tevh iden M ühtcl it Encümeııe 

Heyeti Umuıni ye nin 13/4/ 19 29 
tari hli in ' ikadında okunmuştur. 
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Bş. V. tezkeresi 

3/273 Camiierin tasııifi muamelesinin 1929 mali 
senesi nihayetine kadar uzatı lması hakkında 

Bş . V. tezkeresi 
3/27 4 Maaşatın tevhi t ve teadülü hakkındaki kanun 

layihasmda yapılmas ı lazım gelen tad ilat 
hakkında Bş . V. tezkeresi 

3/27 5 Evkaf ınennırları maa~larıııııı tevlıit ve leadülü 
için tanzim olunan kakromın göııderi Idi ği ııc 

dair Bş . V. tezkeresi 
3/276 istati stik Uıııııın Müdii rlü ğü Mu;1viJJieri ile Ali 

ikti sal Meclisi Katibi Umumisinin ve Muaviıı 
l erin iıı, maaşatın tevlıit ve teadülü hakkındaki 
kanun lay ihasıııa merbut cetvellere ithaline 
dair Bş. V. tezleeresi 

3/277 Tarsus dalıilinde Kadıııcık ormanında istihdam 
olunacak fen meımırlanna ait kadronun 1929 
senesi bütçesine ilavesi hakkında Bş.V. tezkeresi 

3/278 Taş ocak ları n i zamnanıasiııi n otuzuncu maddesi
niıı tefsiri hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/297 Ziraat makinelerinde kullanılan mevadı müş
iaileııin rüsumu hakl<1ndaki kanunun birinci 
maddesinin tefsirine dair BıJ. V. tezkeresi 

3/280 Eylül teşrinsani 1928 ayiarına ait raporun 
takdim kılındığ·ına dair Di vanı Muhasebat 
Ri yaseti tezkeresi. 

3/281 Kanunuev\'el 1928 ve ki\nunusan i, şubat 1929 
ayiarına ait raporun takdim kılındığı hakkında 

Divanı Mul ı asebat Riyaseti tezkeresi. 
3/282 Mustafakeına lpaşr Kazasinin Ezanlı Köyünd.:ın 

Memetoğlu I-lakkıınn ıııahkfım olduğu beş 

sene on ay hapis cezasının affi hakkında Bş. V. 
tezl<eı·esi 

3/28 3 Kastamoııudel<i l< arkalıı ı az ormamnda i st ilıd aın 
olunan feıı memuru üçretinin tezyidi hakkında 
Bş. V. tezkeresi 

3/284 Azay i kiraıııd an bazı zevatın mezuni yetleri 
lıakkıııda 13. P.\. M. Ri raseti tezkeresi 

• 

Muamelesi 

Heyeti Umumiyenin 18/4/1929 
tarihli in 'i l<adında okunarak iade 
edilmiştir. 

Encümendedir. 

18/5/ 1929 tarihinde 1452 mımaralı 
kanunla tevlıideıı kabul edilmiştir. 

Bütçe Encüııı cııiııdedi r. 

18/5/1929 tarihinde 1452 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edil"miştir. 

1929 senesi bütçesi halledildiğin

den 5 / 6 / 19 29 tarihinde hıfzedil
mi ştir. 

4/5/1929 tarihinde 500 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

28/5/1929 tarihinde 508 nurnarait 
karar olarak kabul edilnıi~r. 

Di vam Muhasebat Encümenindedir. 

Divam Muhasebat Encümeııinded ir . 

Adii ye Eııcüıııenindedir. 

1929 senes i bü tçe kamımı ile tıa ll e

dilnıediğindeıı 5 '6/1 929 tarihinde 
l ııfzedilmişt ir. 

Iieycti Uımıı ııiye ııiıı 2 9/ -ı/9 2 9 ta rihli 
in'ikadında okunarak kab lı! edilmiştir. 
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3/285 Şarki Karağaç Kaza s ı Müskirat Menuını ağa 
oğlu Ali Efendinin istikl :11 ıııadal y a s ile taltifine 
dair Bş . V. tczkcres i 

3/286 İstatistik teşkilatma dair kanun layilıasunn 
tesrii intacıııa dair I3aşvel<a.let tezkeresi 

3/287 Tabiiyet Müdürlüğünün Dahiliye Veld letine 
devrile nıenıurlarımn mezklır vekaletin 19 28 
senesi kadrosuna kalması hakkinda Başveld\l et 

tezkercsi 

3/288 Kırklareli Sıhlıat ve içtimat Muavenet Müdürü 
DoktorAhmet Hanıdi Beyin istiklfU madalyasile 
taltifine dair Başvekalet tezkeresi 

3/289 Devlet Demiryollan ve Limanları Urnunı t 

İdaresinin teşkilat ve vazaifine dair kanuııuıı 
21 inci maddesinin tefsiri hakkında Başveka.let 
tezkeresi 

3/290 Hedemei hayrat ımıhassasatı hakkındaki kaııuıı 
Hiyihasının iadesi lıakkıııda Bş. V. tezkeresi 

3/291 iktisat Vekaletinin umumi muvazene kanunu
nun 8 inci maddesi nıucibince kullandığı 

ınüstahdemine ait kadronun göııderildiğine 

dair Bş. V. tezkeresi 

3/292 Mahalli tahsili olmiyan borçların terkinine dair 
Bş. V. tezkeresi 

3/293 Nafia Vekaleti İzmir - Kasaba Demir yolları 
idaresi arasında yeniden tanzim ve imza olu
nan itilafııaıneııin gönder i ldiğine dair Bş. V. 
tezkersi 

3/294 Şark Demir yollan şirketi ile yenidcıı tanzim 
ve imza olunan itilafnanıeniıı gönderildi ğ· iıı c 

dair Bş. V. tezkeresi · 

3/295 · Akşelıirin Eğrigöz köyünden Alırnet I-laşimin 

idaını hakkında Bş. V. tezkeresi 

3/296 Hasanoğlu İbi ş iıı idaını hakkında Bş . V. 
tezleeresi 

Muamelesi 

1315/ 19 29 tarilıiııde 50 3 mımaralı 
karar olarak kabul edilmi ştir. 

27/5/ 1929 tarihinde 1/35 ı ile tev
hiden Maliye Encünıenine. 

19 29 senesi bütçe kanıımı ile halle
dildiğ·inden 5/6/ 1929 tarihinde lııf~ 
zedi Im iştir. 

M. M. Encünıenindedir. 

l /6/ 19 29 tarihinde 51 2 mımaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . · 

I-leyeti umuırıiyenin 13/5/1929 ta
rihli in'ikadıııda okunarak iade edil
m iştir. 

1 9 2 9 senesi bütçe kannııu i le hal
ledildiğinden 5/6/ 1929 tarihinde 
hıf edilmiştir. 

Bütçe E.ncümenindedir. 

1/6/ 1929 tarihinde 1500 numaralı 
kanunla tevhiden kahul edilmi ştir. 

1/6/ 19 29 tarilıinde 1501 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

1/6/ 1929 tarilıiııde 514 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

1/6/ 1929 tarihinde 5 15 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/297 Erzincan merkez lıekiıni M. Dervis ve Tokadın 
cami içi ııahiycsi ınücliirü Cevdet Beyterin 
harnil oldukları isiikiiii ııı.:ıel ;ı l ya l.:ırı şeridinin 
kırıııı zı ya tahvili lı:ıkkıııda B:ı şvck:tl c t tezkeresi 

3/2 98 

3/299 

3/ :.SOO 

3/30 ı 

3/30 2 

3/30'3 

3/30 4 

3/30 5 

3/306 

3/307 

3/308 

Sait Ağ·a oğ lu topa! Akif ve Mandal oğ· ulla.ıııı

daıı Süleyınanoğlu Mustafanın icl :mıl a rına dair 
Başveldlet tczkeresi 

Azayi kiranıdaııı baz ı zcvatm mezuni yetleri 
hakkında B. M. M. Ri yaseti tezkcresi 

Anadolu - Bağ·dat dcnıir yollan ve ı-Ia yclarpaşa 

liman ve Rıhtırn id ~ıresiııiıı ı 34 ı senes i fcv
l<alade bütçesine ait ımıtabakat beyannamesinin 
takelim kılındığ· ıııa dair Divanı ımıbasabat 

tezkeresi 
Anadolu - Bağdat demir yolları ve liaydarpaşa 
liman ve rilıtim idaresinin 1341 senesine ait 
mutabakat beyannamesinin takelim kılmclığ· ıııe 

dair Divai muhasebat riyaseti tezkeresi 
Erzurum - Sarı kamış - Kars ve şuabatı işletm e 

idaresinin 1341 senesine ait mutabakat beyan
namesinin takdim kılıııdığı lıakkmda Divarıi 

muhasebat riyaseti tezkeresi 
Katil maddesinden ı o sene ağır hapse ınahklım 
olup ınaluli yetf raporla sabit olan Mustafa
l-Iannavi hakimıda Baş vekalet tezkeresi 
J 3 4 1 senesi bütçe kanununun 20 inci ma d -
desinin fefsirine dair Başveldlet tezkeresi 
25 eylülele Beriinde içti ma edecek olan beyııel

ınilel parlementolar ticaret koııferansına T. B. 
M. M. rıamma iştirak edecek mürahh .:ı.s lar 

hakkında B. M. M. Ri yaseti tezkeresi 

BeyneimiJel parlenı antolar ittihadının bu seneki 
içtiınaıııa Meclisi Aıt ııaınıııa bir müşalıit i zaım 
suretile iştirak lıakkında B. M. M. Ri yaseti 
tezkeresi 

İktisat Vekilliğine Edirne meb'usu Şakir Beyin 
tayini hakkıııda Riyaseti Cüıııhur tezkeresi 

Darülfünun eminliğinin 1341 senesine ait 
mutabakat beyannamesinin takdim kılındığ·ına 

dair Divam mulıasebat tezkeresi 
3/309 Ştırayı Devlet eleavi dairesi reisliğile Şurayı 

Devlet azalığına m ünasi p görülecek zevatııı 

Muameiesi 

-
28/:.J / 1 Y29 tarihinde 509 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

1/6/ 1 929 tarihinde 5 ı 3 ııuıııaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyenin 16/5/9 29 tarihli 
inikadında okunarak kabul edilmiştir. 

Di.M. Encüıııeninde dir. 

Di .M. Eııcüıncniııcledir. 

Di.M. Eııdinıeuirıdedir. 

Adiiye Encümeııiııdedir. 

Bütçe Eııcümeniııd e dir. 

rl eyeti uınumiyeııiıı 29/5/ 1929 ta
rihli iııikauında okıııııııuştıır. 

Heyeti umumiyeni n 29/5/ 1929 ta
rilıli in'ikadmda okunnıuşiur. 

Heyeti umumiyerıin 29/5/1929 ta
rilıli inikadında okunmuştur. 

Divam Muhasebat Encümenindedir. 
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intihabı hakkında Bş. V. tezkeresi 

_ 3/31 O Kababatierin afii ve bazı cürümlerin taldbatve 
cezalanmn tecilirıc dair olan kanunun tlltbika
tındaki te~eddütlerin tefsirine dair Bş. V. 
tezkeresi 

....... 

Muamelesi 

2 / 6 / 19 29 tarihinde 519 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/6/ 1929 tarihinde 520 mınıaralı 
karar olarak kabul edi Inı iştir. 



4 - T akrirler 
Oerek geçen içiima senesinden devrolwıan ve gerekse bu içiima senesinde Meclisi Aliye verilen 

takrirlerin mecmuu (28) olup, bunlardan (1) i ft!vl!idm lwmm,. (9) .zu karar suretile kabul 
(1) edilmi.ş; tanesi ret ve 9 tarıeside Heyeti Umumiyede okunmuştur. 

Miitebaki (8) takrir mu!delif enciimenlerr/e buftlllflıai~tadtr. 

4/5 

4/6 

HuWsnsı 

Gireson Hakkı Tank Bey - Miirabalıa nizanı

namesinin kanunu medeni ile mefsuh olııp 
olmadığının tefsiri hakkında 
Yozgat Ahmet Iianıdi Bey - Murabalıa nizanı

namesinin ınülga olup olmadığının tefsir su
retile tay ini hakkında 

4/2 ı Muğla meb'usu Ali Nazıni Bey - Memurin 
kanuııtmıın birinci muvakkat maddesinin tefsi-

4/22 

4/35 

4/36 

4/37 

4/39 

4/40 

4/4 ı 

4/42 

riııe dair 
Sivas ibralıi ın Altı ettin Bey - Sütçelerin ihtisas 
encünıenlerinde de tetkik olunınası lıakkıı;da 

Gazi Ayintap Reşit Bey - Kars ıneb'usu Hacı 

Bedir Beyin ın ahtunılarıııın meccaneıı tahsille
.riııiıı te ıııiııi hakkıııda 

Afi yoııkaralıi sar Rıışeıı Eşref Bey -Askeri bay
tar tatbikat mektebi ımıallimi binbaşı merhum 
Ahmet Beyin nıalıtumlarile yüzbaşı nıerhum 

Hidai Beyin kerimesinin tahsillerinin meccani 
ve leyli olarak temin edilmesi hakkında 

Sıvas Rahmi B. - Meclisi Ali tarafından , mille
tin hatıı·ai şükram olmak üzere Reis i cünıhur 
Gazi M. 1(. Hazretlerine altııı Ievlıa üzerinde 
kabartma bir alfabe takdimi hakkında 

Erzincan Saffet B. - İcra Vekil!eri I-leyetine 
itimat beyan olunması hakkında 

Gazi Ayintap Ali Cenani B. - Kazanç vergı~ı 

kanununun 28 inci maddesinin tefsiri hakkında 

Muğla Ali Nazmi B. - Belediye memurlannın 
memurin kanununun birinci maddesinde mez
kfır memıırin idadına dahil olup olmadı ğının 

tefsirine dair 

Yozgat ( Ahmet Hamdi B. ) - Ceza kanununun 
bazı maddelerinin tadiline dair teklifi kanunisi
nin iadesi hakkında 

Muamelesi 

Adli ye Encümeııinde. 

Ad 1 i ye Encüıneninde. 

Memurin Encümeninde . 

20/4/1929 tarilıiııde reddedilınişti!·. 

Bütçe Encümeııi nde . 

Bütçe Edcümeniııde. 

1/ 11 /1928 tarihinde 442 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

8/ 11 /1929 tarihinde 443 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24/1/ 1929 tarihinde 4 7 4 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

24/12/1928 tarihinde 468nuınaralı 
karar olarak Kab u 1 edilmiştir. 

lieyeti Umumiyenin 10/12/1928 
tarihli inikadında okunarak iade 
edilmiştir . 



.~ 

4/43 

4/44 

4/45 

4/46 

4/47 
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H u l:i. s::ısJ 

Elaziz ( Hüseyin B. ) - Mücadelei Milliyeye 
i ştirak etıniyen memurin hakkındaki kanuna 
bir madde ilavesine dair teklifi kanunisinin 
iadesi hakkında 

Erzincan ( Saffet B. ) - Maliye Vekili sarac
oğlu Şükrü Beyin, Anadolu Demir yolları 

Mersin - Tarsus - Adana yollan ile Haydarpaşa 
liman tesisatımn, memleketin ınenfaatıııa en 
ınuvafık şekilde ınubayaası hususundaki mesa
isinin takdir bu yrıılarak kendisine teşekkür 

edilmesi hakkında 

İ stanbul (Nurettin Ali B. ) - Merhum Maarif 
Vekili Necati Bey efendinin hatırasına hürmetenj 
eelsenin tadiline dair 

Giresun Hakkı Tarık Bey - Avukatlık kanunu
nun bazı maddelerinin ta dil edici 70 8 mını a
ralı kanunnn altıncı maddesinin tefsiri hakkında 
Bilecik Rasim Bey - Bol~ mebusu merhum 
Cemi! Beyin refikası ile oğluna ve l\ızına 

( 3600 ) lira ikramiye itasına ve oğlunun 
liselerin birine ley11 ve meccani olarak kabul 
edilmesine. dair. 

4/48 Kocaeli İbrahim Bey · Ordu, Bahriye, jandar-

4/49 

ma zabitan ve memurini hakkındaki k ı:n unun 

1 2 iııci maddesinin tefsirine dair 
Malatya Mahmut Nedim B. - Kadastro ve 
tahrir kanunu layihasımn muhtelit bir encü-
mende müzakeresine dair 

4/50 Şebinkaralıisar İ s ııı a il 13 . - Bilunıuın Askeri 
ınalılllerin terfihi hakkındaki kanunun 7inci 
maddesinin tefsirine dair 

4/5 ı Oiresuıı Hak kı Tarık B. - Esbak Bahri ye Nazırı 
Mahrnut Mulıtar Paşa ile Mali ye Nazırı Nail 
Bey lıa kkıııda falıkikat ya pılınasma dair 

4/52 i staııb ııl Tevfik Kftrnil R. - İdare aın irli ğ·inde ıı 
isti fa etti ğ· i h akkıııd:ı 

4/53 Mardin İrfan Ferit 1:3. - l(üy kaı]lln uııtııı 44 
üncü maddesiııiıı t fs iriııe dair 

Muamelesi --- ---- -----· 

Heyeti Uınunıiyenin 2 2/ 12/ ı 9 2 8 
tarihli in'ikadıııda okunarak iade 
edilmiştir. 

3 1/ 12/ 19 28 tarilıinJ e ,no mınıaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 

Heyeti umutniyenin 5/ 1/1929 tarihli 
inikadında okunmuştır. 

Adiiye encüıneııinde. 

2/6/1929 tarihinde 1521 numaralı 
kanunla tevhiden kabul ed ilmiştir . 

Bütçe Encüıneni nde. 

I-l eyeti Unıumiyenin 11 /2;19 29 ta
rihli in'ikadında okunarak reddedil
miştir. 

2/6/ 1929 tarihinde 5 16 mımaralı 
karar olarak kabul edilmi şt ir . 

16/2/ 19 29 tarilıind e 48 ı numaralı 
karar olarak kabul ed ilmi şt ir. 

Hey'eti unıuıııi yeniıı 25/4 /929 ta
rilıli inikadında okıınrınıştur . 

Dahiliye Eııcüıneninde . 



4/54 

4/55 
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Hulüsası 
------

İsparta Hakim Rıza ve Konya Iiusnü Beyler 
Arzuhal Encüıneninin 19 numaralı hafta lı k ınu
karrerat cetvelindeki 824 ve 86 7 numaralı 
kararların Hey'eti Umumiyede tetkik ve müza
kere edilmesine dair 

Koııya Kazım Iiüsnü B. - Zirai itibar ve alım 
kooperatifleri hakkındaki kanun layihasımn 

Maliye, Adliye, Dahiliye ve Bütçe Encümen
lerinden tefrik edilecek üçer azadan mürekkep 
nıuhtelit bir encümende müzakeresine dir 

4/56 Bitlis M. Nanıi Bey- Damga resmi kanununun 
32 inci maddesinin 38 rakkamlı fıkrasına bir 
fıkra ilavesi hakkındaki t~klifinin geri verilme
sine dair 

4/57 Bitlis M. Naıııi Bey - Veraset ve intikal vergisi 
kamınunuıı ikinci maddesine bir fıkra ilavesine 
•dair teklifinin geri verilmesine dair 

4/5R Kastamonu Hasan felııni Bey - Memurların 
Devlet demiryolları ile Ssyrisefain vaporlannda 
nısıf ücretl e seyahatleri hakkındaki teklifin 
geri veril ınes ine dair 

4/5 0 Erzincan Saffet bey - Meclisi Alinin 1 teşrinisani 
19 29 tarihine kadar faaliyetini tatil etmesi hakkıııda 

Muamelesi 

29/5/ 19 29 tarihinde 51 o mımaralı 
karar o larak kabul edilmiştir. 

I-ley'eti Umumiyenin 13/5/929 
tarihli inikadmda okunarak kabul 
edilmiştir. 

Heyeti Umutniyenin 16/5/ 1929 
tarihli inikadında okunarak geri 
-verilmiştir. 

Heyeti 
tarihli 

Umunıiyeııin 16/5/ 16 29 
inikadında okunarak geri 

verilmi ştir. 

Heyeti uınıınıi yeııiıı 2/6/ 19 29 tarihli 
i n' ikadında okunarak geri verilmiştir 

3/6/ 1929 tarihinde 522 mınıaralı 
karar olarak kabul edilmiştir . 



5 - Muhtelif evrak 

Oeçen içtima senesinden devrolanan ve bu içtima senesinde Meclisi Aliye gelen muhtelif 
evraklll mecmuu (12) olup, bunlardan ( 1) tanesi tevhiden kanun, ( 6) tanesi karar olarak kabul 
edilmiş; ( 4) tanesi de Heyeti Umumiyede okunarak intac edilmiştir. 

Mütebakı (1) evrak Adiiye encünıenindedir. 

5/ 17 

5/39 

5/40 

5;4 ı 

5/42 

H ulusası 

Nisbeti askeriyeleri katolunanlara tekaüt maaşı 
tahsis ve tekaüt iken nisbeti askeriyeleri 
katedilenlerin kemakan devamı itası hakkında 

Arzuhal , M. M. ve Maliye Encümenleri 
mazbataları 

Sayım kanununun tadili hakkındaki ı /230 
numaralı kanun layilıasının İktisat Encümeni 
ile müştereken müzakeresine dair Da. encümeni 
mazbatası 

T. B. M. M. Postanesi Müdürü Hasan Ali Beyin 
harnil bulunduğ·u istiklal madalyası şeridinin 

kırmızıya tebdili hakkında M. M. Enetimeni 
mazbatası 

Ganaimi Bahriye kanununun 4 üncü maddesinin 
tefsiri hakkında Arzuhal Encümeni mazbatası 

B. M. M. muhasebe ve veznesinde icra kılı

nan teftiş ve tetkik neticesi hakkında M. H. 
tetkiki encümeni mazbatası 

5/43 Sıvas Meb'usu Remzi Beyin kanun teklifinin 
müzakeresinin tehir edildiği hakkında İktisat 
Encümeni mazbatası 

5/44 

5/45 

5/46 

5/47 

Encümende mevcut bazı evrakın intaç edilme
mesi hakkında Maliye Encümeni mazbatası 

Sabık Adapazarı Kaymakamı Hüsnü Beyin 
kırmızı şeritli istiklal madalyasile taltifine dair 
M. M. Encümeni mazbatası 

B. M. M. Muhasebe ve veznesinde icra kılınan 
teftiş ve tetkik neticesi hakkında M. H. tetkiki 
encümeni mazbatasi 

B. M. M. ve müştemilatında mevcut bulunan 
eşya hakkında M. H. tetkiki Encümeni mazbatası 

Muamelesi 

2/6 / ı 929 tarihinde ı 520 numaralı 
kanunla tevhiden kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyenin ı / 12/ 1928 ta
rihli in'ikadında okunarak kabul 
edilm iştir. 

8/12/ 1928 tarihinde 458 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye Eııcümeııindedir. 

1 7/1 / ı 9 2 9 tarihinde 4 7 3 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyeniıı 17/1/1929 ta
rihinde okunmuştur 

Heyeti Umumiyenin 24 / ı / 1929 ta
rihli in'ikadında okunmuştur. 

16/2/ ı 929 tarihinde 483 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20/4/1929 tarihinde 497 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin 25/4/1929 ta
rihli in'ikadında okunmuştur. 



5/48 

5/49 
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Rolasası 

B. M. M. Muhasebesinde icra kılınan teftiş 

ve tetkik neticesi hakkında M. H. Tetkik 
Encümeni Mazbatası 

Sabık Ergani Valisi Rifat Beyin, kırmızı 

şeritli istiklal madalyası ile taltifine dair 
M. M. Encümeni Mazbatası 

•;llo:l4o>••CEC:• 

Muamelesi 

26/5/1929 tarihinde 507 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2/6/1929 tarihinde 518 numaralı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



• 

6 - MÖtenevvi hususata a_it evrak 
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ro -. Nereden geldiği 
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16 20 İstanbul da Belçika 
Bankasında n 

1673 İktisat V. 

1674 

1681 

1682 

1754 

1755 

1756 

1757 

1758 

1759 

1761 

1765 

1766 

1777 

1780 

1781 

1783 

1788 

Yozgat V. 

Ankara Müddei umu
miliği 

Posta ve Telgraf U
ıntım M. 
Dahiliye V. 

Ankara birinci sülh 
hukuk mahkemesinden 
Ankara müddei umu
miliğinden 

Matbaa müdürlüğün

den 
Ankara müddei umu
miliğinden 

Ankara V. 

Baş V. 

B. M. M. Daire M. 

Askeri Matbaa Müdür
lüğü 

İstanbulda B. M. M. 
Reisi Kazım Paşa H. 
Trabzon: Maarif Emini 
Tevfik B. 
Alınanyada Türk Tica
ret Odasından 
Baş V. Müsteşarlığın
dan 

Dahiliye V. 

Hulasası · Muamelesi 

Belçika Sanayii narnındaki eserden bir nüs-
ha ğönderildiğine dair Kütüpaneye 
iktisat Mezhebi Tarihi nam kitaptan Azayi 
Kirama tevzi edilmek üzere takdim olundu
ğuna dair 
Vilayet Umum Meclisinin küşadı münasebe
tile arzı tazimat 
Gönderilen davetiyenin Hakari Meb'usu 
Asaf Beye tebliğine dair 
5inci ciltkavaniıı mecmuasının itası hakkında 

İki nüsha İdara mecmuasının göndcrildiğine 
dair 
Maraş Meb'usu Mitat Beye ait ihbarnamc
nin mumaileyhe tebliği 

Bolu Meb'usu Cevat Abbas, Tırapzon Meb'
usu nebizade Haındi Beylere ait ihbarname
nin tebliği 

Matbaa motörunun bir aylık sarfiyatını gös
teren cetveli leffen takdim eylediği 

İstanbul Meb'usu Ali Haydar Beye daveti ye 
varakasımn tebliği 

Vilayet umum meclisince 928 senesine ait 
yol vergisi on lira olarak kabul edildiğine dair 
Varşova Elçiliğinden gönderilen iki kita 
matbu risale takdim olunnıadıgına dair. 
C : 1926 N telgrafın cevabı posta ile tak
dim kılındığına dair 
Teshin ve tenvir hakkındaki eserden 2 nüsha 
gönderildiğine dair. 
Harita Matbaasından alınan taşların iadesine 
dair 
Mua:llinıler Birliği kongrasının içtimaı mü
nasebetile arzı tazimat 
Birinci ciltten beşinci cilde kadar kavanin 

E. K. 

E. K. 

E. K. 
Matbaa ya 

Kütüpaneye 
İadeten birinci sülh 
mahkemesine 
İadeten .Ankara mü
ddei umumiliğine 

i. H. 

E. K. 

İdare heyetine 

K ütüpaııeye 

E. K. 

Kütüpaneye 

Matbaa ya 

E. K. 

mecmuasının ahndığına dair · Matbaaya 
Mülga Ayan azasından Arif Hikmet Paşa ve 
altı zata ait mazuliyet maaşları bütçeden 
tayyedilerek B. M. M. İdare Heyetince 
muktazi muamele ifa kılınmak üzere tahsis 
evrakları leffen gönderildiğine dair 
Kayseri Meb'usu merhum İsmail Hakkı 
Beyin Meclise iltihak tarihinin iş'arı 

İdare Heyetine 

İdare Heyetine 



1789 

1790 

1792 

1793 

1797 

1798 

1801 

1812 

1814 

1816 

1819 

1820 

1821 

1825 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

Nereden geldiği 

Dahiliye V. 

Hariciye Vekaleti Bi
rinci Hukuk Müşavir
liğinden 

Konya Askerlik dairesi 
Re i si i ği nden 
Sıhhiye Vekaleti Sicil 
Müdurlüğ·ünden 
Riyaseti Cümhur U. 
Ka. inden 
M. M. V. 

Dahiliye V. 

Posta ve Telgraf U.M. 

Riyaseti cümhur Umu
mi Katipliğinden 
Kütüpane Müdürlü -
ğünden 

Şiran Kaymakamlığın

dan 
Ankara Şehremanetin
den 
Maarif V. 

Matbaa Müdürlüğün
den 
Bş. V. 

istanbulda Daire Mü
dürü Cemi! Beyden 
Adiiye V. Zat işlerin
den 
Matbaa Müdürlüğ·ün

den 

Matbaa Müdürlüğün
den 
Matbaa Müdürlüğün 
den 
Matbaa Müdürlüğün
den 
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Hulasası 

Trabzon sabık Valisi Cemal Beyin Osmanlı 
Meclisi Meb'usanında aldığı tahsisat mik
tarının iş'arı 

Neşro1unan kavanin mecmuasından bir takım 
gönderilmesi 

Beşinci cilt kavanin mecmuasının gönderil
ınesi 

17-3-1928 tarih ve 2325 numaralı tezkere 
cevabının tesrii 
B. M. M. kavanin mecmuasından bir takım 
gönderilmesi 
Mehınt İrfan Efendinin İtalyan harbine 
iştirak etmek üzere Meb'us Aziz Samih B.den 
harcırab alup alınadığının iş'arı 

Kayseri Meb'usu merhum İsınail Hakkı B.in 
aidatı tekaüdiye miktarının iş'arı 

Bir tane beşinci cilt kavanin mecmuasından 
gönderilmesi istirhamına dair 
Gönderilen kavanin ınecmualarından 2 inci 
cilt çıkınadığına dair 
Amerika kongra kütüpanesine göTJderilmek 
üzre 2 inci devre 1,2 itici in'ikat seneleri
ne ait zabıtların gönderi !m esi 
Beşinci cilt kavanin mecmuasından gönde
rilmesine dair 
Esınanı mukabilinde kanunlar mecmuasın
dan gönderilmesine dair 
Ordu Meb'usu Harndi Beyjn aidatı tekaü
diye terk edip etmediğinin iş'arı 

Benzin sarfiyatını gösteren cetvel leffen 
gönderildiğine dair 
Parası mukabilinde 4,5 inci cilt kavanin 
mecmuasından gönderilmesine dair 
Rezistansı yerine yerleştirilmek üzere elektirik 
şirketine emir verildiğine dair. 
3 28 senesinde ıneb'usu bulunan Tefik 
Nazif Beyin ıneb'usluk müddetinin iş'arı 

Muhasebe Müdüriyeti defterlerinin hattatiye 
ücreti olarak bir kıt'a senet Jeffen takdim 
olunduğuııa dair. 
Makine ve hurufatın temizliği için üç teneke 
gaz yağının itasına müsaade edilmesi 
On beş tane sandalya verilmesine dair. 

Borla biraderlerden miibayaa edilen ma
kine tesllüm edildiğinden muktazi muame
lenin ifasına emir verilmesi. 

Muamelesi 

İdare Heyetine 
Matbaa ya 

)) 

İ dareye 

Matbaa 

E. K. 

İdare Heyetine 

Matbaa ya 

Matbaa ya 

Matbaaya 

Matbaa ya 

Matbaa ya 

İ. H. 

İ. H. 

Matbaa ya 

Matbaaya 

K. K. 

İ. H. 

İ. H. 

i. I-1. 

i. H. 

.. 



4.J ·-~~ 
~ 

Nereden geldiği 

1836 Alamanyada Türk Ti-
caret Odasından 

1841 Harkiye V. 

ı840 Umum Erkanı Harbi-
ye Reisliğinden 

ı844 Seyrisefain Uıl!um M. 

1851 İstatistik Umum M. 

ı857 Maarif V. 

ı86ı Baş. V. 

1897 Adiiye V. 

1914 · Avukat Ali Riza 

ı919 

1925 

ı926 

1933 

1935 

1-937 

1938 

ı939 

1940 
ı993 

1994 

1995 

1996 

Maarif V. 

Maliye V. 

Baş V. Müsteşarlığın

dan 

Almanya Türk Ticaret 
Odasından 

Muntazam Borçlar M. 

İstanbulda Cümhuri
yet Halk fırkasından 
Adiiye V. zat işleri M. -

Bolu Belediyesinden 
Bandırma >> 

Bandırma )) 

Bandırma » 

Bandırma » 

Bandırma » 

Hul~sası Muamelesi' 

6 ıncı cilt kanunlar mecmuasının 3, 4 üncü 
cilt zabıtların gönderilmesi iştirhamına dair. Matbaaya 
İki takım kanunlar mecmuasından gönde-
rilmesine dair, Matbaaya 
5,6 ın cı ci lt kanunlar mecmuasından gön-
derilmesine dair Matbaaya 
ı 927 - ı 928 senesine ait zabıt ve kanun-
lar mecmuasından gönderilmesine dair Matbaaya 
Umumi tahriri nüfus netayİcini gösterir 
risaleden 350 nüsha g0nderildiğine dair E. K. 
5,6 ıncı cilt Kanunlar mecmuasından gön-
derilmesi Matbaaya 
Meclis zabıtlarımn neşri için Hakimiyeti 
Milliye matbaasıt!_da tabına imkan olmadı-
ğından kağıdı aynen verilmek üzere Meclis 
Matbaasında tab'ına müsaade olunması • Matbaaya 
Ankara, İstanbul, Eskişeh.jr kütüphanelerin-
de bulunmak üzere birer takım zabıt 
ceridesi gönderilmesine dair Matbaaya 
Beşinci cilt kanunlar mecmuasıııdan itası 

istirhamına dair Matbaaya 
6 ıncı cilt kanunlar mecmuasından itası 
isti rhanuna dair 
6 ıncı ci lt kanunlar mecmuasından altı tane 
gönderilmesine dair 
Mülga Meclisi Ayan hademeliğinden mazu
liyet maaşı alan Mustafa Neşe Efendiye ait 
evrakın gönderilmesi 
6 ıncı cilt kanunlar mecmuasile 3 ve 4üncü 
ci lt zabıt ceridelerini n gönderilmesine 
dair 
Kanunlar mecmuasından bir takım gönde
rilmesine dair 
Dairei intihabiyelerinde bulunan Meb'usanı 
Kiramın adreslerinin iş'an · 
Sabık Çankın Meb'usu Behçet Beyin meb
usluktaki hizmet müddetinin iş'arı 

Kurtuluş günü münasebetil arzı tebrikat 
Kurtuluş günü münasebetile arzı tebrikat 
Su kanununun sureti tatbikini gösterir Niz
amnameden 320 tane gönderildigine dair 
Muhacirine teffiz veya adiyen tahsis olunan 
gayri menkul emvalin Tapuya raptı hakkı

nda Nizamnameden 320 tane gönderildi
g ine dair. 
Çekirkelerin imhasına dair Nizamnameden 
320 tane gönderildigine dair 
Cami hacternesi Nizamnamesinden 320 tane 
gönderildigine dair , 

Matbaa ya 

Matbaa ya 

i. H. 

Matbaa ya 

Matbaa ya 

E. K. 

i. H. 
E. k. 
E. T. 

E. K. 

E. K. 

E. K. 

E. K. 



~ 

:~ ~ Nereden geldiği 
~ 

2003 Askeri matbaa M. 

20D5 Baş V. 

201 2 Matbaa M. 

20 ı 3 Matbaa M. 

20 15_ İktisat V. 

2017 M. M. V: 

2018 

2019 

2020 

2021 

2035 

2036 

2037 

2042 

2044 

2060 

2061 

2062 

2063 
2064 

Umum Erkanı Harbi
ye Ri yaseti nden 

İ. H. M. 

Devlet matbaasından 

Şurayi Devlet riyase
tinden 
Matbaa M. 

Matbaa M. 

Baş V. 

Baş V. 

Baş V. 

İstanbul mebusu Akço 
ra oğlu Yusuf Bey 

Maliye V. 

Matbaa M. 

Matbra M. 
Adiiye V. Zat İş. M. 
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Hulasası Muamelesi 

Büyük Harpte Türk Harbi narnındaki kita-
ptan iki tane gönderildigine dair Kütüpaneye 
Mülga meclisi Ayan Hadernesinden M. Nuri 
efendinin ailesine maaş tahsisine dair mua-
ineleli evrakı leffen gönderildigine dair I. H. 
Matbaanın ihtiyacı olan benzin ve gazyagı-
mn mübayaasına müsaade i. H. 
Matbaanın sokağa nazır pencerelerin tamiri 
hakkında i. H. 
1926, 1927, 1928 senelerine ait kanunlar 
mecmuası irsalıne dair. Matbaaya 
5, 6 ıncı cilt kanunlar mecmuası irsaline 
dair. Matbaya 
Birinci Ordu müfettişliği Kararldihında 

açılacak Ümera kursunda İstanbul Mebusu 
Yusuf Akçora B. Tarihi Siyasi ve Cografi-
yaya ait bir kaç konfrans vermek üzere 
konfrans gününün işarı 

B. M. M. - Hademelerine yeni Harflerini 
öğretmek üzere Aambar memuru Cemi! Bey 
memur edildiğine dair. 
Yeni Açılan mnsahhih kursuna Meclis 
musahhihlerinden birinin iştiraki hakkında 

8 tane 6inci cilt kanunlar mecmuasİndan 
gönqerilmesine dair 
Matbaa ihtiyacİ için kırtasiyenin mubayea
sına dair 
Mebusanı kirame mahsue Açık muhabere 
verekası için bin tane papiyenin mubayeası 
Küçük zabit ve onbaşi talimatnamesinden 
320 tane gönderildiğine dair . 
Paristeki Beynelmilel havanatı sarye konfe
ransna hükumetimizin iştirakine dair niza
mnameden 300 tane gönderildiğine dair 
Ticaret mektebi alisinin talimatnamesiden 
300 tane gönderildiğine dair 
Ümera kursunda verecği konferansın Birinci 
ve ikinci kanun aylarında Sabah Saatla
rında olacağına dair 
B. M. M. Zabıt ceridelerinden birer nüsha 
gönderilmesine dair 
Matbaa matörünün noksanlarının mübaya -
asına müsaade huyurulmasına dair 
Matbaa matörünün fenni surette yerine vazi 
Zabıt kalemi gurup amirlerinden M Emin 
Beyin üç kita foroğırafının irsaline dair 

E. K. 

E. K. 

Matbaa ya 

matbaa ya 

İ. H. 

i. H. 

E. K. 

E . . K. 

E. K. 

E. K. 

Matbaa ya 

İ. H. 
i. H. 

E. K . . 
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2066 Kütüpane M. 

2087 Ali Karar Heyetinden 

2088 

. 2104 

2107 

2108 
2109 

2110 

2123 
2124 

2152 

2156 

2157 

2158 

2159 

2160 

2161 

2163 
2163 

216 4 

2165 

Adiiye V. Zatişlerinden 

Fatih Askerlik Şube-

sinden 
Matbaa M. 

Matbaa M. 
Matbaa M. 

Beyazıt Abdülkadir ve 
rüfekası 

Matbaa M. 
Baş V. müdüvvenat 

Matbaa M. 

istanbul askeri 
matbaa M. 
İran - d.a Alizade Zarif 
oglu Baki Bey 
Akseki Kaymakamlı

ğından 

Bursa Belediye Riya
setinden 
Orhangazi Belediye 
ri yasetinden 
Samsun Ciimhuriyet 
Halk fırkasından 

)) )) 

Kars Belediye riyase-
. tinden 
Adapazarı Belediye ri
yasetinden 
Sinop Belediyesinden 
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Hulasası 

Merbut numune üzerine bloknot tab'ı 
hakkında 

Hakkında ademi istihdam kararı verilen 
Dahiliye Vekaleti sabık memurin Müdürü 
Macit Beyin Peyam-Sabah gazetesinde me -
kalesi bulunduğu isnat olunduğundan mez
kur gazete kolleksiyonunun irsaline dair 
Çankırı meb'usu Behçet Beyin meb'usluk 
aidatı teaüdiyesi hakkındaki cevabın tesrii 
6 incı cilt kanunlar mecmuasından bir tane 
gönderilmesi 
Haderne Nurinin vazifesine nihayet verildi
ğine ve haderne Davuduo üç günlük yev
miyesinin kat'ı hakkında 
Elli teneke benzin mübayaasına dair 
Matbaa haderneliğine Arıkaralı Alımedin 

tayini hakkında 
Tecili takibat kanunundan istifadeleri hase
bile arzı tazimat eylediklerine dair 
Altmış paket renkli şerit mübayaasına dair 
Donanma emirnamesi, Risalei Mevkutei Bah
riye, Mecmuai seneviyei bahriye nizamna
mesinin lağvi hakkındaki nizamnamenin 
meriyete vaz'ına dair 1193 N lu kararna
me ve nizarnname musaddak suretinden 
330 adet gönderildiğine dair 
Yeni Türk humfatının nevi ve miktarını 

gösterir cetvel leffen takdim olunduğuna 

dair 
Büyük kumanda kursu talimat nam eserin
den iki tane gönderildiğine dair 
Cümhuriyet Bayramının Senei Devriyesi 
münasebetile arzı tazimat 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) ll )) )) 

)) )) )) ); 

)) )) ll )) 

)) )) )) ll 

)) )) )) )) 

ll )) )) )) 

Muamelesi 

Matbaa ya 

Kütüpaneye 

İ. H. . 
Matbaa ya 

i. H. 
i. H. 

İ. H . . 

E. K. 
i. H. 

E. K. 

İ. H. 

Kütüpane 

E. K. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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2166 Erde k Belediyesinden Cümhuriyet bayramının sen ei devriyesi 
münasebetile arzı tazinıat E. K. 

2167 Kırşehir muallimler ll ll ll ll • ll 

birliğinden 

2168 Borçka Belediyesinden ll ll ) ) ll ll 

2169 Eş me Belediyesinden ll )) )) ll ll 

2170 Badrum Türk ocağın- ll ll )) )) )) 

dan 
2171 Oevar &elediyesinden ll ll ll )) )) 

2172 İstanbulda malulini as-
keriye muavenet Heye-
tinden ll ll ll ll :ıı 

2173 Adapa~arı Türk Ban- ll )) )) )) )) 

kas ı 
2174 Akhisar kaymakamlı - )) )) )) )) )) 

ğından 

4175 Artvin V. )) )) )) )) )) 

2176 İzmitte üssü bahri )) )) )) 1) )) 

müstahkem K. 
2177 İzmir 'Belediyesinden )) ll )) 1) )) 

2178 Uluborlu Belediye - )) )) ll )) lJ 

sinden 
2179 Ödemişte Adagide na- )) )) )) )) )) 

hiye M. 
2180 Erzurum V. ll )) )) )) )) 

2181 İspir Belediyesinden )l )) )l )) )l 

2182 Bağazlıyan Belediye- )) )) )l )l ll 

siııden 

2183 Beyazıtta Kara . küse )) )) ll )) )) 

kaymakamlığından 

2184 Biga kaymakamlığın- » ll )) )) )) 

dan 
2185 Borduru Belediyesi n~ ll )) )) )) )) 

den 
2186 Bolu Belediyesinden )) )) )) )) )) 

2187 Rize Türk ocağı Riya- )) )) )) )) )) 

setinden 
2188 Tercan Belediyesinden )) )) )) )) )) 

2189 Harput Belediyesinden )) )) )) )) )) 

2190 Hı m s Belediyesinden )) )) )) )) ll 

2191 Denizli Halk fırkasından )) )) )) ll ll 

2192 Silivri kaymakamlığın- )) )) )) )) :ıı 

dan 
2193 Sam su nda on beşinci ll :ıı )) )) )) 

fırka kumandanhğından 

2194 Soma Türk ocağından ll )) )) » )) 

2l95 Soma belediyesinden )) ) ) :ı? )) )) 
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2 196 Tarsuz Türk ocağ·ııı- Cü m lı uriyet Ba yramının sene i devri yesi 
dan müııasebetile arzı tazimat E. K. 

2197 Tar s uz Cümhuriyet )) )) )) )) )) 

halk fırkasından 
1 

2198 Tosya kaymakamlığın- ).) )) )) )) )) 

dan 
2199 Fındıklıda ücüncü kol- )) )) » )) )) 

ordu kumandanlığından 
2200 Mirliva Hüseyin Hüsnu .1) )) )) )) ).) 

P. H. 
22 01 lstanbulda donanına )J )) )) ) ) » 

kumandanı • 
2202 Karakösede birinci fır- ) J J ) )) )) l l 

ka ku mandanlığından 
2203 Kağızman beledi yesi _o )) 'l ll )J 

2204 Kağı zmaıı lı alk fırka- Il \ )) ·o )) )) 

sındaıı 

2205 Karacaviran belediyesi ll \) ).) )) 

2206 Konya nıuallimler bir- )) J) D )) )) 

liğinden 

2207 Koçhisar Beledi yesin- ]) )) _\) )J )l 

den 
22Ö8 Kuşadas ı Kaymakam lı- ll » ).) )) 

ğmdaıı 

2209 Kula Halk fırkasından 1> )) » )) )) 

22 10 Kemal Paşa Belediye- l l )) )) )) )) 

sinden 
2211 Gümüşane Gençler )) )) )) )J ).) 

birliğinden 

22 12 Kiliste Süleymar: B. den )) D )) )) )) 

22 13 Görele H. F. dan )) )) )) )) )) 

2214 Mersin Belediyesinden .ll )) )) )) » 

221 5 Çumra Belediyesinden )) » » )) )) 

2216 Maııavgat Kaymakam- 1> )) ll )) )) 

lığığ·ında 

22 17 Manisada Ordu Müfet- 2l » ) ) » )) 

tişi Fahrettin Pş. H. 
22 18 Mihaliççık Kaymakam- )) J) )) )) ll 

lığından 

2219 Muğla Belediyes inelen )) )) )) )) )) 

2220 Mardin )) ) ) )) )) )) » 

222 1 Menemen Türk Ocağı )) )) )) lJ u 

Ri yaseti ııden 
2222 Van Val isi » )) » )) )) 

2223 Van C. ı- ı. f . dan » )> J) )) )) 

2224 Yozgat Türk ocağından )) ', )) l) ).) 

2225 Yenipazar N ah iye M. .\1 )) » )) .1) 



Nereden g~Jdiği 

2226 Yozgat V. 

2227 
2228 
2229 
2230 

2231 
2232 

2233 
2234 

2235 
2:~36 

2237 
2238 
2239 
2240 

2:..4 1 

2260 

2261 

2265 

2268 

227 3 

2274 

2276 

227 7 

2278 

Sivrihisar Belediyesinden 
Çankın Belediyesinden 
Kocaeli Halk fır. dan 
İstanbul Türkiye imar 
Bankasından 

Mersin V. 
İ stanbul Mülkiye ın ek
tebi M. 
Trabzon Belediyes i ııdeıı 
İstanbulda Hilali Ah
mer Riyasetinden 
Aksaray Belediyesinden 
Niğde :ıı 

· Sürüş >J 

Ayaş Halk fırkasmdan 
İzmir I-Iaham başıdan 
İzmir musevi cemaa
tiııden 

Çorluda musevi cema
atııidan 

Oünan belediyesinden 

Baş V. 

Evkaf Uımım M. 

Harp Adademisi ku
mandanlığından 

Millt Müdafaa V. 

Ereğ·Ji Türk Ocağ·ı 

ri yasetinden 

Baş V. 

Matbaa M. 

Maarif V. 

-268-
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Cümlıuriyet Bayramı senei devriyesi nıürıa-

sebetile arzı tazimat E. K. 
)) » 

» 

)) )) 

)) )) 

» 
)) )) 

ll )J 

).) .') 

» 

ll 

)) 

)) )) 

ll » 

)) )) 

)) 

)) 

)J 

) l 

)) 

,, 

ll 

)) 

)1 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Cümhuriyet Bayramının sene·i devriyesi 
münasebetile arzı tazımat 

İstanbulda veznecilerde ikamet eden Bahriye 
çarkcı yüzbaşılı ğından mütekait Mustafa 
Lutfü Efndiye ait arzuhalin leffen takdim 
olunduğuna dair 
Altıncı cilt kanunlar mecmuası günderil
mesi hakkında 
1927 senesinden itibaren neşr olunan zabıt 
ceridelerinirı irsaline dair 
Dersim ıneb'usu sabıkı merlııım Ramiz 
Bey in zamım maaşı hakkmdaki 4-9-928 tarih 
ve iii\h mımaral ı evrakııı irsal ine dair 
Yeni Türk lıarf l eriııin kabul ve tatbikı 

hakkındaki kanunun kabulü dolayisile şük
ranlarını arz eylediğine dair 
Meclis ınatbaasında tertip ve tab etrilmekte 
bulunan zabıt ceridelerinden ldiğıtlan aynen 
verilmek üzere resmi gazete için de dörder 
biıJ tane tab'ına müsaade itası 

1-6- 1928 tarihinden itibaren istihdam olu
nan matbaa hademes i Melını e t Aliniıı tayi
ninin tasdi ki h akkında 

İ stenoğrafi kursuna devam edecek memur
ların isimlerinin iş'an 

)) 

)) 

)) 

1> 

ll 

)) 

J) 

ll 

)) 

)) 

)) 

ll 

E. K. 

E. K. 

Matbaa ya 

Matbaa ya 

İ. H. 

E. K. 

Matbaaya 

Matbaaya 

E. I(. 
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2279 

2280 

2281 

2284 

2285 

2286 

2289 

2290 

2292 

229 5 

2298 

2300 

2305 

2309 

2313 

232 5 

2326 

232 8 

2330 

2338 

Nereden geldiği 

All Karar I-Ieyeti riya-
setinden 

Matbuat U. M. 

Jiarbiye ııı e ktebi mü-
dü rlüğündeıı 
Meclis posta ve tel-
graf M. 
Ankara Şelıremaneti 

Meclis matbaa M. 

İstanbul V. 

Ali İktisat meclisin
den 
Babaeski Deledi yesin
den 
İstanbulda isınail mu
ştak beyden 

Ali karar Heyeti 
ri yasetinden 
Baş V. 

Baş V. 

Dahiliye V. 

Matbaa M. 

Tekai.it şiibes inden 

Tekaüt şiibesinden 

ismail Müştak B. 

Matbaa M. 

Ankara l Posta ve Tel-
graf Baş M. 

1\ i-' 9 - - ..::;o -

I-I u Uisas ı 

Bazı hususatın istizahı zıınnında Beyazıt 

meb'usu Halit B. 10-11-1929 tarihinde 

Muameiesi 
-------- - -

teşrifiniıı tebliğine müsaade huyurulması E. K. 
1-11-1929 tarilıli Akbaba gazetesindeki 
fıkra leffen takdim olunduğuııa dair E. K. 
Meb'us Niyazi Asım Beyden şapka avaııs ı 

olarak 1250 kuruş tahsil ve irsaliııe dair. İdare Iieyeti 
Memur veysi Beyin Ankara mulıabere 

memurluğuııa tayin olunduğuna dair. İdare Heyeti 
Emanetin karta! çimentosı ııııı istimalinin 
ınecburiyeti Jıakkında İdare Heyeti 
Daire müdüriyeti anbannda m alıfu z bulunan 
su pa pm itasma dair. İdare Heyeti 
6 ıncı cilt kanunlar mecmuas ı gönderilme-
sine dair Matbaaya 
İktisat meclisinin birinci içtimaının zabıt-
lanndan 320 tane gönderildiğine dair. E. K. 
Kurtuluş seıı e i devriyesi nıünasebetile arzı 

tazinıat E. K. 
Tercüme etmekte olduğu Hukuku Siyasiye-
nin üçüncü cildiilin arapça harflerleınİ yoksa 
Türk harflerilerni tab'ı lazını geleceğ· iııin işan Riyaset divanina 
Tokat Mebusu Mustafa Be ye takdim edilmek · 
üzerebir kit'a ınazruf göııderildiğ ine dair E. K. 
Piyade Yüzbaşıs ı zeyrekli Mustafa Iiulus i 
Efendinin esbabı vefatının istanbul ııı ebusu 
Beyden tahkik ve iş ' arı E. K. 
Mütekait Binbaşı Ali Şevkı Beyin vazifei 
askeriyesi zemanındaki hastalığının esbabı nı 

Artvin Meb'usu Melınıet ali ve Bilecik Meb-
usıı İbrahim beylerden tahkiki 
3 üncü devre birinci içti ma zabı tl arında n 
bir takım irsaline dair 
Tek ve çift hurufat kasalan içiıı muktazi 
504 liranın itasma dair 
Sabık Niğde Meb'ıısu J-1akkı paşanın aidah 
iekaüdiye terk edip etm ediğ· i ııin i ş' arı 

İstanbıı ı Meb'usu Refet Paşa nı n nı eelise 
iltilıak ve infild\k tarihinin i ş'an 

Mufassal hukuku siyasiyenin Tür! lı ari kril e 

Matbaa ya 

i. H. 

i. ı-ı. 

i. ı-ı. 

tab'ı için verilen emri aldığımı dair i. I I. 

Matbaanın ihtiyacı olan 6 kalem eşya nın 

mübayaasına dair i. ı-ı. 

Umumi Katip Veysel Adil Beyin hanesine 
otomatik telefon mük~Ueme bedeli olan 
2600 kuruşun tesviyesi hakkında I. H. 
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2351 

23 52 

2353 

2354 

2355 

2356 

2360 

2364 

2369 

2374 

2389 

2391 

2393 

2394 

2395 
2396 

2409 

241 0 

2411 

24 13 
2414 
2tl19 

Nereden geldiği 

· Kadınhanı Türk oca
ğı Riyasetinden 
Matbaa M. 

Matbaa M. 

Maarif V. 

Baş V. 

Baş V. 

Rişar Volf ve şeriki 
Kemal 
Matbaa M. 

Maarif V. 

Landurada Beynelmilel 
Ticaret Odası U.Katip
Jiğ·inden 

Ankara Müddei Umu
miliğinden 

Posta ve Telgraf U. M. 

Matbaa M. 

Matbaa M. 

Matbaa M. 
istati stik M. 

Kültipane M. 

Ankara Muhasebei 
liususiyesiııdcn 
Bucak Belediyesinden 

Kemalpaşa Ka za sından 

Edirne V. 
İ s tati stik M. 

-- 270-

Iinlasası 

Arzı taziıııat eylediğine dair. 

Muhasebeye ait harita hattatiye ücretinin 
Hattat Memet efendiye tesviyesine dair. 
Muhasebeye ait defter başlıklarıııııı ücreti 
lıattati yes ini Hattat Seit Sami efendiye tes
viyesine dair. 
A. Benaraya ef. inin Meclis rnemurlarına 

İsteııoğrafi dersi vermesi ıçın nııntaka 
Maarif Eminliğine tebliğ edildiğine dair. 
Mülga nı ebu sa n Mademesinden Ahmet Rıfkı 
efendi ailesine maaş · tahsisine nıüteallik 

evrak leffen gönderildiğine dair 
Mülga nıebusan hadernesinden Halil Ef. 
iniıı ailesine rııaaş tahsisine ait evrak 
leffen gönderildiğ·ine dair 
Sağlam yazı makineleri s ipariş ettiklerine dair 

Makineler in temizli ğinde kullanılmak üzere 
beş teneke gaz yagının nıübayaasına dair 
İrnla luğ·atındai1 intişar ettikçe Devlet Mat
haasınca 350 tane gönderileceğine dair 
Beynelmilel Ticaret Parlemantoları kon -
feransı ıçın Türkiyenin 1 9 28 senesine 
ait hissesine isabet eden 2500 Fransız 

fırankımıı irsaline d<ıir 

Gazi Antep Meb'usu Ali Cenanı Beye ait 
celpnanıe Jeffen gönderilcliğine dair 
Altıncı cilt kanunlar meçmuasından 2 tane 
gönderilmesine dair 
Elli teneke benzin mübayaasma müsaade 
it ası 
Matbaa dairelerinin tesbini için 4 ton kok 
kömürü ve ı ton odun nıübaasma dair. 
Matbaa için üç soba ınübayaasına dair 
İh sal yıllık mecmuasından 120 tan e gön
derildiğiııc dair 
·istanbul Darülfuııuıı ld.itüpanesinc ~ ııı erbııt 
listede gösterilen zabıtlarırı gönderilmesi 
Matbaa binasımıı icarı seiıevisi olan dört 
bin liranın irsali 
Kazada küşat oluııaıı telgrafhane ıniinasebe

ti le arzı tazimat 
Kurtuluş bayraıı1 ı münasibetile arzı tazimat 

)) » ).) 

ilı sa! yıllıktan 3:~0 tane gönderildiğ·ine dair 

Muameiesi 

E. K. 

i. Ii. 

i. Ii. 

Z. K. 

Muhasebeye 

Muhasebeye 
i. H. 

i. ı-ı. 

E. K. 

i. li. 

E. K. 

Matbaa ya 

i. I-i. 

i. ı-ı. 
i. ~-ı. 

E. K. 

Matbaa ya 

i. ı-ı. 

E. K. 
E. K. 
)) )) 

E. K. 
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2424 Matbaa M. 

2427 

2428 

2429 

istanbulda kapel 

Aı i karar rieyeti ri ya
seti nden 
İkti sat V. 

2431 B. E. R. 

2433 

2436 

2442 

2443 

2444 

2445 

2447 

2448 

2449 

2457 

24 66 

2467 

2504 

Hız inhisari M. 

Himayei tefal Ankara 
merkezi nden 

Sihhat ve muaveneti 
içtimaiye V. 
Baş . V. 

Adiiye V. zat işleri M. 

Hariciye V. 

. 
Baş V. M. 

Macar Sefaret i nden 

Matbuat U. M. 

Dahili ye V. 

Ankara J·fukuk 1-':ıki.'ıl -

tes i nden 
Ali Karar ı -ıcye ti Ri ya-
setinden 

Di va m Mtılıasebat R. 

25 13 Dahiliye V. 

-27i -

Hulasası Muamelesi 

Kasa bedeli olan 564 liranın Yusuf Ef. ye 
teslimi i. H. 
Türk harflerile mücehhez kapel markalı 

yazı makineleri kataloğunu leffen gönder-
diğine dair i. H. 
Bolu nıebusu cevat Abbas Beyin 5/12/ 1929 
tarihinde Ali karar heyetine teşrifine dair E. 1(. 

iki takmı kanunlar mecmuası gönderilmesin~ 
dair. Matbaaya 
Türk - Yunan hududuna dair haritalarından 
bir takım gönderilcliğine dair 
Şimdiye kadar inti şar eden kanunlar nıecımı 

asındaıı bir takım irsaline dair. 
K imsesiz Mektep çocuklarina yemek ver
mek üzere Meclis memurlarıııııı yüzde on 
para nisbetinde yardımları. 
1 0-6-19 2 8 tarih li ve 3 77 3 numaralı tezkere 
cevabımn tesirine dair 
Veraset ve intildl vergisi kanununun bazı 

maddelerinin tadili hakkındaki 135 7 mını-
maralı kanunun ımısaddak suretinden 3 2 o 
tane gönderilcliğine dair 
Zabıt katiplerinden İhsan beyin infikakinde 
mahzur olup olmadığına dair 
1929 senesine ait Belçika bütçesi layılıası 

leffen gönderilcliğine dair 
~ Millet ınektebi" teşk i li kakkındaki talimatna-

l(ütüpaneye 

Matbaa ye 

E. K. 

İ. li. 

E. K. 

E. K. 

Bütçe Encüıııeni ne 

meden 33 0 tane gönderilcliğine dair E. K. 
(Le canımere le'ndi stıırie) nanıındaıd kitap-
tan bir tane gönderildiğine dair Küti.ipaııeye 

Elçi ve konsoluslara gönderilmek üzre 
koponlar hakkındaki müzakere zabtından 

· 50 tane gönderilmesine dair Matbaaya. 
Yozgatın sabık Mebusu Memet Beyin 
a idatı tekaüdiye terk edip etın~diğiniıı i ş'arı. i. ı · ı. 
Altıncı cilt kanunlar ınecımıasındaıı iki 
tane gönderilmesine dair. i. ı ı. 
iki tane ınazrufun Antaiya Mebusu Ahmet 
Saki ve Afyon Mebusu Ruşen Eşref Beylerc 
teslimine dair. E. K. 
Hazinedeki mücevheratın hıfzına malısus 

kasanın üç anahtarından birinin Divan 
Reisi tarafından hıfzına ait İcra Vekilieri 
kararına muvafakat ed ilip edilnıiyeceğ·ine 

dair. E. 1(. 

Bitlisin Sabık mcbusu Derviş Beyin mecli se 
iltihak t :ı rihinirı bildirilmesine dair. Muhasebeye 
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2525 

2540 

2543 

2544 

2545 

2546 

2537 

2551 

2555 

2563 

2554 

Neredetı g·e ldiği 

- ~ -- ~. - ~ -- ------ -

Ankara Müddei Uınu-
ın iliğindetı 
İstanbul V. 

Matbaa M. 

Baş. V. 

Dahili ye V. 

Dahiliye V. 

Doktor Burhan fehmi 

Kadastro Riyasetinden 

Bş. V. 

Sılılıiye ve Muaveneti 
içtirnai ye V. 

Elbistan nıuallimler 

birliğinden 
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I-Iulasası Muanıeies i 

Trabzon Meb'usu Şevket Beye ait celpna-
ıne leffen gönderildiğine dair. · E. K. 
6 ıncı cilt Kanunlar mecmuasından bir tane 
gönderilmesine dair Matbaaya 
Malbaa makinesinin yerl eştirme bedeli olan 
11 5 liranın Nuri ustaya itası i. H. 
Riyaseti Cüınhur Katibi Umumiliğine Tev-
fik Beyin tayiıı olunduğuna dair İ. H. 
Kocaeli Meb'usu esbakı Hüseyin Beyin 
Meclise iltihak tarihinin işan i. H. 
Erzincan Meb'usu Iialit Bey in meb'usluk 
nıüddetinin iş ';ı rına dair i. H. 
Mersedes yazı makiııesile yazı lnıış bir kop-
yay ı teksir makinesi satı Jığ arz olunduğuna 
dair i. Ji. 
Yüksek Meclis binasının nıüştemiUUıııı tespit 
edecek meımırlara müsaade itası i. H. M. 
Deniziili Hüseyin oğlu Ali Kemal Efendi 
hakkında Denizli Meb'usu Doktor Kazım 

Beyden alı na cak malumatın iş' an E. 1(. 

Ders iın meb'usu esbakı Mustafa ve Reın z i 

Beylerin im zalarını tetkik etmek üzere bir 
heyet gönderildiğine dair 
Senelik kongre rnünasebdile arzı tazimat 

Muhasebeye 
E. K . 

2577 Posta ve telgraf U. M. Tekaüdünü ta ep eden Kars Meb'usu Baha 
Tali Bey hakkmda yazılan tezkere cevabının 
serian gönderilmesine dair i. H. 

2582 

2583 

2598 

1599 

2600 

2614 

2615 

2616 

Devlet Demiryolları 

Muhasebesinden 
Maarif V. 

Beriinde Seyertolt mü
essesinden 

Devlet Matbaasından 

Ankara Askerlik Şube

sinden 
Müdevvenat Müdürlü
ğünden 

Müdevvenat Müdürlü
ğünden 

P. T. T. UmummM. 

6 mcl cilt Kanunlar Mecmuasıııdan iki 
tane gönderilmesine dair 
Sıvas Meb'usu Rasim Bey 2 5 sene yi ikmal 
edemediğindeıı tekaüde sevk olunamıyaca-
ğına dair 

Meb'us beylere tavzi edirnek üzere 325 
tane cep takviıni gönderildiğinc dair 
Meclis Matbaa sı Tashih Memurlarından Atıf 
Beyin sitaj görmekte olduğuna dair 
istanbul Meb'ıısu İhsan Paşanın şubeye mü
racaatı ricasına dair 
1359 nurnaralı kanun müsaddak suretinden 
320 tane gönderildiğıne dair 
1362 numaralı kanun müsaddak suretinden 
3 20 tane gönderildiğine dair 
Meclis Posta Müdürü J-Iasan Ali Beyin nıa

dalyası karar sureti leffen gönderildiğine dair 

Matbaaya 

E. K. 

E. K. 

Matbaya 

E. K. 

E. K. 

E. K. 

i. H. 
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26 29 

26 32 

2633 
263 4 

263 ı:: 

2636 
2637 

2638 

2639 
2640 

2641 
2649 

2652 

2653 
2654 

2655 
2656 

2657 
2658 

2659 

2660 

266 1 

266 2 

2663 
2664 
2665 
2666 
6667 

Nereden g·eldigi 

1\t\atbaa tv\. 

Ecnebl . Parlemanto
lar İslahatı Vimımi Ka
tipliğindeıı 

Senayİ V. Müdürlü
ğünden 

Samsun V. 
Nazıllıda Doktur Arif 

Çal Belediye R. 
Denizli V. 
İstanbul Türk Ocağın
dan 
İstanbul Liman şirke
tinde 
İzmir Belediye R. 
İstanbulda Hakkı Şinasi 
Paşadan 

İzmir Türk Ocağından 
Maliye V. 

Bitlis Belediye R. 

Konya » » 
İstanbul Halk fırka
sından 

Kastamonu B. R. 
Ordu Muallimler Bir
liğinden 

Niğde B. R. 
İstanbul Kitapcılar 
Cemiyetinden 
İstanbul Hukuk Tale
be Birliğinden 

Milli Türk Talebe Bir
liğinden 

Moskova Sefiri Vasıf 

Beyden 
Antalya Muallimler 
Birliğinde n 

Kala m ua llileriııde ıı 

Kala H. f. dan 
Dinar nıua llinıleriııdc ıı 

Aydııı » 
Elaziz )) 
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T-lulasası 

Matbaa nı n muayyen ınahallerine elektirik 
lambası konulması hakkında 

B. M. M. ııizamnamesiııden bir tane gön
derilmesi 

Pariste Reyman tarafından ihtira olunan 
Rey makinesi hakkında tafsilah natık mel\
tup leffen gönderildiğine dair 
Yılbaşı tebrikatı hakkıııda 

Millet Mektepleri ıı i n küşadı ve si 1 es ilc . arzı 
tazimat olunduğ: ııııa dair 

u D 

)) l> )) l) 

Maarif Vekili Necati Beyin vefatı münase
betiyle arzı taziyet eylediklerine dair 

. )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

6 ıncı cilt kanunlar mecmuasından on tane 
gönderilmesi 
Maarif Vekili Necati Beyin vefatı münase
betile arzı taziyet eylediklerine dair 
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)) 
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)) 
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Muamelesi • 

İ. H. 

Kütüpaneye 

İ. H. M. 
E. K. 

)) 

)) 

ll 

Matbaa ya 

E. K. 
) ) 

.)) 

» 
ll 

)) 

:ıı 

ll 

.)) 

.)) 

J) 

)) 
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6668 Kalede Halit Beyden 

2669 Samsun Berbt::rlerCe-
ıniyetiııden 

2670 Konya Türk Ocağından 
2671 Silifke ll )) 

2672 Çankırı Belediye R. 
2673 Çivril muallimlerinden 
2674 Çankırı Tüuk Ocağın-

dan 

2675 Gelibolu Türk Ocağın-
dan 

'2776 Eskişehir Türk Oca-
ğından 

2677 Merzifon Türk ca-
ğı R. 

2978 Çivril Tiirk Ocağından 
2679 Gaziantap )) 

2680 Keşan )) 

2681 Niğde muallimlerinden 
2682 Gelipolu Belediye R. 
2683 Kütahya Türk Ocağın-

dan 
2ö84 Edirne )) 

2685 Bandırma " 
2686 Sıvas ll 

2687 Uşak Halk fırkasından 
2688 İzmir Türk Ocağından 
2689 Salihli )) 

2690 Adapazarı )) 

2691 Sali h li ı-l all< f. 
2692 Bandırma Halk fırka-

sından 

2693 Saııdıklı muallinılerin-
den 

2694 Uzunküprü Türk Oca-
ğından 

2695 Dinar Türk Ocağından 
2696 Samsun Türk Ocağm-

dan 
2697 Müdanya Türk Oca-

ğından 

2698 Kırklareli Türk Oca-
ğından 

2699 Adapazarı muallimle-
ri nden 
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Hulasası 

----
Mararif Vekili Necati Beyin vefatından mü-
tevallit teesürleriııi arz eylediklerine dair 

)) )) ll 

» ll )) 

)) ll ll 

ll ll lJ 

)) )) ll 

)) ll .lJ 

ll )) )) 

.lJ ).) )) 

.ıı )) ll 

:u 1) 

)) )) )) 

)) )) )) 

ll )J )) 

lJ .J) )j 

)) )) )) 

)) )) )) 

o )) 'lJ 

'l) )) 

.U )) 
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)) ll ll 

)) lJ ll 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) ll 

)) )) )) 

)) ll ll 

)) )) lJ 

lJ )) 

)) )) ' )) 

lJ lJ )) 

lJ lJ 

Muamele i 

E. K. 
)) 

)) 

)) 

lJ 

lJ 
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lJ 
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ll 
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ll 

lJ 
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2702 
2703 

2704 

2705 
2706 

Nereden geldiği 

Şebin Karahisar Türk 
Ocagındad 

I:.laziz Türk Ocağından 
Kemalpşa Belediye R. 
Tepe Köy Türk Ocağı
ndan 
Alaşehir Türk Ocağın
dan 
Milas Türk Ocağından 
Manisa muallimlerin
den 

2707 Ayvalık Türk Ocağın
dan 

2708 

2709 

2710 
2711 

2712 
2713 
:?714 
2715 
2716 

2717 
2718 

2719 
2720 
2721 
2722 

2723 

2724 

2725 

2726 
2727 
2728 

2729 
2730 

Bandırma Belediyesin
den 
inebolu muallimlerin
den 
İçel nmaalimierinden 
Müdanya Belediyesin
den 
Ordu Türk Ocağından 
Denizli V. 
İzmir Himayei Etfal R. 
Soma muallimlerinden 
Afyon karahisar Türk 
Ocağından 

Manisa V. 
İnabulu idrnan Kulu
binden 
Urfa Türk Ocağından 
Kars Belediyesinden 
Kars Türk Ocağından 
Balikesir Türk Oca
ğında 

İsparta Türk Ocağın
dan 
İnebulu Türk Ocağın
dan 
Tekirdağı Türk Oca
ğından 

Urfa V. 
Urfa muallimlerinden 
Mardin muallimlerin
den 
Havza Türk Ocağından 
Bayburt Tükr Ocağın
ğan 
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Hulasası 

Maarif Vekili Necati Beyin vefatı münase -
betile arzı taziyet 
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Muamelesi 

E. K. 
)) 
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2731 Bergama muallimlerin- Ma. V. Necati B.in vefatı münasebetile arzı 
den taziyet eylediklerine dair E. K. 

2732 
2733 

2734 

2735 
2736 

2737 

2738 
2739 

2740 

2741 

2742 
2743 

2747 

2748 

2749 
2750 

2751 

Bergama Türk Ocağın
Sarıkamış Türk Oca
ğından 

İzmir Avetlar Kulu
bundan 

Çal muallimlerinden 
Sandıkh muallimlerin
den 

Sudrum Türk Ocağın

dan 

Çal Türk Ocağından 
Diyarbekir Türk Oca
ğından 

Akhisar Türk Ocağın
dan 

Manisa Türk Ocağınd
dan 

Bitlis Türk Ocağından 
Muğla TürkOcağınaan 

)) M uallirn lerinden 
Bitlis Belediye R. 
Devlet Matbaası ndan 

ll » 

Matbaa M . . 
Müdevvenat M. 

Adana Halk fırkasın
dan 

2763 Havza muallimlerin
den 

2764 Bartin muallimlerin
·den 

2765 Maraş rnuallimlerin
den 

2766 Giresun Türk Ocağın
dan 

2761 Müdevvenat M. 

2762 » 
2767 )) 
2768 » 

)) 

» 

ll 

ll 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

ll 

ll 

)) 
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)) 
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ll 
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)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

B. M. M. Matbaa müsahlıihlerinden Atıf 

Beyin sitajını ikrnal eylediğine dair 
- Tabı masarifi olmak üzere vezneye yatırılan 

122 liranın makbuzu leffen gönderilmesine 
dair 
Eltirijen makinesinin vaz edildiğine dair 
1360 nurnaralt kanun musaddak suretinden 
330 tane gönderildiğine dair 
Maarif vekili Necati Beyin vefatından müte
vellit teessür ve taziyet 

)) 

)) 

)) )) 

)J )) )) 

1369 numaralı kanun musaddak suretinden 
330 tane gönderildiğine dair 
1363)) )) )) ll 

1366 ll ll )) )) 

ı 3 7 » tefsir ll » 

)) 

ll 

» 

» 
» 

» 

ll 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Matbaa ya 

İ. H. 

E. K. 

)) 

)) 

)) 

ll 

)) 

)) 

)) 

ll 
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2773 Matbaa M. 

2829 

2831 

2832 

2838 
2839 

2840 

2860 
2861 

2870 

2871 

3873 

2890 

2891 

2892 

2893 

2895 

2900 

2901 

2903 

2904 

2908 

2910 

Müdevvenat M. 

)) )) 

)) )) 

Matbaadan 
Berlin Türk Ticaret 
Odası 

Matbaa M. 

Zabıt Kaleminden 

U. Katiplikten 
)) )) 

Van Türk Ocağı R. 

Bolu Belediye R. 

İdare Heyetinden 

Müdevvenat M. 

Müdevvenat M. 

Müdevvenat M. 

Müdevvenat M. 

Müdevvenat M. 

Ankara merkez Has
tanesinden 
Ankara müddei umu
miliği 

İstatistik Umum M. 

Adiiye V. 

Maaif V. 

Maliye V. 

-211 - -
Hulasası Muamelesi 

Altı kalem elektirik malzemesinin mubayaa-
sına dair i. H. 
360 tane tahriri sınai broşür gönderilcli-
ğine dair E. K. 
138 numaralı tefsir musaddak suretinden 
3 20 tane gönderilcliğine dair ı> 

459 Numaralı karar suretinden 3 20 adet 
gönderilcliğine dair » 
Muhasebe çeklerine ait hattatiye ücretine dair i. H. 
6 ıncı cilt kanunlar mecmuasından gönde-
rilmesi Matbaaya 
B. M. M. Reisi Kazım Paşa H.ne ait kılışe-
nin bedeli hakkında i. H. 
Ourup amirlerinden Memet Beyin ikramiye 
ile taltıfı » 

Müdür Zeki Beye vekalet maaşı itasına dair 'l 

Kanunlar Kalemi Birinci sınıf kitabete Zeki 
İkinci sınıf · kitabete Veeibi ve Süreyya · 
Beylerin tayinleri » 
Maarif vekili Necati Beyin vefatından müte-
vellit teessüratını arz olunduğuna dair E. K. 
Bolu mebusu Cemi! Beyin vefstından teesü-
ratlarını arz eylediiderine da ii·. » 

Matbaa tashih memurlarından Muhlis Beyin 
işğal ettiği hanenin diğer odalarının Meclis 
memurlarına verilmesine dair. Matbaaya 
468 Nu. kararın musaddak suretinden 
330 tane göndaril<;iiğine dair. E. K. 
169 Nu. kararın musaddak suretinden 
330 tane gönderilcliğine dair. .ıı 
ı 39 Nu. kararın musaddak suretinden 
330 tane gönderildiğine dair. ·» 

ı 372 Nu. kanunun musaddak surstinden 
330 tane gönderilcliğine dair. .ıı 

ı 361 Nu. kanunun musaddak suretinden 
·330 tane gönderilcliğine dair. » 
Zabıt katibi Sait Beyin üç ay muhtap 
İstirahat bulunduğuna dair. Zabıt kalemine 
Karesi meb'usu Ali Şuuri Beyin birinci 
istintak dairesine teşrifine dair. E. K. 
Tahrir zirai risalesinin 360 tane gönderil-
mesine dair » 

Kastamonu Meb'usu sabıkı Necmettin Beyin 
aidatı tekaüdiye verip vermediğine dair i. H. 
istenoğrafi imtihanında Vakalet narnma bu-
lunacak heyet hakkında Zabit Kalemine 
Zabıt ceridesinden bir takım gönderilmesine 
dair Matbaaya 
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2912 Almanya Türk Ticaret 
Odasındn 

2920 Müdevvenat M. 

2940 Matbaa M. 

2945 Maarif V. 

2946 Müdevvenat M. 

2947 Ankara HimayGi Etfal 
Kongrası ndan. 

2948 P. T. Baş M. 

2955 Baş V. 

2961 Maarif V. 

2975 Maliye V. 

3004 Giresun Himayei et-
fa linden 

3005 Istanbul borsa k om i-
serliğinden 

3007 Matbaa ya 

3008 Umumi Katipliğinden 

3012 Harkiye V. 

3013 Elaziz Himayei etfal 
kongrası nda n 

3022 Maarif V. 

3025 Maarif V. 

3027 Matbaa M. 

3037 Giresun Hilaliahmer R. 
3038 Bursa Himayei etfal 

merkezinden 
3043 Kara Köse Türk Oca-

ğından 

3044 Samsun Himayei etfal 
cemiyetinden 

-278 _,; 

Hulasası 

Zabıt ceridesinden bir takım gönderilmesi
dair 
1375 N kanunun musaddak suretinden 330 
tane gönderildiğine dair 
Tashih memurlarından Muhlis beyin işgal 
ettiği hanenin alt katı gayri gabili işgal 

bulunduğuna dair 
Türk tarihi encümenine bir takım · zabıt 

ceridesi gönderilmesine dair 
1367 numaralı kanunun musaddak suretin
den gönderildiğine dair 
Kongranın küşadı münasebetile arzı tazi
mat 
6 ıncı cilt kanunlar mecmuasından bir tane 
gönderilmesine dair 
Tokat Meb'usu Mustafa Beyin 1335 sene
sinde Ordu Kunıandanlığı zamanında 300 
bi~ kuruşa ait evrak sarfiyenın nereye 
teslim ettiğine dair 
Meclis kütüpanesinde bulunan Garp ve 
Şark kitaplarının adetlerinin iş'arı 

Kanunlar mecmuasından bir takım gönde
rilmesine dair 
Kongara münasebetile arzı tazimat 

Borsa fiat cetvellerinden her gün gönde
rileceğine dair 
1929 senesi matbaa ihtiyacını mübeyyin 
cetvel leffen gönderildiğine dair 
Münhal daktiloluğa Behice Hamının tayin 
olunduğuna dair · 
5,6 ıncı cilt kanunlar mecmuasından gön
derilmesine dair 
Kongramn küşadı münasebetile arzı tazimat 

İstenoğraftan imtihan eden heyetin mazbata 
müsaddak sureti leffen gönderildiğine dair 
5,6 ıncı cilt kanunlar mecmuasından gönde
rilmesi 

· Matbaaya ait yedi kalem eşyanın mübaya
asına dair 
S~nelik kongra münasebetile arzı tazimat 
Kongra münasebetile arzı tazimat 

ll ll 

ll ll )) 

Muamelesi 

Kütüpaneye 

E. K. 

İ. H. 

Matbaa ya 

E. K. 

» 

Matbaa ya 

E. K. 

İ. H. 

Matbaaya 
)) 

ll 

İ. H. 

Muhasebeye 

Matbaa ya 
E. K 

Zabıt kalemine 

Matbaaya 

i. H. 
E. K. 

)) 

ll 
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Nereden geldiği Hulasası M uarnetesi 

3046 Edirne Türkodasından Odanın senelik içtimaı münasebetile arzı 

3647 M. M. V. 

3050 Posta ve Telgraf U. 
M. 

3063 Konya HiHi lıahmer R. 
3064 Yozgat V. 

3066 Baş V. 

307 4 Maarif V. 

3 ı 09 . Matbaa M. 

3 ı ı o B. Erkanı Aarbiye R. 

3 lll 

3118 

3119 

3120 

3125 

3126 

3130 

3131 

3ı32 

3133 
3ı34 

3ı35 

3136 
3137 
3138 
3ı39 

3140 

Kırklareli V: 

Müdevvenat M. 

» 

:ıı 

Cümhuriyet R. 

Ankara ınüddei Umu
miliğinden 

Matbuat U. M. 

Müdevvenat M. 

)) 

)) 

)) 

:ıı 

) l 

)) 

» 
:ıı 

Alınanya La i pzıgde Bas 
ri Oölıekin 

tazinıat 

Kastanıonu Meb'usu Miralay Halit beyin 
meclise tarihi iltihakı ve infikakinin işan 
Ankara ımıhabere memurlarından Veysi Ef. 
hakkında yapı Ian 18/7/1 9 29 tarihli tezkere 
evrakıııın iı·sali 
Yılhk toplanma münasebetile arzı tazimat 
Vilayet meclisinin lçtimaı münasebetile arzı 
tazimat 
Urfa meb'usu Refet Beyden kayin biraderi 
yüzbaşı Hayrettin Efendinin nereli olduğu
nun tahkik ve iş'arı 

1925-1926 ders yılında derlenen bilgiden 
birtane sundurulduğuna dair. 
Mürettip Raşit efendinin vazifesini terk eyle 
diğine dair. 
1-6 inci cilt kanunlar mecmuasından gönde
rilmesine dair 

E. K. 

K. K. 

i. ı-r'. 
E. K. 

E. I<. · 

E. K. 

E. K. 

İ. H. 

Matbaaya 
Vilayet Umumi Meclisinin küşadı münasebe-
tiie arzı tazimat . E. K. 
4 77 J~karar musaddak suretinden 3 30 adet 
gönderildiğine dair :ıı 

480 numaralı karar musadddak suretinden 
330 adet gönderildiğine dair :ıı 

4 7 8 numaralı karar musaddak suretinden 
330 adet gönderildiğine dair :ıı 
,6inci cilt kanunlar mecmuasından bir tane 
gönderilmesine dair Matbaaya 
Maznun İsmail Hakkı Beyin zirnınetine 
geçirdiği paranın ne şekilde vukua geldiğinin 
işarı İ. H. 
2963 N tezkere ile gönderilen tercüme 
leffen gönderilmiştir. E. K. 
1389 .~ kanunun ınusaddak suretinden 330 
tane gönderildiğine dair :ıı 

1390 )) )) )) :ıı )) 

1388 )) )) 

1398 )) )) 

1379 )) )) 

1382 )) )) 

1380 )) ).) 

7614 :ıı ) ) 

:ıı 

)) 

)) 

» 
).) 

).) 

:ıı 

:ıı 

) ) 

:ıı 

).) 

:ıı 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

7626 )) )) )) )) :J 

Meb'us beyefendilere takdim edilmek üzere 
250 tane Sungut nam eserlerden gönderil· 
diğine dair 



.ı 
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3141 

3152 

3163 

3164 

3165 

3166 
3167 
3198 
2169 
3179 
3171 
3183 

3192 

3193 
3491 

3195 
3196 

3197 
3198 

Nereden geldi~i 

Istanbulda Giresun 
meb'usu Hakkı Tarik 
B. 
Matbaa M. 

Müdevvenat M. 

Müdevvenat M. 

Istanbul· M. 

Bolu M. 
Antalye V. 
Rize V. 
Çankiri V. 
Ordu 
Denizli 
Artvin Belediye R. 

Aankaa V. 

TirabzonBelediye R. 
İstanbul Büyük kuman
dan kursu mektebi M. 
istanbul donanma K. 
istanbul maluller cemi
yetinden 
istanbul malulin askeri 
Balıkesir sabik orman 
memur sabri 

3199 İzmit Ossülbahri ve 
mustahkem kumadan
hğı 

3 200 Ankara Askerlik şubesi 
Ri yasetinden 

3203 İzmir V. 

320f7 Kars V. Belediya R. 
3205 · Çurum V. 

3206 Ankara Askerlik şube
sinden 

3232 Ankara Müddei umu
miliğinden 

3233 Ankara Müddei tınıu· 
mi liğinden 

-2Sö-

Hulasası 

Muhtelit Encüınenin içtima tarihinin işari 

İkınci Sınıf mbrettipliğe · Hikmet efendinin 
tayin olunduğuna dair 
Tasdik olunan Muahede ve mukavele iti- -
laflardan 15 takım gönderilcliğine dair 
1400N . Kanunun musaddak suretinde 330 
tane gönderilcliğine dair 
Vilayet meclis Umumisinin içtimaı münase
betile arzı tazimat 

)) 

» 
)) 

» 
)) 

» 

)) 

» 
» 
) \ 

)) 

» 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

» 
» 
)) 

)) 

» 
)) 

Artvinin ana Vatana kavuşdıgının yıl du
nümü münasebetile aarzi tazimat. 
Meclisi umum Vilayet içtiınında zabıt tüt
mak ve beherine yüz lira ~rilmek üzere 
iki efendiye müsaade itası 

Bayram Tebriki 
» » 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

Bayazit mebusu Halit Beyin askerligi 
hakkın d 
Vilayet meclisi umumisinin içtimai münase
betile arztazimat 
Bayram Tebriki 
Vilayet meclisi Umumisinin içtimai muna
sibetile arzı tazimat 
Kocaeli mebusu İbrahim Beyden Şshit cemal 
Beyin eytam maaşı hakkında malumat itası 
Merbut ihbarnarneyi istaubul Meb'usu Hay
dar Beye tebliği 
Merbut ihbarnameleri Bolu Meb'usu Nu
rettin, Trabzon Hamdi, Kastamonu Cemal, 

Muamelesi 

Istandulda Hakkı 

Tarik Beye 

Muhasebeye 

E. K. 
)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Zabıt kalemine 
E. K. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 
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3236 Samsun V. 

3237 
3238 

3239 
3245 
3246 
3247 
3248 

3269 

3279 
3280 
3286 

3287 

3289 

3290 

3291 
3292 

2313 

3315 

3317 

3318 
3321 

3322 

Giresun V. 
Adana Hilali Ahmer 
Ri. 
Erzurum V. 
Kayseri V. 
Sarı Kamış kolordu K. 
Mardin V. 
Tosyada İsmail Ef. 

Divam Munasebat R. 

Candira Türk Ocağı R. 
Diyarbekir V. 
Bş. V. 

T. Ta. C. umumsi mer
kezinden 
Müddei Umumilikten 

)) ll 

Bitlis V. 

Van V. 
Matbaa M. 

Tıp fakültesi Müderisi 
Servet B. 
Ali Karar H. R. 

Bş. V. Müsteşarlığın

dan 

Da. Encümeninden 
Ankara Müddei U. 

)) )) 

- 281 -

Hulasast Muamelesi 

Van Hakkı, Niğde Halit, Kars Sadrettin, 
Bolu Emin Cemal Beylere tebliği E. K. 
Vilayet umumi meclisinin içtimat münasebe-
tile arzt tazimat » 

» » 
Senelik kongra 

Vilayet umumi 
» )) 

Bayram tebriki 
)) » 

» 
)) 

» 
)) 

» 
)) 

» 

» 
» 

» 
)) 

Köy kanununun kabulu münasebetile arzı 

tazimat 
Niğde Meb'usu faik Beye ait merbut ila
ının tebliği 

Bayram tebriki 
)) )) 

Devlet dairelerinde kullanılacak mühürlerin 
örneki hakkında İcra Vekilieri Heyetinin 
karar sureti leffen gönderi I diğine dair 
Umumi kongrada tadil edilen nizarnname
den beş tane gönderildiğine dair 
Van Meb'usu Hakkı ve Bolu Meb'usu Nu
rettin Beylere ait ihbarname leffen gönderil
diğine dair. 
Kastamunu Meb'usu Velet Çelebi Beye ait 
ihbarname ltdfen gönderildiğine dair 
Vilayet meclisi umumisinin içtimat müna
sebetile arzı tazimat 

)) )) » )) )) 

Matbaanın ihtiyacı olan yedi kalem eşyanın 
mubayaasına dair 
Veremden korunma hakkında neşrettiği 
risaleden on beş tane takdim eylediğıne dair 
Çatalca Meb'usu Şakir Beye ait mazruf lef
fen gönderildiğine dair 
İcra Vekilieri Hey'etince üçbücük santim 
kutrunda olarak kabul edilen mühür numu
nesinde (3,0) santim gösterildiğinden tashihi 
hakkında 

Bir tane yazı makinesi mubayasına dair 
Manisa Meb'usu Akif ve Kani Beylere ait 
ihbarnarnelerin leffen takdim edildiğine dair 
Manisa Meb'usu Kani Beye ait zabtı dava 
musaddak sureti leffen takdim edildiğine 

dair 

)) 

» 

)) 

» 

» 

)) 

» 

» 

i. H. 

Kütüpaneye 

E. K. 

» 

» 
» 

i. H. 

E. H. 

)) 

• 
İ. H. 

» 

Ankara MüddeiU.ne 



3323 

3324 

3325 

3326 

3337 
334 1 

3342 
3343 
3344 
3369 

3379 

3397 

3398 

3399 

3·-lOO 

34 16 

3434 

4335 

3443 

3469 

3470 
4371 
3472 
3473 

Nereden geldiği 

Ankara Müddei U. 

Adii ye V. 

Maarif V. 

İktisa t Encümeniııden 

Miidevvenat M. 

Müdevvenat M. 
Müdevveuat M. 
Müdevvenat M. 
Bolu V. 

İkti sat V. 

Ankara Miiddei Umu 
m iliğind en 
Ankara Askerlik şube-
sinden 
Maarif V. 

Adii ye V. 

Bş. V. 

ll )) 

)) )) 

)) )) 

Bitlis Türk Ocağ·ı ndan 

fenike Belediyesinden 
Alaiye » 

Dinar » 

Şarkışla Kaymakamlı

ğındag 

-282-

Hulasası 

İzmir Meb\ısu Osman zade Harndi Beye 
ait celpname leffen takdim olunduğuna dair 
Sarahan Meb'usu Akif Beye ait ihbarname
nin tebliği için leffen gönderildiğine dair 
1336- I 337 senelerinde Ankara Eytam sandı
ğından istikrazda bulunan merbut esamisi 
yazılı zevatın elyevm bulundukları mahal 
ve memurivetlerinin iş'arı 

Ordu Meb'usu Harndi Beyin tekaüdünü 
natık senedini Mi.ıntazaın Borçlar Müdürlü
ğüne gönderildiğine dair 
Bir taııe yazı makinesi mubayaasma dair 
1397 numaralı kanunun musaddak suretin
den 330 tane gönderilcliğine dair. 
1396 » )) » 
139 9 · D ll D 

1398 )) )) )) 
Vilayet meclisi umumi içtimai ınünasebetile 
arzı taziınat. 

Türkiye yağınurlarına ait risaleden 200 tane 
gönderilcliğine dair. 
Merbut 14 tane ihbarname ve celpnamenin 
mulıataplanna tebliği 

Raptan takdim olunan listede esam isi muhar
rer mebus beylerin ikametkahlarıının işarı. 

Sıvas Mebusu Rasim Beye ( 5 000 ) 
kuruş üzerinden tekaüdiye tahsis olundu
ğuna dair. 
Zabıt Katibi Muhterem Sami Beyin sicil 
dosyasının irsaline dair 
30 nisan tarihinde icra olunan istiklal ma
dalyası talik merasimine iştirak edemiyen 
zabitamn madalyalarının iadesi hakk.ında 

ı 43 numaralı tefsir musaddak suretinden 
330 tane gönderilcliğine dair 
7797 numaralı kararname musaddak sure
tinden 330 taııe gönderilcliğine dair 
Çemişkezekli Binbaşı Süleyman Hilmi Be
yin Şarkta yirmi bir ay hizmet edip etme
diğinin Kütahya Meb'usu Nuri Beyden 
talıkiki 

·Meclisi Alinin küşadı yıldönümü münasebe
tile arzı tazimat 

)) 

» 
)) 

» 

» 
)) 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

» 
) ) 

)) 

Muamelesi 

Ankara MüddeiU.ne 

)) )) 

Adiiye V. 

E. K. 
İ. H. 

E. K. 

» 

)) 

)) 

)} 

D 

Zabıt Kalemine 

E. K. 

' )) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 



3475 

3476 

3477 
3478 
3479 

3480 
3481 

3482 
3488 

3501 

3508 
3512 

3413 

3548 

3549 

3556 

3568 

3571 

3618 
36 32 

3642 

Nereden geldiği 

Bozüyük Beled-iyesin -
den 
Amasya Belediyesin
den 
Kırkağaç Belediyesin
den 
inebolu Belediyesinden 
Bursa Belediyesinden 
Bursa Himayei etfal in
den 
İstanbulda Burhanettin 
Yenihanda Türk Oca
ğından 

Bitlis Belediyesinden 
Aydın Himayei etfal 
Ri yasetinden 
Ankara Çekoslavakya 
Mrtslahatgüzar lı ğından 
Harkiye V. 
Eskişehir Muallimler 
birliğinden 

Maarif V. 

Matbaa M. 

Dr. M. Emin Bey 

Hariciye V. 

Matbaa M. 

Harkiye V. 

Kırklareli V. 
Baş V. 

Ankara Askerlik Şubesi 
Riyasetinden 

3643 Tahran Ruznamei yev
miye gazetesi Müdür-

.- 2.83-

Hulasası 

Meclisi Alinin senei devriyesi munascbetile 
· arzı tazimat 

)) )) )) )) 

)) )) l> )) 

» » )) » 
)) » » » 

)) » » » 

l> )) » )) 

)) )) » )) 

» » » » 
Senelik konğranın küşadı münasebetile arzı 
tazimat 
Şimendiferler hakkındaki nam kitaptan bir 
tane gönderilcliğine dair. 
Bulğar Sobranyasının yandığına dair. 
Konğranın küşadı münasebetile arzı tazimat 

19 25 - 19 26 İstatistik mecmuasından ı 
tane gönderilcliğine dair. 
Merbut listede yazılı eşyanın mubayeasına 

dair. 
B. M. M. Evrak kalemi dosya memuru 
Kemal Beyin on gün muhtacı tedavi oldu
ğuna dair. 
Bir takim kanunlar mecmuasından gönderil
mesine dir 
Matbaa Müstahdemininden İsmail efendinin 
vefatı hasebile kaydına işaret olunmsaıııa 

dair. 
6 inci cilt kanunlar mecmuasının gönderil
mesine dair. 
Bayram Tebriki 
Malatya Meb'usu Mahmut Nedim Beyin 
Malf.ıliyeti hakkında Milli M. Vekilietinden 
yazılan tezkereye cevap verilmesine dair. 

ihtiyat zabitan Yoklamalarına müracaat et
miyen merbut listede esamisi yazılı Meb'
us Beylerin adreslerının işarı. 

lüğünden Gazete Bedeli olan 2 8 liranin gönderirme
sine dair. 

Muamelesi 

E. K. 

» 
)) 

» 
» 

» 

:0 

» 
» 
» 
» 
» 

E. K. 

Kütüpaneye 
i. H. 

E. K. 

Kütüpaneye 

i. H. 

E. K. 

Matbaa ya 

İ. H. 
Matbaaya 

E. K. 

» 

» 

Kütüpaneye 
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·~ ~ Nereden geldiği 
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2664 Matbaa M. 

3665 
3666 
3700 

2701 

3702 

3716 

)) 

Devlet Demiryolları U. 
M. 
Dahiliye V. 

Ankara Askerlik Şube 
si Riyasetinden 
Ankara Askerlik Şube 
si Riyasetinden 

- 28~ -

Hulasası 

Matbaanın cam ve çerçevelerinin tamirine 
dair 
Sekiz kalem eşyanın mubayeasına dair 
Su parası olan 220 kuruşun itasına dair 
5, 6 ıncı cilt kavanin mecmuasından birer 
tane gönderilmesine dair 
Vilayet İdarei Hususiyesine ait grafiklerden 
250 tane gönderildiğine dair 
Bitlis Meb'usu Muhittin Nami Beyin yedin
de bulunan karyola ve masanın iadeside dair 
Tokat Meb'usu Hüsnü Beyin yoklamaya 
muracaatı için adresinin iş'arı 

-·-

Muamelesi 

i. H. 
)) 

)) 

Matbaa :ya 

E. K. 



7 - Bazr eşhas hakkında takibatı kanuniye icrasr Için 
müsaade talebini havi Başvekalet tezkereleri 

.... ·::. ;.;. 
<IS • Nereden geldiği 

:::.:::: 
--

1732 Başvekaletten 

1733 l) 

1734 » 

1735 » 

1736· ·o 

1737 .., 

1738 » 

1739 » 

1740 » 

1741 » 

1767 » 

ı 768 » 

1769 

1770 » 

1771 

1772 » 

1773 )) 

1774 )) 

Hulasası Muamelesi 

Sütcü Mustafa oğlu Ali hakkında takibatı 

kanuniye ifasına dair müsaade itası hakkında Evrak Kalemine 
Dersirnde Müharrem E. hakkında takibatı » 
kanuniye ifasına müsaade itasma dair 
Kocaelide Bekçi Hakkı hakkında takibatı 

kanuniye ifasına müsaade itasına dair 
Selahi oğlu Şükrü hakkmda takibatı kanuniye 
ifasına dair 
Osman oğlu Mustafa hakkında takibatı 

kanuniye ifasına dair 
Ahmetce oğlu Hasan Hüseyin ve Arif oğlu 
Şakir ve Hüseyin haklarında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade itasına dair 
Kara Küçük oğlu Osman kerimesi Hasibe 
hanım ve Sait haklannda takibatı kanuniye 
ifasına müsaade itasına dair 
Erkanı harbiye mektebi efradından Ali, Ha !it 
ve Tevfik haklarında takibatı kanuniye ifasıııa 
müsaade itasına dair 
Kıvrak oğullarından Süleyman oğlu Musa 
hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
itasına dair 
Ali Kadıoğlu Memet hakkında takibatı 

kanuniye ifasına müsaade itası 
Bartında karakaş ağilarından Mustafaoğlu 

İbrahim hakkında takibat kanuniye ifasına 
müsaade itası 

İzmirde Tabak Ali Molla hakkında takibat 
ifasına müsaade buyrulmasına dair 
İstanbulda Şükrü Efendi hakkında takibatı 
kanuniye ifasına müsaade buyrulmasına dair 
Bartinde Yebeşoğlu Mustafa hakkında 

takibat ifasına müsaade buyrulmasına dair 
bartında Serenlioğlu Memet kaptan hakkın
da takibatı kanuniye ifasına dair 
Ünyeli Derya oğlu Ahmeta hakkında takibat 
ifasına müsaade buyrulmasına dair 
Bursada Abdullah hakkında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade buyrulmasına dair 
Han Nahiyesi Müdürü Emin Nusrat Ef. 
hakkında takibat ifasına müsaade buyrul-
masına dair 

)) 

» 

)) 

ll 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

)) 



~ 

·~ ~ Nereden geldi~{ 
:::G 

1775 BaşveUletten 

ı 776 ~) 

1802 )) 

1803 )} 

1804 · 

1805 )} 

1806 )} 

1807 )} 

1808 )) 

1809 :ıı 

1810 )} 

1811 )) 

1823 )} 

1865 ) ) 

1866 » 

1867. )) 

1868 » 

1869 :ıı 

1870 )) 
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Hulasası Muamelesi 

Karsta Haliloğlu Nazım hakkında takibat 
kanuniye ifasına müsaade buyrulmasına dair Evrak Kalemine 
Samsunda Necdet Efendi hakkında takibat 
ifasına müsaade buyrulmasına dair 'J 

Nevşehirde Bekir kerimesi Kezban hakkın-

da takibatı kanuniye ifasına müsaade 
huyurulması » 

Çanakkalede pul bayii Hüseyin Efendi 
hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
huyurulması » 
Boluda Halil İbrahim zevcesi Kamile Hamın 
hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
huyurulmasına dair. » 
I-ladimde Memet hakkında takibatı kanuni-
ye ifasına müsaade huyurulmasına dair. » 

Aksarayda Hacı İskenderoğlu Abdülmecit 
ve Azizoğlu Nuh hakkında takibatı kanu-
niye ifasıııa müsaade huyurulmasına dair. » 
Zaramn kara İbu köyünden Esatoğlu Ali 
Rıza hakkında takibatı kanuniye ifasına 

müsaade huyurulmasına dair. » 

İstanbulda Şahin hakkında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade buyurulmasma dair. » 

Kızıica köyünden Çerkes Vahit ve birader-
ıadesi Raif haklarında takibatı kanuni ye 
ifasına dair » 
Çorumda · Albayrak mektebi muallimesi 
Nadire H. hakkında takibatı - kanuniye ifa-
sına dair » 
Bayazitta Ali oğlu Mehmet hakkında taki-
batı kanuniye ifasına dair » 

Mülazım Pertev Efendi hakkında takibatı 

kanuniye ifasına mezuniyet verilmesine dair 
Elazizde Arslan hakkında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade buyurutmasına dair 
Samsunda Kikoğlu Recep ve Nuri hakların

da takibatı kanuniye ifasma: dair 
Adanada tatlıcı arap Hacı Ahmet hakkında 
takibatı kanuniye ifasına dair 
Bahçecikte terzi Salih Çavuş hakkında 
takibatı kanuniye ifasına dair 
Ceza kanununun 160ıncı maddesi mucibince 
Tokatta Uzun Hoca Ahmet Efendi hakkında 
takibatı kanuniye ifasına mezuniyet verilmesi 
Ceza .kanununun 160ıncı maddesi mucibince 
Eskişehirde Ahmet Rifat oğlu Memet Emin 
hakkında takibatı kanuniye ifasına mezuniyet 
verilmesi 
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H u llsası 

Ceza kanununun 160ıncı maddesi mucibince 
İstanbulda Artin zevcesi madam Takohi 
hakkmda takibatı kanuniye ifasına mezuniyet 

Muamelesi 

verilmesi Evrak Kalemine 
Ceza kanununun ı 60ıncı maddesi mucibince 
Konyada kasapAlinin oğlu Memet hakkmda 
takibatı kanuniye ifasma mezuniyet verilmesi 
Ceza kanununun ı 6omcı maddesi ınucibince 
Boluda Süleyman mahdurııu Hacı Memet 
hakkında takibat ifasına mezuniyet verilmesi 
Ceza kanununun 160ıncı maddesi mucibince 
istanbulda Emin oğ·lu Hayri hakkmda 
takibat ifasuıa mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160ıncımaddesi ınucibince 
İzmirde Haşim oğlu idris hakkmda takibat 
ifasına mezuniyet itası 

Ceza K. 160 inci maddesi mucibince Bile-
cikte Bakkal Riza Efendi hakkında takiba 
ifasına mezuniyet itası. 

Ceza kanununun ı 60 inci maddesi muci-
bince Meraşda Veli Ali oğ·lu Mustafa Efen-
di hakkmda takibat ifasına mezuniyet itası. 

Ceza kanununun 160 inci maddesi muci-
bince Çorumda Mahmut hakkında takibat 
ifasına mezuniyet itası. 

Ceza kanununun 160 inci maddesi muci
bince Kozanda Mustafa hakkında takibat ifa-
sına mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160 inci maddesi muci
bince istanbulda Kirkor Efendi hakkında 
takibat ifasına mezuni yet itası. 

Ceza kanununun 160 inci maddesi muci
bince Boluda Arslan oğlu Şemsettin Efendi 
hakkmda takibat ifasına mezuniyet itası. 

Ceza kanununun 160 inci maddesi muci 
bince Urfada Nafıa fen memuru sabıkı Sa-
bır Efendi hakkında takibat ifasına mezu-
niyet itası. 

Oeza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Kastamonuda Manda oğlu kerimesi 
Saniye hakkında takibatı kanuniye ifasma 
mezuniyet itası 

Ceza kanununun 16Q inci maddesi muci -
bince Aydında Hacı Halil kerimesi 
Devran H. hakkında takibatı kanuniye 
ifasına mezuniyet itası 
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Hulasasi Muamelesi 

Ceza kanuunnun 160 inci maddesi muci
bince lstanbulda Davit velet Naim hakkında 
takibatı kanuııiy ifasma mezuniyet itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun ı 60 inci maddesi mıtci -
bi nce Istanbulda Tomas velet Kirkor hakkında 
takibatı kanuniye ifasana müsaade huyurul-
masına dair » 

Ceza kanununun 160 inci maddesi nıuci -
bince Kırklarelide Hacı Yaşar hakkmda 
takibatı kanuniye ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 inci maddesi muci -
bince Konyada Osman hakkında takibatı 

kanuniye ifasına mezuniyet itası » 

Cea kanununun 160 ıncı maddesi mucibin-
ce Erzincanda Kör Murtaza hakkında takibat 
ifasına müsaade itası ll 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Afyon Karahisarda Ramazan hakkında 
takibat ifasına müsaade itası » 

Caza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Talipoğlu Necip ve biraderi Halil ve 
Molla Memet haklarında takibat ifasına dair 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi nıuci
bince Eskişehirde Mustafa mahtumu Ahmet 
hakkıııda takibat ifasına müsaade icrası 

Ceza kanununun 160 ııicı maddesi muci
bince Afyon Karahisarında Yakmazoğ·lu 

Bekir hakkında takibat İcrasına müsaade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Uşakda Kabaklıoğlu Yusuf hakkıııda 
takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Maraşta Mustafaoğlu Niyazi hakkında 
takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bice İzmirde Madam Yana hakkında taki-
bat ifasına müsaade itası 

Ceza K. 160 ıncı maddesi mucibince Avan
osun Kesirce Köyünden Mustafa kahya oğlu 
Yusuf haki<ında takibat ifasına müsaade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Antalyada Kıbrıslı molla Hasan oğlu 
Mustafa ha.kkında takibat ifasına mezuniyet 
it ası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Ezineli nalbant Mustafa hakkında ta
kibat ifasına mezuniyet itası 
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Hulasası Muamelesi 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Kastamonuda Mustafa oğlu Hikmet 
zevcesi Şerife hakkında takibat ifasına 

müsaade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Seyitgazide Hacı oğlu Memet hak-
kında takibat ifasına mezuniyet itası >> 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Havzada Hüseyin oğlu Şaban hak-
kında takibat ifasına mezuniyet itası » 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince İstanbulda Nesim, Salamon ve İsak 
hakkında takibat ifasına müsaade itası » 
Ceza K. 160mcı maddesi mucibince Araçda-
Nezir oğlu Abdullah hakkında takıbat ifasına 
müsaade itası. 

Ceza K. 160 inci maddesi mucibince Kas
tamonide Halil oğlu Arif hakkında takibat 
ifasina mezuniyet itası. >> 

Ceza kanununun 160nici maddesi mucibince 
Çanakkalede faris hakkında takibat ifasına 
Ceza K. 160 inci maddesi mucibince Bahke-
sirde Halit oğlu Hüseyin ve Hasan oğlu Hüse-
yin haklarında takibat ifasına mezuniyet itası. » 

Ceza K. 160inci maddesi mucibiııce Salih 
hakkında takibat ifasına mezuniyet itası. » 
Ceza K. 160 inci maddesi mucibince Tokatta 
Canbulat oğlu Hoca Memet ·hakkında taki-
batı kanuniye ifasına mezuniyet itası. » 
Ceza K. 160 ıncı maddesi mucibinee İslam 
oğlu Hasan hakkında tak~batı kanuniye 
ifasına müsaade itası. ll 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince İzmirde Vozgatlı Mehmet hakkında 
takibat ifasma mezuniyet itası » 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince İstanbulda Siranuş hakkında takibat 
ifasına mezuniyet itası » 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Deniziide Süleyman Ef. hakkında ta-
kibat ifasına mezuniyet itası >> 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Siverekte mukim Ahmet ağa hakkında 
takibat ifasıııa mezuniyet itası >> 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Ankaramn Macun köyünden Cüce 
Şajt hakkınqa takil)at ifa,sına mezuniyet itaşı 
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Hulasası Muamelesi 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince istanbulda Hayim Vitali Kons hak-
kında takibat ifasına mezuniyet itası Evrak Kalemine 
Ceza Kanununun 160 mcı maddesi muci-
bince Adanada Ömer hakkında takibat ifa-
sına mezuniyet itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
binee İstanbulda İsmail Hakkı hakkında 

· takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince İçelde Şevki Bey hakkında takibat 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Ankarada Tahsin hakkında takibat 
ifasına mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160 ıncı madd~si muci-
bince Mardinde Bezir Çavuş hakkında taki
bat ifasına mezuniyet itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Diyarbekirde Seit Harndi oğlu Sait 
hakkında tak i bat ifasına müsaade i tası 
Ceza kanununun 160 ! ncı maddesi muci
bince Ankarada Macar tebaasından İstifan 
Döza hakkmda takibat ifasına mezuniyet 
it ası 
Ceza kanununun 160 ırıcı maddesi muci-
bince İstanbulda Apostol hakkında takibat 
ifasıııa mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince İstanbulda Artin ve Oıınik haklerında 
takibat ifasına mezuniyet itası 

Ce4a Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince İstanbulda sandalci Aleko hakkında 
takibat ifasına mezuniyet itası 

Ceza Kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince Bodrumlu Ali Çavuş hakkında takibat 
ifasıııa mezuniyet -itası 

Ceza Kanununun 160 ınçı maddesi muci
biııce İstanbulda Fatma hakkında· takibat 

. ifasıııa mezuniyet itası ' 
Ceza Kanununun 160 ıııcı maddesi nıuci
bince İstanbulda Kiğamvelet O han is hakkında 
takibat ifasına mezuniyet itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince nasrattııı hoca kazetesı hakkında takibat 
ifasına mezuniyet itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Neşet Ef. hakkında takibat ifasına 
rnezuniyet itası 
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Hıılasası 

Ceza Kanum:nun 160 ıncı maddesi muci
bince Adapazarında bekci Zeymıllah hak-

Muamelesi 
----·----

kında takibat ifasına mezuniyet itası Evrak Kalemine 
Ceza Kanununun 160 rncı maddesi muci-
bince Çorumda Arif hakkında takibat ifasıııa 
mezuniyet itası :ıı 

Ceza kanununun 16 7 inci nı addesi muci-
bince Susığırlıkta Borasit madeni ımıhase-
becisi Nesim ve Doktor İshak haklarında 
takibat ifasına Mezuniyet itası 

Ceza katıununun 160 mcı maddeşi muci
bince Deniziide Sadık hakkında takibat 
ifasına mezuniyet itası J) 

Ceza kanununun 1 60 ıııcı maddesi mucı-

bince Ceylıaııda esbak kaymakam Ata Bey 
hakkında takibat ifasına mezuniyet itası » 

Ceza kaııumımııı 160 ıııcı maddesi ınııd -
bince Kürtoğlu Ali ve Veli ve Hüseyin 
haklarında takibat lfasına mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160 ıncı mandesi muci-
bince İzmirde Kayserili şaban hakkında 
takibat ifasına mezuniyet itası · 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Mecidözünde Kurakoğlu Yusuf hak-
kında takibat ifasına mezuniyet itası » 

Ceca kanununun 160 ıncı maddesı muci-
bince Aksarayda Hüseyinoğlu İlyas hakkında 
takibat ifasım mezuniyet itası :ıı 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
birt4tt Niğdede Şefik · Rizaoğlu Fahrettin 
hakkında takibat ifasma mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160. ıncı maddesi muci-
bince İstanbulda Leuııida Velet Atıdon hakı-
kmda takibat ifasına mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Tokatta İbrahim oğlu Abdülhalim ve 
refikı haklarında takibat ifasına mezuniyet 
it ası. 
Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince Erzincanda Ömer oğlu Asım hakkın
da takibat ifasına mezuniyet itası. 

Ceza kanununun 1 6 o ın cı maddesi mu ci
bi nce Kocaelide Cemal Ef. hakkında taki-
bat ifasına mezuniyet itası 

Ceza kanununtın ı 60 ıncı maddesi muci-
biııce Cebeliberekettc feyzi hakkınd taki-
bat ifasına mezuniyet itası 

:ıı 

l) 

)) 



Neı eden g-e ldiğ i 

190 2 Başvekaletten 

1997 .ll 

1998 :ıı 

1999 ll 

20 00 )) 

2001 )) 

200 2 )) 

2006 

2007 o 

2008 

2009 )) 

20 10 

20 ll ) ) 

2022 

2023 ) ) 

-292-

Hulasası 

Ceza kaıı uııunuıı 160 ıııcı maddesi muci
bince İstanbulda Ömer faik Ef. hakkında 

·Muamelesi 

takibat ifasına mezuni yet itas ı Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi nıuci - ıı 

bince Uşakda Abanın oğlu İbrahim hakkında 
t<ıldbat ifasma mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci- )> 

bince Ezinede Mehmet oğlu Abdurrahman 
hakkında takibat ifasıııa mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi nıuci- l > 

oince Vozgatta Şükrü, Burhanettin ve Rifat 
haklanııda takibat ifasına mezuniyet itası 

Ceza kanununun 16 o ı ncı maddesi ın u ci lı 
biııce Ispartalı Hacı Mahmut oğlu Süleyman 
hakkında takibat ifasına mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160 ıııcı maddesi muci » 

bince Bayazitta Tüccar Abdüssamet Efendi 
hakkında takibat ifasına mezuniyet itası 

Ceza kanunbnun 160 ıncı maddesi muci :ıı 
bince Eğrigözlü Mehmet çavuş hakkında 
takibat ifasına mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci )) 
bince Akhisarda Bulgar tebaasından Timo 
ve rüfekası haklarında takibat ifasına müsa-
ade itası 

Ceza kanununun t6oinci maddesi mucibince 
Ödemişde Mustafa hakkında . takibat ifasına 
mezuniyet itas ı )) 
Ceza kanununun ı 60 inci maddesi nıucibi-
ncc Çorumda Osman zevcesi gül bahar 
hakkında takibat ifasına musaade itası 

Ceza kanununun ı 60 inci maddesi ınucibi
ııce Boluda Osman oğlu Meınet hakkırıda 

takibat ifasma musaade itası :ıı 

Ceza kanununun 160 inci maddesi mucibi-
nce istanbulda Madam Takolıi hakkında 

takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 inci maddesi muci
biııce İstanbulda Anastas hakkında takibat 
if ası na ın üsaade i tası 
Ceza kaııunuııunı 6 o iıı c i maddesi ınucibince 
Kayseride t·Ianıpars uıı oğlu Olianis ve Rü
fekası haklarında takibatı kanuni ye ifasııı a 
müsaade i ta sı 

Ceza ka tıununun 16 o i ııci maddesi ımıcibi
ıı cc izıı ıirde Bakkal Ti111ur zevcesi Sabriyc 
lıaid<Jnda tak ibat ifasıııa miisa.:ıde itası 

)) 

)) 
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Hulasası 

Ceza kanumınuıı 160 inci maddesi ıntici
bince Uşakda Halil İbrahim hakkmda taıd~ 
bat ifasına müsaade itası 

Ceza kaııununi.m 160 ıncı maddesi müd
bince Adanadi't Mlıstafa oğlu Malımüt 

hakkında takibat ifasıııa mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi mtıci
bince İstanbulda Manul hakkında t<ıl<ibat 
ifasma mezuniyet itası 

Ceza kanununun 160 ıııcı maddesi nıuci
bince İstanbulda Karpo lıakkmda taldbat 
ifasına mezuniyet itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Tekirdağında Suvari Hikmet hakkııı

da takibat ifasına müsaade itası 

Ceza Kanununtın 160 mcı maddesi muci
bince Elbistanda koyumctı Hasan hakkıııda 

takibat ifasına müsaade i tası 
Ceza Kanununun 150 ıncı maddesi muci
bince Balıkesirele Abdurrahman oğlu Meh
met hakkmda takibat ifasıııa müsaade itası 

Ceza Kanununun 160 mcı maddesi muci
bince Uşakta Rıza hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceia Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Bursada Mustafa oğlu Memet hak
kında takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Bartında Kadı oğlu Hüseyin hakkında 
takibat ifasına müsaade itası hakkında 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince İstanbulda Çabakçorlu Mustafa oğlu 
Halit hakkında takibat ifasına müsaade itası 
Iiükumetin şalısiyeti mane~iyesini tahkir 
eyleyen tenekeci Mehmet oğlu Rıza hakkında 
takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununtın 160 ıncı maddesi ınuci

bince Ankarada Yuva köyünde Mehmet 
oğlu Mehmet ve rüfekası haklarında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Kütahyada Hasan oğlu Murat hak- . 
kında takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanunumııı 160 ıncı maddesi muci
bincc Kütalıyada Boşnak Memet Ali hak
kında takibat ifasına müsaade itası 

Mt.ıanıeiesi 
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Hulasası 

Ceza kanununun 16 o ıııcı maddesi müci"
bince Konyada Hacı Mehmet kızı Meryem 

Muamelesi 

hakkında takibat ifası ııa mezuniyet itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 1 60 ıncı maddesi muci-
bince Orduda Alırnet zevcesi Esrna H. hak-
bııda takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanummun 160 ıncı maddesi muci
bince Sivasta Bedrettin Efendi hakkmda 
takibat ifasıııa müsaade itası. 

Ceza kanununun .}60 ı ncı maddesi muci
bince Baliya madeninde Macaristanlı Karol 
hakkında takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi nıuci

bince Amasyada İaşe zabiti Hüseyin Efendi 
hakkında ta ki bat ifasına müsaade itası. 

Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince Kırklarelide Murat oğlu Paşo ve 
rüfekası hakkında takibat ifasına müsaade 
i tası 
Ceza kanununun ı 6 o ın cı maddesi muci
bince İzmirde Hakkı Efendi hakkında taki-
bat ifasına müsaade itası . 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Çorumda Sait Onbaşı hakkında taki
bat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince Bandırmada Zekeriya oğlu Yahya 
Efendi hakkında takibat ifasına müsaade 
itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Tireboluda Ti'ıtüncü oğlu Hasan ve 
rüfekası hakkında takibat ifasına müsaade 
i tası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Bursada ı-Iamit oğlu Hamza ·Efendi 
hakkında takibat ifasma müsaade itası 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci -
bince Urfada Süleyman hakkında takıbat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci -
bince Adanada Abdullah hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi mucibin
ce Adanada Tatar Öğlu Ali hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci -
bince lstanbulda Bedros zevcesi Virjin 
h akkında takibat ifasıııa müsaade itası 
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Hulasası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci -
bince Seyitğazide Ahmet oğlu Mehmet 

Muamelesi 

hakkında takibat ifasına müsaade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi nıuc i-

biuce İstanbtılda Madam Arğiri ve kerimes i 
hakkında takibat ifasına müsaade itası )) 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Adanada Molla Mehmet hakkında 
takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160ıncı maddesi mucibince 
Kütahyada Çerkes Kazım hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160ıncı maddesi mucibince 
Bandınnada Hocaoğlu İsmail Fevzi hakkın 
da takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun ı 6 om cı maddesi mucibince 
Çerkes oğlu Salih ve rufekası haklarında 
takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160ıncı maddesi mucibince 
Adanada Tarsuslu Memet hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 16 o ın cı maddesi mucibince 
İstanbulda İbrahim hakkmda takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza kanununun 16oıncı maddesi mucibince 
İstanbulda Zekeriye hakkında takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza kanununun 160mcı maddesi mucibince 
Balıkesirde Hakkı hakkında takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Boluda Seyit t-fakkı hakkında takibat 
ifasına müsaade ifası 

Ceza · kanununun ı 60 ın cı maddesi m uci
bince Eskişehirde makinist Sakrayef hak
kında takibat ifasıııa müsaade itası 

Ceza kanununun .ı 60 mcı maddesi muci
bince Ankarada AP,lıp hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60 mcı maddesi ımıci

bince Mustafa hakkında takibat ifasıııa 

müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60 ı ncı maddesi muci
bince Resülayııda Abdiiimesih lıakkıııda taki 
bat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Mülazım Edip Bey hakkıııda takibat 
if ası na nı üsaade i tası 
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ı-ı ıılasası 

Ceza kanuımnıın 160 ıııcı maddesi muci
bince Madam Kilodor hakkmda takibat 
ifasıııa müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıııcı maddesi muci
bince liaçik pehlivan lıakkmda takibat 
ifasıııa müsaade itası 

Ceza kanununıın 160 ıncı maddesi muci
bince Zaim oğ·Ju jako hakkıııda takibat 
ifasıııa müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı ın<ıddesi muci
bince Ünyeli Oabriyel oğlu Aron hakkında 
takibat ifasıııa müsaade itası 
Ceza kanununun 160. inci maddesi rnuci
bince Ağaçtı · Kara Mehmet hakkında takı
bat ifasına müsaade itası. 

Ceza kantınunım 160 ınci maddesi ınuci

bince Mustafa Hikmet Efeııdi hakkında taki
bat i fa sına müsaade it ası. 
Ceza kanuınımın 160 inci maddesi muci
bince İtalya tebaasındaıı nıadam Anjel hak
kında takibat ifasına müsaade i tas ı. 

Ceza Kanununun 16 O inci maddesi ınaci

bince İsa zevcesi Nazife lıakkmda takibat 
ifasına müsaade itası. 

Ceza ka_nunumm 160 mcı maddesi muci
bince kahyeci Ahmet hakkında takibat 
ifasına müsaade itası, 
Ceza kanununun 160 ınci maddesi müd
bince İzzet Bey oğlu Ali hakkında takibat 
ifasına müsaade itası. 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince zabıt ki tibi Ali hakkında takibat 
ifasına müsaade itası. 
Caza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Çelebi oğlu Abdullah hakkında ta
kibat icrasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Memet oğlu Hüsnü hakkında takibat 
İcrasına müsaade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Bahriye kadın hakkında takibat 
İcrasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Memet oğlu Nuri hakkında takibat 
ifasına müsaad·e ita sı 

Caza kanununun 160 ıncı maddesi nıuci 

bidcc lialil Kah ya oğlu Halil hakkında 

takibat tfas ıııa müsaade itası 

Muamelesi 

Evrak Kalemine 

)) 

.1) 

)) 

)) 

ll 

ll 

).) 

ll 

ll 

ll 

.ll 



Nereden geldigi 

2148 

2149 )) 

2150 lJ 

2242 l l 

2243 lJ 

2244 

2245 lJ 

2246 )) 

2247 D 

2248 ll 

2249 D 

2250 ll 

2 25 1 

2252 )) 

2253 

22 54 

- 297 ··-· 

Hulasası 

Caza kanununun ı 60 incı maddesi muci
biııce Burtıada Iiaşiınoğlu Sıtkı hakkında 
takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununu 160 ıııcı ıııa~esi muci
biııce Ç~rkes Memet hakkında takibat ifa
sına müsaade itası 

Ceza kanunun 160 ıııcı medesi mucibiııce 
Dülger Yanko zevcesi Marika hakkında ta· 
kibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 1-60 ıncı maddesi muci· 
bince Ankarada Mehmet oğlu Kasap Şükrü 
hakkında takibat ifasıııa müsaade itası f 
Ceza kanununun 160 ıııcı maddesi meci
biııce İsmail oğlu Osman hakkında takibat 
ifasma müsaade itası 

Ceza ka-nununun ı 60 ı ncı maddesi muci
bince İzmirde Madam Tutu hakkında taki
bat · ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 1 60 ıncı maddesi muci
bince Tokatta Mecit Efendi hakkında taki-

. bat . ifasına müsaade i tası 
Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci
bince Mersinde Mehmet ve rüfekası hakkmda 
takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Mersinde Emir hakkında takibat ifa
sına müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60 mcı maddesi muci
bince İzmirde Madam Vilet lıakkmda taki
bat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Suşehrinde Celal Bey hakkında taki
bat ifasma müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi ınuci

bince Aydının Bilare köyünden İbrahim 
hakkında takibat ifasına mezuniyet itası 

Ceza kanununun ı 60 ı ncı maddesi ınuci

bince İstanbıılda Mari hakkında takibat 
if asma mezuniyet i tası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince istanbulda Eiıniıı oğlu Sabri hakkın
da takibat iı'asıııa ınezuııiyct itası 

Ceza l<aııumıııun 160 ıııcı maddesi ınuci

bince Diyaribekirde Abdiirrezzak hakkında 
takibat ifasıııa me zııııi y~t itası 

Ceza kanununun 160 ı ııcı maddesi nıuci
bince istanbttlda Ali oğ lu Mulıtar haklmıcl:ı 
takibat ifasıııa mezuni yet itası 
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Hula:sası 

Ceza kanununun ı 60ıncı maddesi mucibince 
Simavda sabık Tütün memuru Ahmet Refik 

Muamelesi 
--··-- - ------

Efendi hakkında takibat ifasına müsaade itası Evrak Kalenıiue 
Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi mucibin-
ce İstanbulda Ağavni hakkında takibat ifası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Adapazarında Salih Bey hakkmda 
takibat ifası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci -
bince Ali hakkında takibat ifasına müsaade 
itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi· muci -
bine e Yusuf hakkında takibat ifasına müsade 
it ası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci -
bince Emin hakkında takibat ifasına müsaade 
i tası 
Ceza kaııunuııun ı 60 ı ncı maddesi muci -
bince Ahmet Jıakkıııda takibat ifasına müsa 
ade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci -
bince Mustafa hakkında takibat ifasına mü
saade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci -
bince Cemal Bey hakkında takıbat ifasına 
müsaade itas 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci -
bince Tahir Efendi hakkında takibat ifasına 
ın üsaade i tası 
Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci -
bince Rüstem Galip Bey hakkında takibat 
ifasına müsaade itasi 
Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci -
bince Vörük Ahmet hakkında takibat ifasma 
müsaade itasi 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci -
bince Avram hakkında takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci -
biııce Süleyman validesi hakkmda takibat 
ifasma müsaade itası 
Ceza kanununun ı 60 ı ncı maddesi muci -
bince Kasıın Ali ve rüfekası hakkında taki
bat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi mucibin
ce Mustafa hakkında takibatı kanuniye İcra
sına nıüsade itası" 
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Hulasası 

Ceza kanununun 160• ıncı maddesi rnucibin
Muşlu Hüseyin hakkında takibatı kanuniye 

Muamelesi 

icrasına müsaade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi mucibin-
ce Kör Ahmet hakkında takibatı kanuniye 
İcrasına müsaade ilası » 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi ınucibin-
ce Musa oğlu Mehmet hakkında takibatı ka-
nuniye icrasına müsaade itası » 

Ceza kanununıııı 160 ıncımaddesi mucibin-
ce Ömer oğlu Ali hakkında takibatı kanu-
niye icrasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi mucibiıı -
ce Ali Riza hakkında takibatı kanuniye icra-
sına müsaade itası )) 
Ceza kanununun 160 ıncıınaddesi mucibin-
ce Ali kerimesi Emine hakkında takibatı 

kanuniye icrasına müsaade itası •ı 

Ceza kanurıumııı ı 60 ıııcı maddesi mucibin -
c«:> Mustafa oğlu ·Ahmet hakkınd a ta kibalı 
kanuniye icrasına müsaade itası )) 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci -
bince Rasim ve Asim Efendiler hakkında 
takibat icrasına müsaade itası » 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi mucibin -
ce Ahmet Efendi hakkında takibat icrasırıa 
müsaade itası :.o 

Ceza kanununun 16 o ın cı maddesi mucibin -
ce Ramazan oğlu Arslan Efendi hakkında 
tak i bat icrasına müsaade it ası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci 
bince Alioğlu Hasan hakkında takibat Ha
sına müsaade itası 

Çeza kanununun ı6oıncı maddesi nıucibince 
Hüseyinoğlu Yusuf hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60ıncı maddesi mucibince 
Mustafa hakkıııda takibat ifasına müsaade 
it ası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi mucibince 
Mustafa kazım hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun t6oıncı maddesi mucibiııce 
Erzincanda Mustafa lıakkkıda takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza katıtınunun ı 60 ıncı ınaddes i mueibince 
ihrahim hakkmda takibat ifasına müsaade 
i tası 

j) 

)) 

) ) 

)) 

:u 



~ 

·~~ 
~ 

Nereden geldiği 

--------
2473 Başvekaletten 

2474 

2475 

2476 

2477 

2478 )) 

2.J.71) 

2480 1) 

2481 

2482 

2483 D 

2484 

2485 )) 

2486 )) 

2487 

2488 )) 

- 300-

Hulasası 

· Ceza kanununun 160ıncı maddesi mucibince 
İzmirde genç Ağa hakkında takibat ifasına 

Muanıelesi 

müsaade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun ı 60ıııcı maddesi m tıcibince 
Recep ve kenan lıakkıııda takibat ifası na 
müsaade itası 

Ceza kanununun ı6oıncı maddesi m tıcibince 
Mehmet hakkında takibat ifasına müsaade 
i tası 
Ceza kanununun I60ıncı maddesi nıucibince 
Haydar hakkında taldbat ifasıııa müsaade itası 
Ceza kanununun 160 inci maddesi mucibince 
Hüseyin hakkmda takibat ifasına müsaade 
i tası 
Ceza kanununun 160 ıncı _ maddesi muci
biııce Alırnet Çavuş lıakkmda takibat ifa
sı ııa 111 iisaade itası 
Ceza kJııununun 160 ıncı maddesi muci
bince Osman hakkıııda takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Muharrem hakkında takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Kürt Emin hakkında takibat ifasına 
müsaade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Yenişehir Tapu memuru Hüseyin 
hakkında takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Muharrem hakkında takiba ifasına 
müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Mehmet hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Anastas hakkında takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Şamil hakkında tak.ibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince İsmail hakkında takibat ifasıııa mü
saade itası 

Ceza kaııunuııun 1 6 o ı ncı ıııaddesi m tıci
bince Mustafa ve refikleri hakkında takibai 
ifasına müsaade itası 
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I-i u Hisasi 

C;:ıza kan\mlııılın 160 ıtıcı maddesi nıuci

bince Mehmet lıakkmda takibat ifa sına 

Muamelesi 

müsaade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıilcı maddesi ımici-
bince Dimitri hakkıııda takibat ifası na mü-
saade itası :ıı 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Döıninisko hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
binc Mehmet hakkında taJdbat ifasına 
müs:aade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
biTice Kasap deli Ahmet hakkında takibat 
ifasma müsaade itası 

Ceza kanununun ı 6 O ıncı maddesi mu ci-• bince Hasan hakkında takibat ifasma mü-
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Celalettin ve İbrahim haklarında ta
kibatı kanuniye ifasına müsaade itası. 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince İstanbulda Eıjsediye hakkında taki
bat ifasına müsaade i tası. 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi nınci
bince Rıza efendi .hakkında takibat ifasına 
müsaade Wısı. 

Ceza Kanununun 160 ıhcı maddesi nınci
bince Kürtoğlu İbrahim ve refikleri hak
kında takibat ifasına müsaade itası. 
Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Hasan hakkında takibat ifasıııa müsa
ade itası . 

Ceza Kanununun ı 60 ı ncı maddesi muci
bince Bursada Nazif efendi hakionda taki
bat ifasına müsaade itası. 

Ohanisoğlu Camiyan hakkında takibatı 

Kanuniye ifasma müsaade itası. 

Rize merkez bölüğü efradından üç nefer 
hakkmda takibatı Kanuni ye ifasıııa müsaade 
i tası . 

Ceza Kanununun 160 ıncı madd esi muci
bince Kastannmuda Külbandı , Hanıın hak
kında takibat ifasıııa müsaade itası. 

Ceza Kamınuııuıı 160 ıncı madde!>i ınuc i 

bince Adana I-lukuk Ha'ldm lerinden Asım 

Bey hakkında takibat ifasına müsaade itası. 
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Hulasası 

Ceza Kantınuımıı 160 ıncı maddesi muci
biııce Mustafa lıaklm'ıda takibat ifasına 

Muamelesi 

mÜsaade itası. Evrak Kalemine 
Ceza 'kaııunumın ı 6 o ı ncı maddesi m uci-
biııcc Deli isınail hakkında takibat ifasıııa 
müsaade itası. 

Ceza Kanununun 160 mcı maddesi muci
hince Hacı Menıet lıakkmda takibat ifasına 
müsaade itası. 

Ceza Kanununun 160 ıııcı maddesi muci
bince Eminoğlu Ali· hakkında takibat 
ifası hakkında müsaade itası. 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
biııce Rusyalı Melgu hakkında takibat ifa
sına müsaade itası. 

Ceza Kanununun 160 mcı maddesi muci
bince Kör Halil . lıakkmda takibat ifasına 
müsaade i tası. 
Ceza Kanununun 160 ıııcı maddesi muci
bince Madam Eleni lıaldonda takibat ifa-
sıııa müsaade i tası. 
Ceza Kanununun 160 ıııcı maddesi muci-
bince Yüzbaşı Kftmil Bey hakkında takibat 
ifasına müsaade itası. 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Ali kızı fatma hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ineı maddesi muci
bince Abdülkadir hakkıııda takibat ifasına 

müsaade i tası 
Ceza kanununun ı 60 ıııcı maddesi muci
bince Mustafa oğlu Hilmi hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 
Ceza kanununun ı 60 ı ncı maddesi muci
bince Nail hakkıııda takibat ifasıııa müsa-
ade itası 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci
bince Memet oğlu Sabri hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanimunurı 160 ıııcı maddesi muci
bince Kütahyada Hüseyin hakkında takibat 
ifasına nı üsaade it as ı 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Aksarayda Abidin hakkında takibat 
ifasıııa müsaade itası 

Ceza kamınunuıı 160 ıııcı maddesi mtıci
bince Yani oğlıı Todori hakkında taldb~ıt 

if ası na m üsaadc i tası 
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Iiulasası 

----.--------
Ceza kanununun 16 o m cı maddesi muci
bince Bartmda Memet hakkıııda takibat 

Muamelesi 
- - -------

ifasma müsaade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi ıntıci-
bince Pandeli hakkında takibat ifasına mü-
saade itası :ıı 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Maraşta Halit hakkında takibat ifasına 
müsaade itası :ıı 

Ceza Kanunupun 160 ıncı maddesi muci-
bince Refik hakkında takibat ifasına müsa-
ade itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Despina hakkında takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Hüseyin hakkında takibat ifasina mü
saade itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Osman hakkında takibat ifası a mü-
saade itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Ali oğlu Ömer hakkında takibat ifa
sına müsaade itast 
Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Nikola hakkında takibai ifasına mü
saade itası 
Ceza Kanununun 160 ıncı maddesf muci
bince Ohanis hakkında takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Osman hakkında takibat ifasıııa mü
saade itası 

Ceza kanunumın 160 ırıcı maddesi muci
bince Nuri ve arkadaşlan ha~ında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Madam. Anna hakkında takibat ifasına 

. müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Şöför Akif hakkında takibat ifasına 
m iisaade i tası 
Ceza kanuııuııurı ı Ci O ı ncı maddesi nıuci

bince Karnil hakkında takibat · ifasına müsa
ade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
biııce Hasan hakkında takibat ifasına mü
saade itası 
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Hıılasasi 
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Ceza kaııunumm 160 ıııcı ntaddesi mtıci
bince Arzulıalcı Edip hakkında takibat if a-

Muamelesi 

sı na ıııüsaade itası Evrek Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
biııce H~iseyinoğ· Iu J·iasan _ hakkında taki-
bat ifasına müsaade itası )) 
Ceza kanununun 160 ıncı madddesi muci-
bince Menıet lwkkında taldbat ifasına mü-
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bınce Niyazi hakkında takibat ifasına mü
sade itası 

_ Caza kanumınun: 160 ıncı maddesi muci
biııce Akif hakkında takibat ifasına müsaa-
de itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince İsmail hakkında takibat ifasma müsa
ade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci_
bince Kasap Ali hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bjnce Şükrü hakkında takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Bulgar Domı hakkında takibat ifası
na müsaade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Hayri hakkında takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi mtıci
bince Harndi hakkında takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince İstifan hakkında takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Serkis Veledi merktım hakkında taki
bat ifasına müsaade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Martin hakkında takibatlifasına mü
saade itası 

Ceza kanununu'l ı 60 ıııcı maddesi muci~ 

b ince On n ik h a kkıııd:ı takibat ifasına m Lı ~ 
saade itası 
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t-lu l asası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Hüseyin hakkında takibat ifasına mü-

Muamelesi 
- - - .. _, ____ .. ___ -

saade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Osman hakkında takibat ifasma mü-
saade itası :ıı 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Fa tma hakkında ·ta ki bat ifasına mü-
saade itası 
Ceza kanununun 160 ı ncı maddesi muci-
biııce Ali Vasıf hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci
bince Alaksandır lıakkında takibat ifasma 
müsaade itası 

Ceza Kanununun 160 ıııcı maddesi muci
biııce İbrahim hakkmda takibat ifasıııa 
m ii sa ade it ası 

Ceza Kanununun 160 ıııcı 111addesi muci 
bince Harndi hakkında takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Nişan hakkında takibat ifasına müsaade 
it ası 
Ceza Kanununun 160 ıııcı maddesi muci
bince Bulgar Asohak hakkında takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi nıuci
bince Şükrü Ef. hakkında takibat ifasına 
müsaade itası 
Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Aziz Efendi' hakkında takibat ifasına 

mezuniyet itası 
Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Sabri hakkında takibat ifasına müsa
ade itası 
Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Dimitri hakkmda takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Mustafa hakkında takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci
bince Adenı hakkında takibat ifasına müsa
ade itası 
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Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Oarson Şükrü hakkmda takibat ifasına 

Muamelesi 

müsaade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi nıuci-

bince Hüsnü hakkında takibat ifasma müsa-
ade itası 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci
bince Nalbat Memet hakkmda takibat ifasma 
müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Osman hakkında takibat ifasma mü
saade itası 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci
bince Yani Iiakkında takibat ifasına müsaade 
itası 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci
bince Hasan hakkında takibat ifasına müsa
ade itası 

Ceza· kanununun 160 ı ncı maddesi muci
bince Orhan hakkında takibat ifasıııa müsa
ade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Osman hakkında takibat ifasına 

ınüsade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Şükrü hakkında takibat ifasına müsaade 
i tası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince fatma hakkında takibat ifasına müsaade 
i tası 
Ceza kanununun t 60 ıncı maddesi muci
bince Apdullah hakkında taldbat ifasına 

müsaade itası 
Ceza kaıı ,ununun 160 ıncı maddesi muci
bince Çorumda Ali hakkında takibat ifasına 
müsaade itasma 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci. 
bince Ankarada Mustafa hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Hasan· hakkında takibat ifasına müsa
ade itası 
Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci· 
bince Biirhan hakkında takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince İl yas hakkırıda takibat ifasına müsaade 
i tası 
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Hulasası Muamelesi 

Ceza kanununun 11i0 ıncı maddesi muci
bince Eyip Çavuş hakkında .takibat ifasına 

müsaade itasına Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Bayram oğlu Şahli hakkında takibat 
ifasına müsaade itası » 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Ohanis hakkında takibat ifasına mü-
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddes muci
bince Aptullah hakkinda takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Edirnede Mustafa hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince İzmirde Panayot hakkında takibat ifa
sına müsaade itası 

Ceza kanununun 1 60 ı ncı maddesi muci
bince Rikmayer ve Moropçiç hakkında taki
bat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Dava vekili Mehmet Ali hakkında 

takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Mehmet oğlu Hacı hakkında takibat 
ifasına müsaade i tası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Bulgar Dimitri hakkında takibat ifa
sına müsaade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi mucı
bince İranlı Mehtiye hakkında takibat Ha
sına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Madende Mustafa hakkında takibat 
if ası na müsaade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Osman hakkında takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Ankarada Rasim Efendi hakkında ta
kibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanunLintın 160 mcı maddesi muci
bince Çorumda Mehmet hakkında takibat 
ifasına müsaaqe itası 

• 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 



...... 
·~~ Nereden geldiği 
~ 

3106 Başvekaletten 

3107 )) 

3108 j) 

3128 )) 

3160 

3161 )) 

3162 

3185 )) 

3186 )) 

3187 )) 

3212 

3213 )) 

3214 )) 

3215 )J 

3216 )) 

3217 )) 

-308-

Hulasası Muamelesi 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Kütahyada Lazari hakkında takibat 
ifasına müsaade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi nıuci
bince Muğlada Mehmet hakkında takibat 
ifasına müsaade itası » 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince İstanbulda Malik hakkında takibat 
if ası na müsaade · ifas1 » 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
binçe İstanbulda Saadet Hanım hakkınde 
takibat İcrasına müsaade itası » 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Atike hakkında takıbat ifasına müsaade 
it ası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Malatyada Hasan hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince İstanbulda Karabet hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Rodoslu Ali hakkında takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza kanunnnun 160 ıncı maddesi muci
bince Tokatta Nuri hakkında takibat ifasırıa 
müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Gaziantapta Hacı Kadir oğlu Memet 
hakkında takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Lftere hakkında takibat ifasına müsa-
ade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı ma?desi muci
bince kalaycı Ali hakkında takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Hıfzı hakkında takibat ifasına müsaade 
it ası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Adanada Yusuf hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Vasıf Necdet hakkında takibat ifasına 
müsaade itası 

Caza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Muğlada Hüseyin hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 
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Hulasası 

Ceza kanununun 160 ı ncı maddesi muci
bince Hasan hakkında takibat ifasına müsa
ade itasi 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi mtici
bince Veli hakkında takibat ifasıııa müsa
ade itası 

Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince Murtaza hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıııcı maddesi muci
bince istanbulda Rafaza hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Caza kanununun 160 mcı maddesi muci
bince Manol Safyanasa : hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıııcı maddesi muci
bince Ahmet hakkmda takibat ifasına mü
saade itası 

Caza kanununun 160 ıııcı maddesi muci
bince Topa! Akile hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun 1 60 ıncı maddesi muci
bince Şaban oğlu Hüseyin hakkında takibat 
ifasma müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince Ramazan hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Remzi hakkında takibat ifasina müsa
ade itası 

Ceza kanununun ı 60 mcı maddesi muci-
bince Zekiye hakkında takibat ifasına müsa
ade itası 

Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince Burlıanittin hakkında takibat ifasıııa 

müsaade itası 

Ceza Kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince Şekip Bey hakkında takibat ifasına 

Müsaade itası 

Ceza Kanununun · ı 60 ıncı maddesi muci
bince Ödemişte Reçina hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza Kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Anamorda Hasan hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Muamelesi 

Evrak Kalemine 
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Hulasası 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci
bince İstanbulda Satanife hakkında takibat 

Muamelesi 

ifasına müsaade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince İbrahimoğlu İsmail hakkında takibat 
ifasına müsaade itası » 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Konyada Memet Emin hakkıııda 

tak i bat if ası na müsaade i tası » 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Tayyare zabitamndan Memet Ali 
Bey hakkında takibat ifasına . müsaade i tası 
Ceza kanununun 160 ıııcı maddesi muci-
bince Mardinde Şöför remzi hakkırıda taki-
bat ifasına müsaade itası :ıı 

Ceza kanununun 1 60 ıncı maddesi muci-
bince İbrahim ve arkadaşları hakkında 
takibat Hasina müsaade itası :ıı 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Salih ve Recep hakkıııda takibat ifa-
sı na müsaade i tası » 

Ceza kanununun ı 60 ıııcı maddesi muci-
. bince Rabia ve kocası Memet hakkında 

takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
biııce J-lasan hakkında takibat ifasına mü
saade itası 
Ceza kanununun 160 mcı maddesi nıuci

bince Mustafa hakkında taldbat ifasına mü
saade ifası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
biııce Hıfzı Efndi hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıııcı maddesi muci
bince Hacı Sabri hakkında takibat ifasıııa 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıııcı maddesi muci
bince Dimitri hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Markoviç hakkında takibat ifasıııa 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Memet hakkında takibat ifasına mü
saade itası 
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H ulisası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Hasan hakkında takibat ifasına mü-

Muamelesi 

saade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bi nce Menıet hekkmda takibat if ası na 
müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi nıuci

bince Arifoğlu Şakir hakkırıda takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Anıasyada Rıza hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza karıununun 160 ıncı maddesi muci
bince Ali Efendi hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Kütahyada Hapluskiye hakkında ta
kibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Çilosman ve arkadaşları hakkında 

taldbat ifasıııa müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Ankarada Memet hakkında takibat 
ifasıııa müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince İstanbullu İsmail hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Şaban Yusuf hakkıııda taldbat ifasına 
müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince TopaJoğlu Hartın hakkmda takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Hacıoğlu Seit hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Mento Mustafa hakkında takibat ifa
sına müsaade itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Tokatta İzzet hakkında takibat ifasma 
müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı" maddesi muci
.bince Paııayot kızı Golfa hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 
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Nereden geldiği 
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Hulasası Muamelesi 

Ceza kanununun 160ıncı maddesi mucibince 
Ardahan Belediye Reisi Mitat beyle arkadaş-
lan hakkında takibat ifasına müsaade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun ı 60ıncı maddesi mucibiııce 
İzmirde kadri ve Halit hakkında taldbat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60ıncı maddesi mucibince 
Alman tabaasından Blavman hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60ıncı maddesi mucibince 
Memet Muzaffer hakkında takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza kanununun 1 öoıncı maddesi mucibince 
Kazım hakkında takibat ifasına müsaade itası 
Ceza kanununun ı 60ıncı maddesi mucibince 
V asiliki hakkında . takibat ifasına müsaade itası 
Ceza kanununun ı 6oıncı maddesi mucibince 
Hayri hakkında takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun ı 76ıncı maddesi mucibince 
Çakıcı memet hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Abdülkadir hakkında takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince Ahmetoğlu Hüseyin hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 
Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince Akhisarda Mustafa hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince Hafız Hüseyin hakkında takibat ifa
sına müsaade itası 
Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince SalihAğa hakkında takibat ifasına 

müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Kütahyada Dayı Abdullah hakkında 

takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
biııce Harita U. M. Dördüncü Şubede Bin
başı Ömer Kadri hakkında takibat ifasına 
müsaade itası 

Caza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince Tokatta Muratoğlu Memet hakkın

da takibat ifasına müsaade itası 
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Hulasası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Celal Efendi hakkında takıbat ifasına 

Muamelesi 

müsaade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 mcı maddesi muci-
bince Niyazi kakkında takibat ifasına mü-
saade itası ıı 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci - » 
b ince Ahmet hakkında takibat i c rası na 
müsade itası 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi mucibin
ce Macar Vohan Kardazonoşa hakkında 

takibat ifasına müsade ifası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi mucibince 
Mustafaoğlu Asım hakkında takibatı kanu -
niye ifasına müsade itası 

Ceza kanununun 160 mcı maddesi mucibiıı
ce Gazi Antepte Abdülkadir oğlu Mehmet 
Ali hakkında takibatı kanuniye ifasma 
müsade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi mucibince 
Pazarcığın Araflı köyünden Vasıf Beyzade 
Celal Bey hakkında takibatı kanuniye ifasına 
rrtüsade itası 

Gazi antapta Molla Memet hakkınd takibatı 

kanuniye ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 inci maddesi muci -
bince Hüseyin kakkmda takibat ifasına mü
saade itası 

Ceza kanununun ı 60 inci maddesi muci -
bince Hacı Turan hakkmda takibat ifasına 
müsaade itası 

Ceza kanununun 160 inci maddesi muci -
bince Dimitrioğlu Atanaş hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 incı maddesi muci -
bince İzmirde Şöfür jan hakkında takibat 
ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 inci maddesi muci -
bince Nalbat Memetoğlu Ahmet hakkında 

takibat ifasına müsaade itası 

Geza kanununun 160 inci maddesi muci -
bince Orduda Memet hakkında takibat 
ifasına müsaade itasJ 
Ceza kanununun ı 60 ıncı maddesi muci
bince İstanbulda Koço hakkıııda takibtat 

· jfası!'Ja müsaade itası 
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Hulasası 

-- -- ---·----

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi nıuci

bince Bartında Kadıoğlu Memet hakkıııda 

Muamelesi 

takibat ifasına müsaade itası Evrak Kalemine 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci-
bince Mehmetoğlu Mehmet hakkınnda 

takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince İzmirde Altın Diş Cemi) hakkında 
takibat ifasına müsaade itası 
Ceza kanununun 160 incı maddesi muci-
bince İstanbulda Hacı Ömer hakkında 
takibat ifasına müsaade itası 

Ceza kanununun 160 ıncı maddesi nınci

bince Maksutoğl~ Baki hakkında takibat 
ifasma müsaa~e itası 
Ceza kanununun 160 ıncı maddesi muci
bince Abdülkadiroğlu rlalit hakkında 

takibat ifasına müs.ıade itası 

ll 

ll 

ll 



8 - Arzuhallez 
l - Arzuhal Enetimenine havale edilen arzuhaller 

Evrak Arzuhal sahibinin isim 
N ve adresi 

1 715 Kayseri: Abdullah 

1716 Sıvas hapisanesinde M. 
Emin 

1717 Çankırı: Muhtarı Etem ve 
rüfekası 

ı 719 Uşak muhacilleri narnma 
İbrahim 

1720 Muğla: Muhacir Hasan 

1722 Sürüş Belediye Reisi Osman 
.Nuri 

1 7 23 Kayseri İncesu Boket köy 
muhtarları 

ı 724 Bartin: Vorgus zade Sadık 

ı 725 Vezirgöprü : Bakkal Memet 

Arzuhal lıulasası Muamelesi 

Memleketlerine gitmelerine müsaade talebi 391 No ile karara 
raRtedilmiştir 

Afleri istirhamı 

Türtü karyesinin Çankırıdan fek edilme-
mesine dair 

140No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
2ı / 11 /629 

Bulgaristan muhacirlerinin tesrirleri ricasım Da. V. 
hayi 4/5/929 
İskan dairesince zaptolunan değirmenin Da. V. 
iadesi 10/ 11 /929 
Kaçakcılıktan mahkum kimselerin affi rica- Ma V. 
sına dair ı o/ı 1/929 
İncesu Tapu memurlarından şikayet Ma. V. 

10/11/928 
Bir orman mezat kaimesi hakkında maruzat 129No ile karara 

raptedilmiştir 

Çocukları mn mektepten tart olunmasından 3 59No ile karara 
şikayet raptedilmiştir 

1 726 Samsun : tevkifhanesinde Makumiyetinin tenzili ricasına dair 
Şerif 

66oNo ile karara 
raptedilmiştir 

1727 Adana: Poliş Hasan Tahsin İstiklal ma:.alyası 1 soNa ilekarara 
raptedılmiştir 

1728 

1729 

1730 

Zara:Karaca Viran müdürü 
Hasan fe lım i 
Afybnda: Mütekait Yüzbaşı 
Mehmet Rifat 
Kediz: Seyfioğlu Ali 

173 ı Haydarpaşa : Şimendifer 

Mektebi Müdürü Eşref 
ı 7 3.2 Anadolu-Bağdat şimendifer

leri Bostan cı Me vkif Memu
ru Memet Medeni 

1733 Adana: Mütekait zabitan
dan Hasan Sait B. 

1734 Balıkesir: İnhisar Muhasebe
cisi Hüseyin Enver B. 

17 3 7 Bulvadin: Ramzan 

1738 Avanus: Belediye Reisi 
Hasan Hüseyin 

Tekaüde sevkinden şikayet 

Maaş bağlanması istirhamını havi 

Devlet Ş. 9 /1/ 
1929 
153No ilekarara 
rapted i Inı iştir 

Oğlu şerifin katilleri hakkında hükmü ka- Ad. V. 
nunun ifası ricasına dair 9/11 /1929 
İstiklal madalyası şeridinin kırmızıya tahvili 246No ile karara 

raptedilmiştir 

İstiklal ma dalyası şeridinin kırmızı ya tah vi! i 1 1 oNo ile karara 
raptedilıntştir 

Mülteci olduğ·uııdan iskanı ricasına dair 5 No ile karara 
raptedilmiştir 

İstiklal madalyası şeridinin kırmızı ya tebdili 14 7No ile karara 
raptedilmiştir 

Türklüğü tahkir maddesinden hakkırıda tah- Ad. V. 
kikat yapılmakta olduğundan maduriyetten 17 / 11 / ı 929 
vi kayesi istirhamı na dair. 
Şimendifer hattı güzergahımn Kızıl Irmak Ma. V. 
sahilinden tayini istirhamına dair. 17/11 /1929 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
·'~ ve adresi 

ı 739 Mazkirt Belediye Reisi 
Tursun ve rüfekası 

O Sıvas Valisi Hilmi Bey 

1740 Karaman muhtarları 

1741 Kadıköy: Osmanoğlu Kan-
b er 

1741 Erzurum: İskan Katibi sa-
bıkı Memet fehmi 

1743 Olti: Ubuşoğlu Hüseyin 

1744 Vakfıkebir: Kıdem bin Bekir 

--3.16-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Mazkirt Kazası merkezinin Kirmastıya nak- Da. V. 
linden sarfınazar edilmesi ricasına dair 17/ 1 ı/1928 
İstiklal madalyası şeridinin kırmızıya tcbdili Sıvas Valisi Hil-

mi Beye iade edil
miştir. 4/1 2/9 28 

Kuraklık hasebile bankaya borçlannın tecili 273No ile karara 
raptedilmiştir 

istiklal madalyası talebine dair 

Müterakim maaşlarının itası ve bir memu
riyete tayini ricasına dair 
Eski kariyeleri olan kırkpınarın kendilerine 
tahsisisi ricasına dair 
Edre karİyesindeki şeririerin tatbiri ricasına 
dair 

8 Noile karara 
raptedilmiştir 

154No ile karara 
raptedilmiştir 

Ma. V. 
21 / 11 / 1928 
Da. V. 
ı 7/11 /1929 

ı 7 45 Şebin Karahisar Mesudiye: İltizam borcunu vermediğinden em valinin 1 3 No ile karara 
raptcdilmiştir Karanacakzade Mustafa furuhtuna kıyam edilmesinden şikayet 

17 40 Vakfıkebir: Bekir ve rüfekası Edre Karİyesindeki şerirler hakkında Da. V. 
17/ 11 /929 

1747 

1754 

İnebolu: Süleyman oğlu 
İsmail 
Tarsus: Mütekait Binbaşı 

Talip Efendi 

Maluliyeti hasebile arazı bedelinin veyahut 
arazi ver:ımesi hakkında 

Maluliyetiııe göre tekaüdüııün icrası talebi
ni havi 

Ma. V. 
17/11 /928 
M. M. V. 
17/ 11 /1928 

1 7 5 7 İstanbu 1: Postatel gr af tv\ u- İstiklal madalyası 
hasebe memuru Memet Sami 

1 soNo ile karara 
raptedilmiştir 

1758 Ankara: Mustantıkı sabık 

Yusuf Ziya B. 
1 7 59 İstanbul: İzmit Meb'usu sa

bıkı Hamdi Bey 
1760 Bolu : Palu Müddei Umu

miliğinden mütekait Hamit 
Ali Bey 

Açığa çıkarılqıktarı sonra kanunen veril- 388No ile karara 
mesi lazımgelen maaşlarının itası ricasıııa dair raptedilmiştir 
İstikl a l madalyasının yeşil kırmızıya tebdili 14SNo ile karara 
ricasına dair raptedilmiştir 

Bi gayrihak tekaüde sevkinden şikayet D. Ş. 9/ 12/928 

1761 Ada pazarı: Halit fevzi İstiklal madalyasile taltifi 336No ile karara 
raptedilıniştir 

1762 Bartin : I-fasan faikoğlu Köylünün Ormanlardan istifade ettirilmesi İk. V. 
Osman istirhamını havi 4/12/1928 

1763 Elaziz: Nusrattııı Memleketleri olaıı J(arsa iadeleri ricasına dair Da. V. 
1 7/ I 1/1928 

1764 Ulu kişla : Recep Orman bekçiliğinde n ve istiklal madalya- 4 No ile karara 

1765 Çerkeş:Mecdiye Muhtarları 

ı 766 Kandere: Mütckait Kazım 
bini İdris 

sından mahrum edildiğiııden şili ayet raptedilmiştir. 

Nahiyeye Tapu ve nüfus memurlarının taeili 
izamı ricasına dair 
Bilmuayene maaşına zam icrası ricasına dair 

11 5 No ile kara
ra raptedilmiştir 
M. M. V. 
l7/11/19Z8 



Evrak 
JV! 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

1 76 7 Ilgın: Heyeti ihtiyariyeleri · başaralı Mustafa ya verilen bataklık kurntma 283 No ile 

ı 768 Pazarcık:Alımet karyesinden 
Hacı Hüseyin rüfekası 

• 
1769 Difor: Aşağı çaçok muhtari 

feyzullah rüfekası 
ı 770 Siyit gazi : muhasebei hü

susiye memuru muavini 
sabıkı seyfetdin 

1771 Elaziz Emlaki milliye Baş 
katibi sabıkı Musa Şevki 

ı 7 7 2 Tercan: muhacir t-l asan ve 
rüfekası 

1773 Şarlı Nalıiyesi: dava vekili 
Osman Nuri 

ı 7 7 4 Antalya: Memet Emin 

1 775 Amasya: Osman Nuri 

1776 İzmir: Bormıva Raşit 

1777 Siirt: Mustafa 

1778 Büyük Çekmece: Servet 

1779 'Adanada: Kahtah Emin 

1 7 80 Oemlik: Abdüssamet 

1782 Karabiga : J-lüseyin 

1 7 83 Havza : Aslan 

ı 784 Dıgur : Muhtar fezail rüfe
kası 

ı 485 İstanbul : Menıiş bin Sü-
leyman • 

ı 785 Tavas: Nahiye Müdür sabılo 
Ahmet Akif 

ı 78o Afyon karahisar: Hasan ve 
rüfekası 

imtiyazının fıshi ricasına dair karara rabtı edil
miştir 

tütünlerine kaçak muamelesi tatbik edilme
sinden şikayet 
yayialarinin hi laf usul ellerinden m üteka ll i bı 
tarafindan alınmasindan şikayet 
tasfiyeden affİricasına dair 

Tasfiyeye tabi tutulmasında şikayet 

verilen öküz ve tohumluğ·un iadesi 
talebine k:ılkışılmasından şikayet 

nahiyesinin tapu ve verg i nüfus rııııaın c la

tı mn tetkiki ricasına dair 

Haksız tekaüde sevkinden şikfıyet 

Kazanç vergisinin talısilinden şikayet 

Ma. V. 
28 / 11 / 1928 
Da. V. 19/11 / 
1928 

Ş. '20/11 /19 28 

M. V. 
19/1 1/928 

512 No ile karara 
rabt edilmiştir 

Da. V. 
19/11 /929 
İk. V. 8/12/928 

24 7Noile karara 
rabtedilmiştir 

liaı·pteki nıaluliyetiııe biııaen taltifi 
sına dair 
Malıklimi yetinin affı ricasına dair 

rica- Da. V. 
18/ 11 /928 
Ad. V. 

5/1/929 
Validesinden müntakil nıaaşıııııı tesrii talısisi 
r'icası na dair 

İ aşe ve iskanının teıniııi ricasma dair 

1 35Nu ile karara 
raptedi Inı iştir 

Da. V. 

19/11 /928 
Rus mulıacırı olduğ· uııdan iskanı ricasına Da. V. 
dair 19/ 11 /928 
Kendisine yapılan taarnız itibarile hukuku 
nun muhafazası istirlıamın(! dair 
Çerkes Alırnet hakkındaki Türklüğü tahkir 
davasında hukuku uınumiyenin zıyadan 
vikayesi istirhamıııı havi 
Kaymakam hakkında şikayet 

Tekaütlüğünden dolayi itası lazımgelen taz
minatm verilmesi ricasıda dair 

Haksız olarak tekaüde .sevkindeıı şikay et 

Da. V. 

8/12/928' 
Ad. V. 

19/ 11 /928 

Da. V. 
19/ 11 /928 
116No ile karara 
raptedilmişttir 

D. Ş. 

4/12/928 
Tekaüt maaşlanmn cüzdaniarı düşman 224 No ile kara
tarafından gasp edildiğiııdeıı yeniden tahsisi ra raptedilnıiştir 
ricasına dair. 



Evrak Arzuhal salıibinin isim 
.~ ve adresi 

1 7 8 7 Ankara : nakliye arahacıları 
J-lalil ve rüfekası 

1 788 Ayaııcık: Memiş biıı Meın et 

1789 Denizli: Mustafa Ruhi 
ı 790 Balıkesir: muhacir ibrahin ı 

17 9 1 izmir : Ça lçoban Alıın et 
Ertogral 

ı 79 2 Balıkesir: Muhacır Ahmet 
ağa 

1793 Karal<öse: Muhasebei Husu
siye Müdürü Musa 

1794 Denizli: Ta\'as Mustafa Ruhi 

1795 Sıvas : Mevkuf Kr l koca 
ııaını diğeri l snı a il 

1796 Il gın : Mulıacir Haıııit ve 
rLifekası 

179 7 Yozgat : i s nıail J-Jilmi 

1 798 Suvari fırk 2 Alay 4 tüfekci 
u stası Ali Haydar 

1799 Süke : Emine Hanım 

1 7 9 9 Çankırı Alım et Ham di 

1 801 Ci yhan : kaymakam Ata Ay 
Tekin 

ı 80 2 Vakfı kebir: Mustafa Çavuş. 

1804 Aksaray : Mübadil Halim 
usta ve rüfekası 

180 3 Aksaray : Mübadil Recep 
Hoca ve rüfekası 

180 5 Rize lı a pisanesinde Ali Rıza 
ve rüfekası 

1 80 6 Vizeden Süleyman Şevket 

1807 Oöyceğ'iz Ziraat Bankası 
muavin sa b ıkı Mehmet 
Celalettin 

-- 3ı& 

Arzuhal bulasası Muaineles~ 

Verg ilerinin haddi itidale- tenzili ricasına 556 No ile kara
dair. ra raptedilmiştir 
Maluliyetine binaeıı verilen arazinin ahara 
icara verihnesinden şikayet 

Mevkufiyetten tah li si ricası na dair 
Bulğari s ta n muhacirlcri nden · o lduğundan 
iskaııı ricasma dair. 
i zıııir rıı ektebiııden tard edilınc sinden şikayet 

iskan muamelesinin icras ı ricasına dair 

Menıuri yetinin iadesine 

Tav<ıs adli yesine bi r müfe tti ş i zamı ricasına 
dair 
Affı i stirlıa nııııa dair 

Arzu ettikleri malıa l l erde ika ııı etl eri ricasına 

dair 

Teliali ye ve lıay vaıı rü suınuııda ıı ziyan etti
ğinden rnuhacirliği sebebile ilmınıiye veril
mesi ricasım lıavi 

425 No. ile kara
ra rap~edilrniştir 

Ad. V. 8/ I 2/928 
Encümendedir 

ı S4No ile karara 
raptedilrniştit 

Encümendedir 

611 No ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. V. 
8/ 12/1 928 
Ad. V. 

8/ 12/1928 
D. V. 
8/ 12/ 1928 
1 81 Noile karara 
raptedilmiştir 

Bigayrilıak kat olunan 43 günlük maaşının ı 28No ile kara-
iadas İ ricasma dair ra raptedilnıiştir 

İkramiye verilmek üzere çıkarılmış isede 125No ile kara
ikrami yesini terk sureti le bir kabile liğe tayini ra raptedilrniştir 
ri casına dair 
Çankın Hapisanesine ve Nüfus dairesine Mal. V. 
verdiği gazyağ·ı havalesinin tesrii ricasına 20/ 11 / 1928 
dair 
iftira üzerine tevkif edildiğine dair 

Venız karıyesi imaınından şikayet 

Kendilerine kefaletle nı al verilm es i ricasına 
dair 

) ) )) 

Af ları ricası na dai r 

jandarma Kumandanlığının tahkikat evrakı

nın celb ve tetkikı ricasına dair 

Bankalarda istihdamı ricasına dair 

ı 2 1 No ile karara 
ra ptedilıniştir 

33 9No ile karara 
raptedilm i ştir 

Da. Ve 
20/ 11 /1928 
Da. V. 
5/ 12/ 1928 
444No ile l\arara 
raptedilnı iştir 

Da. V. 
ı 8/-1/929 
ik. v. 
20/ 11 /9 28 



Evrak Arzuhai sahibinin isim 
Jr ve adresi Arzuhal hulasası 

1808 Nazilli Halk fırkası mute- Hakim hakkında şikayet 
medi Ali Vehbi 

Ad. V. 
20/ 11 /928 

i 809 Çönıre Ebu Bekir Memleketine· iadesi ricasına dair R. 19/2/929 
404 numara ile 
Karara raptedH
miştir. 

18 ı o Elaziz Mehmet Yunüs Gazi HillUı kanun tekaüt edildiğinden şikayet 
Antep hakimi sabıkı 

Ad. V. 
256 mınıara ile 
karara raptedil-

·. miştir 

ı 8 ı ı Balıkesir muhadr ha ci Şerif Mübadil sıfati le kendisine arazi veri ı·mesi 

ricasına dair Encümendedir 
ı S 1 2 Biğadiç davai vekili Ahmet 

Nuri 

1 813 Kırşehir ımılıtar Mustafa 
kah ya 

1 8 ı 5 Isparta Fetullah 

1 81 6 Mazkirt belediye reisi M. 
Dursun rüfekaşı 

181 7 istanbul : Varidatı mahsusa 
müdiri Necmi B. 

1 81 8 Mardin: lütfiye H. 

1 819 Kalecik : Ali oğuz 

1820 Vozğat : Miinire 

1821 Manisa : Hasan Tahsin 

1822 Kaş: kadastro memuru Müs
tafa Asım 

18 23 Istanbul tophane Mehmet 
İdris ve rüfel(ası 

ı 823 Samsun: eviadı vakfiyeden 
Hulusi 

1824 f-lüseyin abat: gülsüm H. 

1825 Kepsut balıkesir Seyit Arslan 

1826 Viranşehir: Zeki 

uınuruhukukiye kalemince idareyi inhisariye 
hakkında yapılan 

kırıda 

tetkikatı n haksızlığı hak- 3 2 2 No ile karara 
raptedilmiştir 

Hakkıııdaki iftira üzerine tahkikat yapılma- Da. V. 
sından şikayet 20/ I 1/928 
Verkideıı muafiyeti ricasma dair 422No ile karara 

raptedilnıiştir 

Mazkirdin kaza merkezi olarak ibkası Da. V. 
ricasına dair 20/I 1/928 
Harcırahının ın ür uru zamane uğradığı mn 6 8 7Noile karara 
doğru olmadığı hakkında rabt edilmiştir 
M?ktul zevcinden kalan maaşın tezyidi 196No ilekarara 
ricasına dair raptedilnıiştir 

Bir mektebe kabulüne tavassut buyrulması Mf. V. 
hakkınde 27/12/1928 
oğlumın bir nıektebe yerleştirilmesi hakkı- 3 ı 1Noile karara 
nda raptedilmiştir 

Mahsubu umuıni kanununun son temdidiıı- 352 Noilekarara 
den istifade ettirilm(}Sine dair rabt edilmiştir 

Hi lafı hakikat açığa çıkarıldığ·ından tekrar ' Ma. V. 
tayini ricasma dair 8/ I 2/9 2 8 
Kuraklık dalayısile erzak ve sair muavenet Da. V. 
itası ricasına dair 8/ ı 2/1928 
Evkafa olan borçunun badettenzil hissesinin 'Evkaf U. M.' 
kendisine itasiııa dair 27/12/1928 
Merkep ve develerinin tazmini ricasına dair 

ligarazin vazifesine nihayet verildiğinden 

muaırıelei vakıasımıı tashihi ricasına dair 
Bitaraf bir 1ahkik nıeıııunıııun izaıııı ricasına 
dair 

575Noile karara 
raptedilmiştir 

İk. V. 
31 / ı/1'!}19 . . 

4/ 12/928Ad. V. 

18 27 Kilis: Hancı Mehmet ve Gayri kanuni v ;-r~ i talep edildiği ne dair 
rüfekasr 

1 9/ 11/9'28 Ad. 
V. 



Evrak 
M 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

ı 828 Kazan: Muhtar Memet ve 
rüfekası 

1829 İstanbul: ferhat Naci 

1830 Peturke: Kalo 

1831 İstanbul : Hüseyin Tayip 

H3 3 2 Elbistan : Ahmet Muzaffer 

1844 Osmaniye : A vni 

1835 Bünyan : Ali 

1836 Gazi Ayıntap : Mem~t ve 
rüfekası 

1837 Adana Saiın beyli : Denk 
köyünden Ahmet ve rüfekası 

I 838 Ceyhan : Tarsuslu Merrıet 

Can 
1839 İstanbul : Telgraf memurla

rından Ahmet Şevki 
ı 840 Adana : Memet Nazif t:f. 

I 94 I Maalkara : Şekerci Meınet 

I 842 Darende: Mehmet Sait rüfe
kası 

1843 İstanbul Mustafa fıtrı 

I 844 Düzce: Malıklım Yusuf rufa
kası 

ı 845 S?ke: Alioğlu Kamil 

1846 İzmir: Muhacir Şefika 

184 7 .Bakırköy: Selanik mübadil
'ıerinden Hamberecioğl Alı 
Rıza ve Makbule 

1848 Sarıkamış: Demiryollar ke
rasta mütaahhidi Yusuf Zi
yaettin 
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· Arzuhal hul~sası Muamelesi 

İstedikleri Çiftliğin itasına tavassut 
masına dair 

buyrul- 19/11/928 Ad. 

Cezayİ naktisinin affi hakkında 

Müecceliyet vergisinin gayri kanuni 
edilmek istenildiğine dair 
İstiklal madalyasile taltifi hakkında 

Ailesine yardım ricasına dair 

tahsil 

Defterdann vazifesine nihayet verilmesine 
dair 
Müddei Umuminin kanunsuz muamelatın

dan şikayd 
MahkCımiyctlerinin affi ric:ısma dair 
asrekıfu 

Oezik turarı çetesinden tabiisieri ricasına dair 

Ceza hakimine ademi itiıııadıııdarı 

müfettiş izamı ricasına dair 
İstikltıl m:ıdalyası hakkında 

dola y ı 

V. 
345 No. ile kara
ra raptedilmiştir 

19/1 I /928 Ad. 
V. 
ıs oNo ile karara 
raptedilmiştir 

44 7No ile karara 
raptedilmiştir 

261 No ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. V. 
8/12/1928 
139No il e karara 
raptedilıniştir 

Da. V. 
8 / I 2/928 
Ad. V. 

2 1/11 /928 
I SONa ile karara 
ı:aptedilıniştir 

Beşyüz lira evrakı nakdiyesinin tepdili rica- 656No ile karara 
sına dair raptedilıniştir 

Hakkındaki cezaııın affi hakkında 60QNo ile karara 
raptedilmiştir 

Dükkaniarının seddi h akkındaki kararın nakzı 300No ile karara 
hakkında raptedilmiştir 

Hatiplik vazifesinin iadesi ricasına dair 

MalıkCımiyetleriııin affı ricasına dair 

ı 89No ile karara 
raptedilmiştir 

Adiiye Vekaleti 
9/12/1928 

Dört senedir iskan edilmediklerindeıı ~i kayet Da. V. 

Bir arsa miizayeclesindeki yolsuzluktan şikayet 

Selanikteki ınetrukahııa mukabil arazi tefvi
zi hakkında 

8/ 12/1928 
I 6QNo ile karara 
raptedilın iştir 

Da. V. 

8/12/9 28 

Tahhüdürıdeki zararından dolayı maduri yeti Encümendedir 
niıı tehvini ricasına dair 

1849 Keskin: Kura heyeti ihtiya- Tolıum ve idarelerinin teminine dair 16 5No i le karara 
raptedilıniştir ri yeleri 



Evrak 
.M 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 
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Arzuhal hulasası Muamelesi 

1850 Adanada: Lise mezunlarııı- Bir kaymakamlığa tayini ricasma dair 
Cemal Efendi 

230No ile karara 
rapt edilmiştir 

1851 İzmir: Hareket müfettişlerin- Kendileri tarafından iaşe teşkilatma mevdu 220No ile karara 
raptedilmiştir den Rifat rüfekası mebaliğin sahipsiz addile hazineye mal edil

mesinden şikayet 

1852 Mapavri : İhtiyar Meclisi 
ı 853 Siverek : Tahrirat Müdiri 

sabıkı Memet Hilmi 
185 4 Üsküdar : M em et Ali 

185 5 Bergame : Maliye Tahsil 
Menıuru fehmi 

1856 Kfıtahyada : Sasunun Gün
dinu karyesinden Aptiiiaziz 

1857 İzmirde: esbak Ankara tel
·graf nıenıurJarıııdan Halit 
Murat 

1 858 İstaııbul Sıdıka 

1859 Bolu: Ellıaç ı-Iafız Menıet 

1 860 Gazi Antep: Menıet Faik 

1 861 Kars: Menıet 

186 2 Ödemişin Berki Nahiyesi 
halkı Tevfik ve rüfekası 

1 86 1 Trabzorıda Sürın erıe Rüsu
mat Memuru Salih 

1864 Alay69 T 3 K 5 Efradııı
daıı İ sınai 1 M em et 

1 86 5 İstanbul Ko m isyoncu S. Çi
lengiryan 

1 866 Gebze: Haliloğlu Hasan 

1867 Kars : İdarei İnlıisflri ye Mu
hasebe refikı fuat ve Halit 

1868 Kütahyada : Vanlı Yusuf 

1869 Derseadet üsküdar: Memet 
Ali 

Mapavri Mahkemesinden şikayef 
Memuriyete tayini suretile mağduriyetine 

nihayet verilmesi hakkmda 

Ad. V. 8/12/928 
209 No ile kara
ra raptedilmiştir 

istanbul Nafia fen Mektebinden 
şikayet 

tardından 222 No ile kara-

İstiklal madalyesi hakkında 
ra raptedilmiştir 

1 80 No ile kara
ra raptedilmiştir 

Kötahyadan memleketine iadesi ricasıııa dair 162 No ile kara
ra raptedilmiştir 

Meınuriyetiııin iadesi ricasma dair 243No ile karara 
r~ptedilmiştir 

Yüz elliliklerdeıı Mısırda vefat eden zcv- M. M. V. 
cinden dolayı kendisine maaş tahsisi rica- 12/1 2/9 28 
sma dair 
Maaşatının tcnıirıi itası ricasına dair 

Jialep gümrük komisyonunca nıüsadere 

olunan emvalinin temini istirdadı ricasına 

dair 

ı 7 4No ile karara 
raptedilmiştir 

Ha. V. 
B/ 12/928 

Müvekkilleri narnma tescil edilen eraziye Ma. V. 
vilayetçe müdalıale edildiği hakkında 30/3/929 
Kendilerine seviyen arazi taksimi ricasına Da. V. 
dair 8/ 12/1928 
Bir hanenin tılıdesine temliki ricasına dair 

Ademi icabet addile fazla askerlik yaptı

rı !nı asından şildyet 
\ 

237 No ile karara 
raptedilmiştir 

M. M. V. 
8/12/1928 

iı·aııa gönderilmekte olan emtianın istaııbula Ma. V. 
Trabzondan iadesi için gümrük resmi iste- 8/12/1928 
ni lmesindeıı şikayet 

Taslıilıi sinniniıı askerliğe teşmil edilmeme
sinden şikayet 
İnhisar idaresindeki haksizlıkdan şildyet 

Memleketine iadesi hakkında 

Nafıa f en Mektebinden verileri tart kararının 
derkenaren tebliğı talebini havi 

303 No ilekarara 
raptedilmiştir 

M.A. L. 
22/22/ 1928 
16 2Noilekarara 
rapt edilmitir 

222Noilekarara 
rapt ediimiştir 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
j~ ve adresi 

1870 ·. Kucaeli : hapisanesinde 
·mahkumin namina Cavit 

187 2 . Suke : Halide 

1771 Gazipaşa Nalıiyesi Hilmi 
ve rüfekası 

18 77 İzmir: Osman pa:ıa zade 
Halil 

1 8 7 5 Çanakkale: Muallim Süreyya 

1876 Adana : Kars İsmail rüfekası 

1877 Kocaeli hapishanesinde Ö
mer Cavit 

1878 Şebin Karahisar Karaca- . 
oğlu Ahmet 

1879 Kayseri: Tutaklı Zeki 

1880 Aksaray Vilayeti : Sabık 
Müstantık H. Hulusi Ef. 

1 8 8 1 Tuzlada alay 6 9 efradından 
Hasan bini Mustafa 

188 2 Alay . 69 efradından İlyas 
Rizvan 

1 883 Ünye Mukaddes Hanını 

ı 8 8 4 Kocaeli Hapishanesinde 

1885 İstanbul sabık Polis Osman 
Nuri 

1886 Kozan Mübadillerdeıı Yusuf 
rüfekası 

1887 Kars Menıet oğlu Abbas 
ve rüfekası 

1 888 İstanbul: Meınet Adnan 

1889 Torbalı: ıııuacir A. J-iaındi 

1934 Antalya: Ağır ceza azası 

Şakir 

1933 İs.tanbul Bayazıt: Memet 
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Arzuhal hulasası 

Afleri hakkında 

İskan muamelesinde yolsuzluktan şikayet 

Bazi eşkiyadan şikayet 

Şehit evlatlarından dolayı maaş tahsisi rica
sına dair 
İstihkakı olan maaşlarının itası ricasına dair 

Çokan Nahiyesinin enderin kazasına ilha
kından sarfınazar olunması hakkında 

Hapis cezasının kalebentliğe tahvili ricası

na dair 
Metrük Rum köylerinden arazi verilmesi 
ricasına dair 
Kayseride ikamete memuriyetten halası hak
kında 

Takaiitlüğünün icrası hakkında 

Cezasının affi hakkında 

fazla hizmet cezasının ref'i hakkında 

Muamelesi 

140Noilekarara 
rapt edilmiştir 

Da. V. 22/11/ 
1928 
226No ile karara 
raptedi'lmiştir 

M. M. V. 
9/12/I 928 
Mf. V. 
9/12/1929 
Da. V. 
8/12/1929 
36 SNo ile karara 
raptedUmiştir 

Da. V. 
9/12/928 
119 No ile karara 
rapt edilmiştir 
355 No ile karara 
raptedilmiştir 

5 78 No ile karara 
raptedilmiştir 

M. M. 
12/12/928 

Şehit kocasından dolayı maaş tahsisi rica - 169 mımaraile 
sına dair karara raptedil

nıiştir 

Affı ve tabiiyesi ricasıııa dair 205 numara ile 

Mesleki sabıkasıııa iadesine dair 

Eşlıası nıütegayy ibe eınval iııiıı kendilerine 
tahsisi ricas11ıa dair 
Bulundukları lıanelerin bedeli mukassatan 
veril nı ek üzere kendilerine tefvizi ricasına dair 
Banka konıınerçiyala İtal yaııadan açıga çıka
rıldığından hukukunun muhafazasına dair 
Bağ icariarından muaf tutulmaları ricama 
dair 

karara raptedil
miştir 

513 numara ile 
karara raptedil
miştir 

Da. V. 
22/ 11 /928 
Ma. V. 

22/ 1 1/928 
İk. V. 
13/ 12/928 
26 /31929 Da. V. 

Mektepte ipka kalan kızlarının diğer bir ı SS No. ile kara
muall im mektebine yer leştirilmesi hakkında ra raptedilmiştir 

Zafraııboludaki tarlanın uhdesine intikali ı 2/12/928 Ma. 
esbabmı ricaya dair V. 
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1932 İstanbul: miitekait Ali SefaJetine nihayet verilmesi ricasına dair 149 No. ile kara
ra raptedilmiştir Kazım 

1931 Muş : mütekait yüzbaşı M. Vazifcsiııin iadesi hakkında 
Nuri 

233No ile karara 
raptedilıniştir 

1930 İstanbul:mübadil Zeynepli. Emlak tefvizi hakkında 673No ilekarara 
raptedilıniştir 

1929 Çatalca: Evkaf ıııütekaidi 
M. kadri 

1928 Edirne : Suişleri fenmemu
ru Hulusi 

1927 Balye : Muhacir Mustafa 

1 925 İstanbul : Merhum Iiacı 
Hayri Paşa zevcesi I-Iati ce 
Seniye Hanım 

1926 Balya Madeninde: Etlıem 

1 9 2 4 Bal ye Şirketinde : Kara Ali 

1923 Balye: Süleymanoğlu Kaya 

1922 Gepstıt : Orman muhafaza 
memuru Ali Arslan 

1 () 21 Bal ye; de ikamete ın e ın ur 
Sadun B. zade Demir 

1930 Istanbul bayazıt: tütüııcü 

malul gazi Nuri 
1 919 Istanbul bakırköy: Mutasar

rıflıktaıınıütekait Salılı Vasfı 

1 9 I 8 Balye: İhsan çavuş 

1916 isparta hapisanesi: nıalıkfını
Jarı nam ı na İsırıai I 

1915 Erzurıını : Halis 

1914 İstanbul: Sultanalımette Ta
pu ve Kadastro müfettişle
rinden Faik B. 

Maluli ye tine nazaran tekaüdünüıı icrası 

ve sefaJetine meydan verilmemesi lıakkıııda 

Nafıa dairesinden terfi ettirilmemesinden 
şikayet 

İskanı ınuamelesiııiıı icrası istirhamıııa dair 

Hidenıatı vataniye tertibinden maaş itası 

ricasına dair 

257No ile karara 
raptedilmiştir 

27SNo ile karara 
raptedilmiştir 

356No ile karara 
raptedi Imiştir 

296No ile karara 
raptedilmiştir 

Çalışamaz bir lı ale geldiğinden tazıni n at 26 9No i le karara 
itasıııa dair raptedilıniştir 

Miiterakirn maaşının itası hakkında 

Esarctinde malfıli yetiııdeıı naşi taltifi ricasına 
dair 
Vazifesinin .iadesi istirlıamına dair 

204No ile karara 
raptedilıniştir 

343No ile karara 
raptedilnıiştir 

İk. V. 

12/1 2/1928 
Memleketlerine avdete müsaade talebini 28 ?No ile karara 
lıavi raptedifnıiştir 

Yanı ndaki tütün cü Acenı i n dükam ka pa - 212No ile karara 
tı lmasından şilöyet _ raı:tedilıniştir 

Tekaiit nı aaşındaki hatanın ıslahı ricasına 179No ile karara 
dair raptedilıniştir 

Ceplıeden mal u liyetindeıı dolayı maaş ta lı -
sisi ricasına dair 
Afleri hakkında 

Eınvali ıııetrukeden bir hane veril mesi rica
sına dair 
Ştırayı Devletçe tasfiye kararıııııı ref edil
diğ·in cl e ıı ınemuri yetiııin iadesi ve maaşları
mn tes vi yesi ri cas ı na dair 

1 Q7No ile karara 
rapteclilıniştir 

140No ile karara 
rapted i Im iştir 

Da. V. 
12/ 12/ 1928 
394No ile karara 
raptedilmiştir 

1912 Balıkesir : M.ualliııı nıekte- Pederinin maaşıııc!an mektep taznıiııatı ola- 280 No ile karara 
binden Osman Şevket rak tevkif edilen ıneblağııı finıabat kat raptedilnıiştir 

olunmaması istirlıaııııııa dair 
191 O İzmir : Mütekait binbaşı İkrami yesinin itas ı ricasına dair 

Beh!Ul Reırızi 

387No ile karara 
raptedilmiştir 
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1909 İzmir Kemalpaşa : miibadil İ skan muam elesinden şikaye t 
Halil 

1908 Adana : Umurı.ı hukuki ye Bir ııı emuri yetr. tayini ricasma dair 
Başkatibi sabıkı Yusuf Sab-
ribin Nazif 

1906 Şehit Cenal nahi yesi : Na
ciye Hamm 

1 90 7 Bursa Mustafa Kenıal paşa: 

Müftü zade Mehmet I-lulfısi 

Şehit babası ndan lıidenıatı vatani ye terti
binden maaş talebine dair 
İ stildal m ada ! yası talebi ni lı a vi 

Muamelesi 

Da. V. 
12/ l2 /1928 
342No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 

7/2/929 
M. M. E. 
21/ l /929 

1903 Beyşehir : Barabel nahiyesi 
müdürü Harndi 

Tasfiyeye tabi tııtulmasuıdaıı şil<fıyet 344No il e karara 
raptedilrniştir 

190 5 Kadıköy : Merlııım Rağ·ıp 

Paşa nıalıduımı Cemal 
Mcb'us Refik İsınail B. tarafından aleyhine Ad. V. 
ikame olunan davade vekil bulundurmaktan 1 O/ I 1/928 

·190 -l Alaçam: Mülıtcdi yc Ayşe 
ve vekili Reşat 

1902 İ z nıir: Mübadil liiisey in ve 
rüfek<ı s ı 

190 ı Malkara: Eınrullalı 

1900 Trabzon: Mulıacir liayrettin 
ve rüfekas ı 

1 897 Kars: Mehmet 

ıııenedildiğ iııe dair 
i ·Jaııe l eriniıı cebrc ıı lahli yes inden şikayet 

Miibadil addedilmeleri h akkında 

J l eııışircs l'fıiıı gayri kanuııi tevkifi hakkında 

Trabzoııda tesçil ve ikametleri ricasına dair 

Müekkilleri 9 3 ın uhacirlerirıe ait arazı ve 
Tapu muamelelerinin tehir edilmesinden 
ş ikayet 

Da. V. 
22/ ll / 19 28 

209 No ile karara 
raptedilmiştir 

190 No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 

21/11/1928 
Da. V. 
21/ 11 /19 28 

1896 Olli Muhtıtr Servet ve Tasarrufl arıııdak i arazının kendilerine terki 298 No ile kara-
rüfckas ı lıakkında ra raptedilmiştir 

1895 Venişelıir : Emiııe 

1894 Çankırı lıapisancsindeıı malı

k fınılar n aınına İz zet 

1893 Su Şehri: mulıacırlar namı
na Yıısuf 

1936 Siirt : Garzan Malmüdiri 
sabıkı J-Iasan Tahs iıı 

1935 Ri ze Hapisanesinde Şevk i 

1918 İ zmit ı-I apisaııes incle istan -
bullu J-l a nıcli Baba 

Bir Mahkeme kararının telıiri infazından 

şikayet 

Afları hakkında 

Tefviz ınuame les in i n müddetinin temdidi 
ricasına dair 
İ sti kla l mahkemesinden verilen Iıükıniiıı 
menıuriyetten ınalırumiyet kaydıımı ref'ı 

i stirhamına dair. 
Affi ricasına dair 

Malıkuıni yetine dair evrakın tetkiki ve affi 
ri cası na dair 

1917 İ s tanbul sabık baş Şelı ben- 9 28-349 karara it i raz ı lı avi 
deri ·1-Iayri Bey 

1911 Bayramiç Abdüllı aı nid Enver İ stikl:ll ınada l y:ı s ı taleb ine dair 

485 No ile kara
ra raptedilmiştir 

ı 40 No ile kara
ra raptedilmiştir 
20 6 No ile kara
ra raptedilıniştir 
142 No ile kara
ra raptedilmiştir 

ı 42 No ile karara 
raptedi Imiştir 
Ad . V. 
ı 2/ ı 2/92 8 

15 7No ile karara 
rabtedi lın i şt ir 
189No ile karara 
rapt edilın i ştir 
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1938 Ankara Şaziye 

19 39 istanbul lv\eıııet Celal 

1940 Galata: Vebdemir ve rüfc
l<as ı 

1941 Ayvalık: Mübadil İ sınail ve 
rüfekası 

l 9 4 2 Bartin: Sancaktar mahalle
sinden Müştak 

1943 I<ozan: Muhacir Şaban ve 
rüfekası 

1937 Koııya: Van nıültecileri na
ınıııa Sıtkı 

1945 Urfa : Hüseyin oğlu Ali 

1946 Manisa Hapisanesiııde: Sü
leyman Rüştü 

1 94 7 Mersin Hapisanesinde : Ey
tam müdürü esbaki Vehbi 

1948 Ankarada ; Kesldııli Arap 
Haydar 

1949 İzmir: Musiki ımıallimi Ah
met Tevfik 

1944 AnkaraHesap memuru sabıkı 
Mahmut Esat B. 
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Arzuhal lıulasası 

Vetimlerinin hisselerinin vasi ı-ıasan 

Efendiden tahsili ricasıııa dair 
Arsa ve meskenine Maliyeden vaki müda
lıale hakkında evvelki istidası 1208 
Barudan tasfiyeyi ınutazammın lıaklarında 

verilen karann refi hakkında 

fi lo ri na daki ın etrukatl:ı.rı na n,ızaran eıııval 

tefvizi ricasını havi 
Bazı maruzat 

Kendilerine arazi tefvi zi ricasma dair 

Mesken taksitlerinin tehiri ri casıııa dair 

Bitlisin Bulaıık Kazasındaki zarar ve ziyanma 
ımıkabil mazbata verilmesi ricasına dair 
Hakkındaki hükmüıı taslıih ve affi ricasına 

dair 
Hatayı adil sebebile hakinndaki hi'tknıün 

ref'i ricasına dair 
Kendisi askere gitmekte olduğundan aile
sinin maişetlerinin temini 
Eski evrakı nakdiyesinin vergiye kabulü 
ricasma dair 
Altı ay malıkumiyetinin dokuz ay olarak 
infaz edilmesinden şikayet 

1952 Aııkara:Sonkurlu maliye tah- Tekaüde sevk eclildiğ· inden şikayet 
·sil memuru sabıkı Memet 
Şükrü 

Muaıneiesi 

Ad. V. 
19/ 11 /928 
Da. V. 
12/12/928 
427No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
12/ 12/928 
252 No ile karara 
ra ptedilm iştir 
Da. V. 
21 / 11 /928 
297 No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
13/12/1928 
Ad. V. 
1 2/ 1 2/ 1928 
so oNo ile karara 
raptedilmiştir 

302No ile karara 
raptedilmiştir 

656No ile karara 
raptedilmiştir 

508No ile karara 
raptedilmiştir 

ll 2No ile karara 
ra pt ed i Im iştir 

1951 İzmir: Müteşebbis heyeti Temlik ıııuaıneiatına dair martızat 
ııamına Halit Ziya ve refik-

. Eııcüıneııdedir 

leri mubadiller 
19 50 Ankara : Cihak oteli hafız 

Ete m 
1959 Adana : fabrikatok bosııalı 

Salih ve refikleri 
1957 l(ırklarelı: ilk tedrisat mü

fettişi Reşat Malıir B. ve 
Hayri B. 

1956 Eşme: Sürgün ınahkunıu 
Beyh.ıllah 

1955 Beyşehir: Ali oğlu R:ımaza ıı 

1055 :'11 izrııir; Mü~aşir Şerif r::: . 
zevcesi Emine ı-ı. 

Rusya salıilinde yağma eden motor ve eşya 
bedeli hakkıııda maruzat 
Un fabril<alanııııı ıııııaıııel c vergisi ııdeıı 
tecili istirhamma dair 
Askerlikleriııiıı tatile tesadüfü hasebile ma
aşlarıııın kat olunmaması istirlıamını lı:ıvi 

Cezasım n başka bir nıalıalde çektir i I m es i 
rica sım lıavi 

Tekaüt maaş ı ııı ıı tahsisi ve i tası istirlı:ımını 
lı avi 
Zcvci Şerif Efendinin malıkCtıııiyetiııin leeili 
ricasına dair 

393No ilc karara 
raptedilıniştir 

274Noile karara 
ra ptedi Imiştir 
Mf. V. 
9/ 12/928 

Ad. V. 
1 2/ 12/928 
M. M. V. 
9/1/929 
Ad. V. 
12/ 12/928 



Evrak 
J~~ 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

1 95 4 Eskişehir: Halil yetimleri 
Şevket Emine valideleri 
ı- ı af ize 

1928 İzmirde : Kemalılı ımıhacir
ler: Kamil çavuş ve rüfekası 

1960 istaubul : müteka it Mahmut
Adli 

1961 Denizli: fatına 

1962 Kavarıs Nahi ye mi"ıdi.irlü 

ğündeıı tasfi yeye tab i Mah
mut Tayyar 

1963 İzmir mülğa dü y üııu umu
ıııi ye memunııı sabıkasi 

Eııvcri ve ri'ıfekası 

I 99 tl Kemaltın Erıneııak ııalıi ye 

müdürü Sadettin 11. 

1965 istanbul Aksaray: Mu zaffer 
B. ailesi Iiayri ye 

1969 Gaziayintap: Mülteci liacı 
Niyazi 

1967 Erğani madeni : Siverek 
Tahrirat müdürü sabıkı 
İbralı im 

1968 Olti : Yüzbaşı Melıınet Kamil 

19 71 Mut: Belediye reisi Ali ve 
rüfekası 

I 975 Zile: Sabık kondaktör 1 li 
dayet efendi 

ı 9 7 4 istanbul İs m ai I kaptan 

ı 973 Midye nahiyesi : Yusuf ağa 

zade Osman 

197 2 l(andere: Avukat Ayni 

1970 Bordur: Mütekait Nuri ve 
Jiakkı Beyler 

ı 969 Ordu: Hapıslıanesinde Ah
met ve Hasan 

1976 Tokat: Sabık Yozgat müs
tantikı İsmail Hakkı 

1979 Tekirdağ: Mütekait yüz başı 
Sabri Bey 

-3~6-

Arzuhal lıulftsası Muamelesi 

Müteveffa miitekait zevcinden dolayi maaş ı 41 No ile karara 
tahsi si ricasına dair raptedilmiştlr 

İ skaıılarıııırı surfıııcenıede kalıııasındarı şika- Da. V. 
yet ı 2/ 1 2/9 2 8 
i s tilıkakı olan lıarc iralıııı i tası lıakkıııda 159No ile karara 

raptedilmi~ir 

Kendisine şehit oğullarından 

tahsisi ricasına dair 
Tasfi yeden şikayet 

dolayı maa~ 672No ile karara 
raptedilıniştir 

465No ile karara 
raptedilıniştir 

Mi.ilğ·a ihtiya t saııdığıııcları alacakları olan 732No ile karara 
ıııebali ,ğ· ııı itası hııkkında raptedilrniştir 

İ stiklal ııı:ıda ! yası talebi ııe dair 

Kat oluııaıı ıııaaşıııın devamı itası 

liakkı iskanımn ref edilmesinden şikayet 

Takai.it nıa:ışınııı tesrii ricasım dair 

Takaüt edilmesinden şikayet 

Kuraklık hasebile zün·a borçl:ırının tecili 
ricasına dair 

İadei memuriyeti ricasma dair 

1-Jaı·bi umumiele serveti ınahvolcluğ·undan 
bir vazifeye tayini ricasına dair 

Nalıiye müdüründen şikayet 

Katibi adilliğ in çoktan beri mi.iıılıal bulurı

masmdaıı şikayet 

J-Jaklarıııdaki ıııalıkuıniyet kararının tecile 
tabi tutulması ricasını havi 

lslalıı hal eylediklerinden tahli yeleri ricasına 
dair 

Şurayı Devletteki evrakının eelbile ınağdu

riyetine nihayet verilmesi ricasım lıavi 

Tekaüdiyesinin kıdemli yüz başılar Z~l}lmile 

beraber· i tası ııa dair 

Arzuhalı talebi 
üzerine kendisine 
iade edilmiştir 

1 71 No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
5/12/19 28 
D. V. 

4/ 12/ ı928 

585No ile karara 
raptedilnıiştir 

354 No ile karara 
raptedilmiştir 

318 No ile karara 
raptedi !ın iştir 
M. M. V. 
12/12/ 1928 
Da. V. 
12/ 12/ 1928 
I 68 No ile karara 
raptedi Imiştir 

Ad. V. 12/ 12/ 
928 
714 No. ile kara
ra raptedilmiştir 

295 No. ile kara· 
ra raptedilmiştir 
M. M. 
12/11 /928 



l:vrak Arzuhal sahibinin isim 
,;v;_, ve adresi 

ı 978 istanbul: ferik Münür Paşa 
refikası Naime 

l G80 Ankara: I-layrabolu Müstan 
tık sabıkı Yusuf Ziyaettin B. 

1 99 2 Mardiıı: Muhasebei Iiusu -
iye müdürü sabıkı Kamil B. 

1990 Bartın: hasta bakıcı Mihri 
ban ı-ı. 

1989 Vizenin Midye Nahiyesinde 
ın a l müdürlüğünden ınüte

kait Cemal 

1988 K. 9 f. 9 Al. 23 Yüzbaş ı 
Nuri Ef. 

19 87 Milas : Muhacir Veli ve 
rüfekası 

1986 Trabzon: Belediye koıniseri 

Ahmet Nafiz B. 
1985 Samsun : Miibadil Kadir 

1984 Süvari kaymakamı Hüseyin 
liüsnü B. 

1981 Yozgat: Gardiyan Hasan 

1991 İzmir: Asker Mustafa 

ı 994 Adapazar: Ahmet oğlu İ s
mail 

1995 Üsküdar : Fınncı Hacı Os
ınan 

1996 Erzurum: Nahiye müdürlü
ğünden müstafa Kemal 

1998 Samsun: Mübadil Mustafa 
oğlu Halil 

1 997 Basınalıane : Meıııet Nuri 

2000 Yozgat : Gardiyan Haşim 

20C 1 Kayseri hapisanesinde malı
klımlar namına M. Emin 

1993 İstanbul: Bahriye miitekaidi 
İsmail Rahmi 

1999 İskenderun sancağının Kırk 
han kazası ahalisinden Kadri 
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Arzuhal hulasasi 

Silivride Yunanlılar tarafından gasp olunan 
enıvalinin tazıniııi ric asına dair 
Tasfi ye kararına itiraz 

Kamınsıız olarak azil edilm esinden ş iidyet 

J-lastanc tabibiııiıı tecavüzünden şikayet 

Muamelesi 

1 ı 3 No. ile kara
ra raptedilmiştir 

38 Sve433 No ile 
karara ra pt ed il-
miştir 

Da. V. 
12/12/19 28 

Si. M. V. 
2 1 / 11 / ı9 28 

Bir iııhisar ınenı uri yetine tayini veya müna- Ma. V. 
sip i k raıııiy e itası 4/ 1 2/ ı 928 

Kanunların ya ıılı ş tefsi rile ınağ·dur eclilıne -

s iııde rı şikayet Eııcüıııcııdedir 

Bir an rvel isidininn ri casına dair Da. V. 

İadei menıi.ıriyd i ricas ına dair 

İ skan ııı em urlanııdaıı şikayet 

3 41 senesindeki Arzu lı al Enetimeni kararı

nın infaz eclilıııemesinden şikayet 

Tckaüt ikranıi ycs iııiıı itası ricasma dair 

Evvelce hizmet askeriyesi ınesbuk olduğ·uıı

da n ter h i si ri casıııa · da ir 
Muiıacir olduldarı ndan müsakkafat vergisin
den afları ricası n a dair 
Ticarethanesinin be ledi yece seddinden şika yet 

Cezasım n te ci 1 i ri cas ı na cl ai r 

İsidin muamelesinden şikayet 

İ zmir Ticard Malıkemesicin verdiği iW\.s 
kararına dair ş ikayet 

Tekaüt maaşımıı ita sı ricasına dair 

Aflan istirhamına dair 

2 ı / 1 ı ; 9:l8 

Da. V. 

14/ 11 / 198 
Da. V. 
2 / ı 1/928 
92 No ile karara 
raptedi Imiştir. 
Mal. V. 
29/3/929 
91 No ile karara 
raptedilmi şt ir. 

Ma. V. 
1/1/1929 
Da. V. 
14/ 11 /1928 
Ad. V. 

13/11 /19 28 
Da. V. 
2 1/11 / 1928 
Ad. V. 
14/11 /928 
Ma. V. 
29/3/ 1929 
Ad. V. 
13/ 11 / 1928 

Kaydındak i ihtiyat zabitliğ· i işaretinin kal- M. M. V. 
dırılnıası ricasım lıavi 7/2/ 1929 
istanbulcia iska ıı nıııameli\.tında kaııuıı suz- Mal. V. 
luğa dair ilıbarat 17/1 ı / 1928 



Evrak 
.it~ 

Arzuhal salıibinin isim 
ve adresi 
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Arwhal lııılasasi 

1993 İstanbul mütekait Binbaşı Tekai'ıt muamelesinin refi ricasma dair 
Şemsettin B. 

2002 İstanbul I-fapisanesiııde pos- Affı ricasına dair 
ta telgraf müdür sabıkı Hal it 

2003 istanbul Birinci sımf katip Şarka gönderilnıeınesi ricasına dair 
As af 

2004 İzmir İlısan Sahaettin Evkaftan alacağına dair 

2005 Malatya Ramann Biraderinin katilinin affedilmemesi ricasına 
dair 

2006 Elaziz; Tapu nıiidürü sabıkı Takaüt maaşı hakkında 
Ali fehıni 

Muaıııciesl 

145 mımara ile 
karara rabtedi I-
miştir. 

Ad. V. 

25/12/928 
31 9 numara i le 
karara nı ptedil
miştir. 

Ev. U. M. 
12/ 12/928 
Ad. V. 

19/ 11 /928 
Ma. V. 
20/ 1 1/ 1928 

201 O Hereke fabrikası : Memur
larından J-laliın 

istiklal madalyası talebine dair 180No ile l<arara 

2011 Bandirma: Şevkite Nahiye
sine ınerbut Kocagül karyesi 
heyeti ihtiyariyesi 

2012 Erdek : Mübadil liüseyiıı 

raptedilmiştir 

Vetlerinde bulunan arazinili kendileri naıni Ma. V. 
na Tapuya raptı ricasına dair 20 / 1 1/1928 

Bir zeytinliğin kendisine teslim ıııuaınelesi Da. V. 
hakkında 18/4/ 1928 

2023 Mardin: Çelebi zade Naziın Tuhunıluk ve saire verilmesi ricasına dair Da. V. 

2007 Midyat : Süı,yaııi Hana ve 
rüfekası 

2009 Urfa: Müntehibisaııi Memet 
Emin ve riifekası 

2014 Van VWiyeti : Defterdan sa
bı kı nıütekait Ömer Lutfi 

2015 Amasya : H af ize 

20 1 7 Adana : Ekmek Müteahhidi 
Ahmet 

20 1 8 Boı·dur: hapishanesi mah
kumları namına Lutfi 

2024 Ankara: Divanı Muhasebat 
mukayyidi sabıkı Hüseyin 
Hüsnü B. 

2026 Keskinin Bey übesi ınııhtar
ları 

2030 Kilis Gazetesi sahibi Mah
mut Ragıp 

2027 Bursa hapisane inde Süley
ııı n ıı 

Maişetce pt>rişaniyetlerine bir çare buluıınıası 
ricasına d:ıir 

Vali fuat Beyin memleketlerine hüsnü hiz
meti hakkı nda 

19/ 1 1/1929 
5 1 sNo ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
19/11 / 1928 

Maaşatının bigayrihak tevkif olunmasından Devlet Şur~sına 
şikayet 4/'J./ 1929 

Müteveffa biraderinin ınaaşından kendisine 
nafaka verilmesi istirhamım havi 
Matlubatır. ın temini tesviyesi ricasına dair 

Afları ricasına dair 

1 5 No ile karara 
raptedilrniştir 

Da. V. 
19/11 / 1928 
140No ile karara 
raptedilmiştir 

Müterakim maaşatının Şurayı Devletteki Devlet Şu. sına 
muamelesinin tesriine dair 20/1 1/1928 

Kuraklık hasebile ihtiyaç içinde bulunduk
larından muavenet talebini havi 

Kilis Gazetesine ınuaveneti naktiyede bu
lunulması ricasına dair 
Van hapi ~anesinc nakli ri casıııa dair 

25 3No ile karara 
raptedilmiştir 

634No ilekarara 
raptedilmiştir 

Ad. V. 
12/ 12/ 1928 



Evrak 
,~ 

Arzıılıal sah ibinin isim 
ve adresi 

2031 İzmir : Heyeti müteşebbise 
naınına füruzan ve Halit 
Zı ya 

2037 Altun Ova: Nazıni ve rüfe
kası 

2039 Şarköy: Halk Fırkası Reisi 
Zekeriya Bey ve rüfekas ı 

20 38 Akşelıir: Mütekait Safycttin 
Ak if 

2036 Bursa hapisanesinde J-Iaşo 

2035 Milıalıcçık : Tahsildar Riza 

203 4 Bursa: Hapi sa nesınde Selim 
oğlu Ali 
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Arzuhal lıulasası 

Temlik ınuamelatıııa dair 

Muamelesi 

Da. V. 
5/ 12/19 28 

Altun Ovanın Dikili kazasına raptı ricasına 120 No ile karara 
dair raptedilmiştir . 

Birlayeti iskatılarında tevzi edilen emvalin Da. V. 
ipkası ricasına dair 5/ 12/1928 
Matlup nıaaşı hakkıııda 24 1 No ile karara 

raptedi lı n iştir 

Bitlis Vi layeti lıapi sa ııesiııe nakl i ricasına Ad. V. 
dair 
Müterakiııı maaşlarıııııı ıtası ricasina dair 

Erzurum hapi sa nesine nakli ricasına dair. 

5/ 12/ 1928 
35 0 No ile kara
ra raptedilmiştir 

Ad.V. 5/ 12/928 

20 32 İstanbul : Kağıtcı Haci Damadı Selmoııun Halepten avdetine mü- Da. V. 5 /12/928 
İbrahim saade edilmesi ricasına dair. 

20 3 3 İstanbul hapisanesi nde: Or
dul u Cudur oğlu Ali 

2045 İstanbul : Cezmi Muzaffer 

2044 Divriki; Kazım Nabı 

2043 Urfada: Bitlis muhacirların -
den Arif 

2042 Oeyve: Mehmet Kutsi B. 

Cezasının affı ricasına dair 

Zeytin Burun u fabrikasındaki muhasi pliğine 
dair hizmetı nıazbatasınin tesri itasına dair. 
Malıkumiyetinin affi ricasına dair 

Borçlanma kanunu mucibince uhdelerine 
arazi teffizi ricasına dair 
Tütün cezayı nakdisini 11 affi ricasına dair 

ı 42 No ile kara
ra raptedilmistir 
234 No ile kara
ra raptedilmiştir 
M. M. V. 
5/12/1928 
Ma. V. 
12/ 12/ 1928 
Ma. V. 
10/ 12/ 1928 

20 41 Trabzonda: Hac i pir zade · Kendisine tahsis edilen hanenin bedelinin 46 SNo ile karara 
· • Mehmet pir borçlanma kanununa tevfikan istifası ricası- raptedilmiştir 

na dair 
2028 Trol : muhtar Hüseyin ve 

rüfekası 

2025 Ankara: Abidin 

198 3 Paris: bis rue de Vaugirard 
Paris ( 6 o ) Losrtı 

2023 iskişelıir: ınübadillerde ıı Ha
cı Mahmut 

202 2 Ü ıı ye: Sanıç Nazıın Usta 

2020 Denizli: Şal<ir oğ·ln I !al il 

Emvali metrukeııin kendilerine bedeli aslı -
sinden fazla icarla verilmesi ve bazı mütega
llibenin eline geçmesine meydan bırakılına
nıası ricası ııa dair 
On dört çocuklanmn ınekteplere leyll yer
leştirilmesi veyalıut kendisinin bir odacılığa 
tayini ricasına dair 
Hariciye veldletiııcc hakkında tatbik olunan 
ımıanı c le hakk ı ııcla 

239No ile karara 
raptedilıniştir 

Da. V. 8/ 12/9 28 

ı-ıa. V. 10/1/929 

Emvali ıııetruke ııiıı ulıde l e riııe eski kı ymet 544 No. ile kara
leri üzerinde tenılikinin i crasıııa dair ra ra ptedilnıiştir 

Erzunıııı mulıacır l erinde n oldu ğ· ınıd a ıı bir Da. V. 9/ 1/929 
lı a ne tefvizi ri casına dair 

MaiCıliyetine nazaran terfi lı i i s tida sıııa dair M. M. v. ,l/4/929 



Evrak 
.il! 

Arzuhal sahibinin isiın 
ve adresi 

20 21 Bursa Mütekait Yüzbaşı 
Şavki Bey 

20 19 Adiiye meslek mektebi me
zunlarından Rıza Efendi ve 
rüfekası 

204 7 Bursa Dersarn vaızlan 

2046 Adapazarı Hacı oğlu Memet 
Nuri 

2040 Kayseri Sıvas Hapisane mü
dür sabıkı Rıza Bey 

20 53 Eskişehir hapisanesinde Ah
met Hilmi 

20 51 Sivrihisar: Molla zade İ zzet 

2052 Tarsusta ımıkiın mübadiller 
namma Mustafa rüfekası 

2048 Tarsus: Mustafa Şükrü 

2042 Burdur lıabisane nıalıld.m
ları 

2050 Galata: mütekait muallim 
Ahmet Tevfik 

2029 K 9 f 9 A ~~ K Binbaşı 

Alıınet Arif 

20 5 5 Bartın: liasaıı fa kı oğlu 

Mehmet Kamil 
20 5 4 Manisaımı Aklı i sar ınüftisi 

Bekir S; tkı 

2056 Ri ze mütekait Hasaıı felııııi 

205 7 Kırklareli Vi ze Kazasının 
Midye ııahiyesüıde mütekait 
Cemal 

2058 Üsküdar: Miralay lv\ehınet 
l\lulıittiıı B. zevcesi Cemile 

2059 Bilecik: Gölpazarı Mustafa 
Çavuş 

20.60 Adapazarı : Mektepliler pa
zarı sahibi İsmail Hakki 
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Arnıhal hulasaşı 

Tekalidünün refi ricasma dair 

Ankara Hukuk mektebine kabülleri ricasına 
dair · 

Maaşatının devamı tesviyesi ricasına dair 

Eşlıası mütegayyibeden olan matlobatımn 
temin istifası ricasına dair 

Muamelesi 

6 51 numara ile 
karara raptedil-
ıniştir. 

294 numara ile 
karara raptedil
miştir. 

251 .numara ile ' 
karara raptedil
m iştir. 
601 numara ile 
karara rabtedil
miştir 

Cevazı istihdam mazbatası verilmediğinden Da. V. 
şikayet 5/121928 
Mulıakeınesinin yeniden icrası ricasına dair Ad. V. 

12/12/9 28 
Bir bağ hududuna dair davadaki lıatayi Ad. V. 
adli hakkında 1 2/ ı 2/9 28 
İskan muaınelatında kendilerine suhulet gös
terilmesi ricasına dair 
Malıklım olduğu tütün cezayı nakdisinin 
affi ricasına dair 
Afları ricasına dair 

Taltif ve tenşit buynılınası ricasına dair 

292No ile karara 
raptedilm iştir. 

214No ile karara 
raptedilmiştir 

1 40No ile karara 
raptedi im iştir 
Hıfızedi lnıiştir 

Mersin askerlik şubesindeki bir süi istimal- 249No ile karara 
den dolayı uhdesirıe zimmet tertip ettirilnı e- raptedilıniştir 

sinden şikayet 
Tütün ınübayaasina müsaade edilmesi ve or
nıanlardan istifade ettirilmesi ricasına dair 
Müteğayyip eşlıasa olan borcunun altun 
olarak istifasından şikayet 

ik. V. 
5/12/928 . 
3 5 7No i le karara 
ra pted i Inı iştir 

Ma!Cıliyetine ııazaraıı tekaüdüııün ricasına 32tNoi!ekarara 
dair raptedilnıiştir 

Tasfiyesi haksız olduğundan ve rııünasip Ma. V. 
bir ikraıniye Hasından bahis 5/12/1928 

Kaııunu ıııalısu s ıııucibiııce ikraıni ye itası M. M. V. 
ricasına dair 5/12/192 8 
Teptilihava müddetine ait ınüterakim maaş
larının itası ricasıııa dair 

istiklal madalyasile taltifi ricasına dair 

402No ile karara 
raptedilmiştir 

13QNo ile karara 
raptedilmiştir 



Evrak 
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Arzuhal lıulasası Muamelesi 

2061 Mirefte: Muhtarları feyzul- İsld ıı muamelesine dair maruzat 
lah rüfekası 

D. V. 
22/ 11 / 1928 

2062 Beyoğ· Iunda : Eczahaneci 
Necip B. 

2063 Eskişehir : Sınıf ınuamelat 
memuru Tevfik Ef. 

2064 Beşiktaş : Eczacı Kirkor 
Paşa oğlu 

3063 İstiklal malıallesinde müte
kait zabitandan Recep sa
dettin 

2 071 Oireson : Kura heyeti ilı
tiyari yel er i 

20 72 Siverek: Dul kadın güllü 

2066 Siverek : İbralıinı 

206 7 Adana vi layeti : U nı uru lııı-
lmkiye Başkatibi sabıkı 

Ii ayri 

2068 Seyitgazi : Tapu Memuru 
Süleyman Sam i 

2069 Erzurum : Askerlik Dairesi 
· ınülhakı Binbaşı M. Fahri 

2070 İstanbul: Tekaiit Yüzbaşı 
Rifat E. 

20 7 4 Bafra: Mülıacir Süleyıııan 

207 5 Eyüp: Malfıliııi askeriyeden 
Çelebi bin Meınet 

2076 Eyüp: Tahir çavuş 

Eczalıaııeisnin seddolunınasında ıı şikayeti ı 98No ile karara 
lıavi raptedilıniştir 

Terfi rütbe farkı muhassasatıııın temini 346No ile karara 
tediyesi raptedilmiştir 

Eczahanesinin küşadma nı üsaade edilmesi 1 9 9 No i le karara 
ricasına dair raptedilmiştir 

Marangozluk la iştiga l etmekte olduğundan 1 31 No ile karara 
sermaye olmak üzere bir mükafat verilmesi raptedilmiştir 
ricasına dair 
Ziraat Bankasının zürraa yardım etm es i 
istirlıanııııa dair 

276No ile karara 
ra ptedilmi şt ir 

Oğ· lu n un katili hakkındaki nıusaıııalıası Jıase- Ad. V. 
bile malıalli müddi umumisinden şikayet 5/12/1928 
Eşki ya tarafından mağsup Jıayvaııatımn ce- Ad. V. 
mıbe ka çırılımyarak istirdadı istirlı anıına dair 9/12/ 1928 
Bozanti ye olan Jıarcirahı nın tesviyesi hakkında 4 7 2No ile karara 

rıaptedilmiştir 

Açıkta ka!dığ·ı müddete ait maaşının itası :.ıo4No ile kaı:ara 
ricasınadair raptedilmiştir 

Kerimesi nin Erkek Lisesine devaım ııın temini 44 1 No ile karara 
ricasına dair raptedilmiştir 

Tekaüdüııüıı bir derece ınafevk rütbe üze- M. M. V. 
rindeıı i crası i stidasına dair 4/ 12/1928 
Hakkı ndaki tütün cezayı ııakdi s iııiıı afvı Da. V. 
i s tirhaınııı a dair 17 / t2 1J 928 
Miiterakiı rı nıa a~la rıııııı itası ve takaüd iyes i- M . l'v\ . V. 
nin de ipkası ri casına dair -+/5/19 29 

Hizmet i vataniyesi nin if ası lı e ıı gfıııı ıııda 7 1 oNo ile karara 
ııı ec rufıiyetiııd e ıı ııaşı tekaiit maaşı tahsi si raptedilmiştir 

istirlıamııı a dair. 
207 7 Adana : Kars mültecilerinden Nam l a rına arazi talısis ve tenii i st irlıaını - ~ 70 oile karara 

rapted i lı n i ştir 

2709 

lv\ u lı i tti n rüfeka s ı 

Karahi sar Nalıiyes i ince Su 
Belediye Reisi Hasan 

2080 Ayvalık Mühacir Alııııet 

2078 Ada ııa Abdtilaziz 

2081 i z nıir Fanık 

na dai r 
Şi ıııeııdifer lıattı ııııı Karaldsar ince Su Na. V. 
gü ze rgahından i ııırarı ricas ı ııa dair 
İ ına r eyledil<leri zey t inli ğin ınu aıııe le i 
tefvizi yes in in tel ı iri nden şikfıye t 

fazla kazanç verg isi tahsi l edilın es i ı ıd e ıı 

şi k ayet 
Ecnebi olan refikasıııın hudut lı a ri c iıı e 

tcpi diııdeıı şi ldyct 

912/92 8 
Da. V. 

5/ 12/92 8 
Ma. V. 

13/12/928 
34 7 ııumara ile 
karara raptedil 
nıiştir 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
.i\:.; ve adresi 

2090 İ çe l Silifke nıübadilleri 

2089 Araps ım : İ stanbııllu Mcıııet 
Ccıııal 

:!088 Edirne; Gü ıııriik kapıt nıe

ıııııru Haci Jiilıııi 

2086 Afyon Kara J-li sar lıapsaııc
s iııdc: Ömer J.utfi 

208 5 Tarsus : Mersin Belediye 
Katibi Ali Reşat 

2083 Muğla: Durğu t ııalıi yes i Gül 
Ayşe yahut Güli.izar 

2082 Urdu hapi sanesinde ünyc li 
Menıet Hulusi 

2087 Takal: Şuayip ve riifekas ı 

209 1 Koza ıı : lv\e ııı e l Ta yip 

2084 Kötal ıya: Mal Miidürü Lülfi 
ve rüfekası 

2093 Tokat hapisanesinde Abbas 

2095 Ayancık Şuayıp Kemal 
2096 İstanbul: Hıfzı B. 

2097 Maalkara: Şekerci Alınıet 

2098 Gazi Antep: Abdullah Na
ınık 

2099 Pazareıle Şaldr 

5 100 İ stııbul : Ceın il biniŞakir 

2 ı O ı Girsun : li acı Eııı iıı zade ve 
rufekas ı 

2102 Konyada : ika n ı ete n ıeın ur

Di yarbekrli Şukri 
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Arzuhal lı u I asası 

Müte~e lsil kefaletle yüLde yirmi nisbetinde 
tefviz olunması r icasına dai r 
Şc lıit malıduımıııda n dolayı maaş tahsisi 
ri casına dair 
f:d irııe güınrügü nde I ıi laf ı kaııuıı ııı uaııı c -· 

l a ltaıı ş ikayet 

Afl arı ri ca ına dair 

İ s tikla l mada l yas ı ta lebına dair . 

I-fak kındaki lıukuk dav~sıııı n te'cili infazı 
ricasına dair. 
Hakkındaki lıalay i adliden dolayı af isdarı 

i s rirlı a ıııma dair 
Kadabat nahi yes iııdek i kürtlerin mülklerine 
vakl tecavüzlerinin men'i i s tirhamına dair 
[şhası nıütegayyibeden olan nıatluplarınııı 

temini tesviyesi istirhamına dair 
Emiald metrukcden aldıkları hane bedelle -
rinin deyn ilmühaberlerine mahsubuna mü
saade edilme'3i ricasına dair 
Hastalığına mebni mazharı af olması istir -
lıamına dair 
İskanı için hane verilmediğinden şikayet 
İstiklal madalyası talebine dair 

l\1uamelesi 

Da. V. 

13/ 12/928 
213 No ile kara
ra raptedilnıiştir 
4 1 8 No ile kara
ra raptedilmiştir 

ı 4 o No ile kara
ra raptedilmiştir 

ıso No ile kara
ra raptedilmiştir 

Ad.V. 
18/12/928 
Ad. V. 
4/12/ 1928 
Da. V. 
3/12/19 28 
Ma. V. 
12/t:J./ 19 28 

16 7No ile karara 
raptedilmiştir . 

142No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 4/12/928 
18 7 No. ile kara
ra raptedilmiştir 

Cerh meselesinden vaki olan müracaat n~ti- Hıfzedilmiştir 
cesine dair. · 
Eşhası mütegayy i bede ıı alacağının temini 
hakkıtıda 

Mefluç ol duğundan ınıılıassas maaşımn 

tezy id i hakkıtıda 
Vergi nıektumiyetiııi ihbar eylemesinden 
dolayı ihbariye verilmesi hakkmdeki kanu
nun tefsiri ricasına dair 
Eırıvali metrukeniıı bedeli lıakikilerindeıı 

faz la olarak kendilerine ihale edildigiııden 

feshini veya taksitl erin yirmi seneye ibiağı 

dair ricasına 
Meıııl ek etiııe iadesi ri casına dair 

ı 32 No. ile kara 
ra raptedilmiştir 

1 soNo ilekarara 
raptedilmiştir 

Ma. V. 
4 /12/ 19 28 

230Mo ilekarara 
rapted i Imiştir 

Da. V. 
11 / l 2/ 1 9 2 8 

2 10 3 Kütah ya Altıntaş Nal ı i yesi- . Alt u ntaş ve Arıııud el i Nalı i yel eri hükumet r199Mo ile karara 
ııdc : Menıet Eşref biııa!:ırınııı icar şelırileriııiıı itası rcası na dair raptedilınişlir 



'Evra·k 
J? 

Arzuhal sahibinin i s iın 
ve adresi 

211 O Akşelıe r : Erzurum meb'usu 
_mehum kaymakanı i sınail 
Beyin lıaremi Nimet ı-ıanım 

2 ı 04 Süvari Kaymakamı sabıkı 
Hüseyin Hüsnü Bey 

21 o 5 Denizli Vi layeti tevkifaııe -
sinde Mustafa oğlu Osman 

21 06 Kastanıunu Hapisanesinde 
Arifoğlu Ahmet 

2108 Develi Halk fırkası Muteme
di Vekili Osman Yaşar Bey. 
ve rüfekası 

2199 Eskişehir Odunpazarı nıii 
cellit Ali Haydar 

- 333-

Arzuhal lıul asası M uaıııeles i 

Talısısatıııın tezyid ve teraküm eden farkı- 291 Mo ile karara 
nin bilhesalı ikraıni yes il e beraber itas ı rica- rapte dilrni ştir 

sınaııa dair 
Vazifei askeriyesinin iadesi i stirlıamıııa dair 92 No ile karara 

rabtedi Inı iştir 
Çezası mn te ci li i stirhaıııı na dair Ad. V. 

13/12/928 
Affı i stirlıaımna dair Ad. V. 

12/12/928 
Şimendifer hattının Niğde - Develiden 
g-eçmesi hakkında 

Na. V. 

13/ 12/928 

Sı gara kağıdı cezayi nakdisiden hatayi Adli 170No ilekarara 
hasebile affı hakkırıda rabtedilnıiştir 

2107 istanbul 
Şüıınıaıı 

Galata: L oıı Meclisi tefri kce avukatlar hakkında ittihaz 376No ile karara 

2 11 2 Edirınit:fı rka 4 Levazıntıııda 
ımıanıeJat ın eımıru faik B. 

211 4 inegöl Tahta köprü niifus 
nıeımırluğundaıı açı k ta Meh
met Kemal 

edilen kararların tetkiki için bir heyet raptedilnıiştir 

teşkil edilmes i i st irlı aımna dair 
Miiterakiın beş maaşınciarı nıalınını edildi
ğ· ind e n b a lıi s le ş ik~ yet 

Altı ay· lık nıüterakim maaşı nın itas ı ricasına 

dair 

ı 7 8No ile karara 
ra pt ed i 1 ın iştir 

Da. V. 
4/12/928 

211 3 Samsun gümrük 
rindeıı J-lulusi 

katiple Evkafa ait olan borcundan dolayi hanesine Evkaf U. M. 
konula n haczin fe k ki istirlıamıııa dair 2 7 J ı 2/9 2 8 

2 ı 5 ı istanbul anıkat Cevdet Nukut ve esh am -borsası Jı akkmda derdesti Hıfzedilnıiştir 
ferit tanzim olan kamm Hty ih asıııda bazı cihata 

21 ı 8 Adapazarında jandarma 
Binbaşısı Şakir B. 

2117 Gelibolu hapisanesinde : 
İsmail, fatma, Hasan 

211 6 Sındırgı belediye reisi Şev
ket B. ve rüfekası 

2 ı 15 Adapazarı: Mulıacır Bayram 
Hoca 

dair manıza t . 
Terfi muamelesinin sınıfı muvazzafa tashihi 314No i.le karara 
suretile hukukunun iadesi i stirlıamına dair 
Mahkfımi yeilerinde hatayı adil olduğundan 
ref ve taslıilıi rica sına dair 

İdarei inhisariyece musaderesine tevessül 
olunan zürraııı tütünlerinin musaderesinden 
sarfı nazar olunınası istirhanıına dair 
Oğlu asker Abdülnıecidin akibetinin buldu
rulması ve bildirilmesi ricasına dair 

raptelmiştir 

619No ile karara 
re ptedilnıiştir 

395No ile karara 
rapte dilıııiştir 

232No ile karara 
raptedilmiştir 

2 1 20 istanbul 
Apsinı 

hapisanesinde : Sinop hapisanesine nakli ricasına dair Da. V. 

13/ 12/19 28 
2 123 Eskişehir hapisanesinde tla

cı İbrahim oğ·lıı Rekir 

2 121 Ere ııköy: Sabık tapu kadas
tro ıııüfetti ş i Meme't Cemi! 
Bey 

istikl~l mahkemesince bir zülıulü adli neti- 14 2 No ile karara 
cesi oıı senryc ınalıklım o lduğundan ta tılisi raptedilmiştir 

ri casına dair 
ll:ıl<kınclaki tasfi ye kararı Ştırayı Deuletçe 323 No ile karara 
r e fe dildiğ·inde ıı ıııüterakiın ııı a a ş l arınııı ra pteclilmiştir 

i iası i stirhaınına dair 
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Arzuhal sahibinin isim 
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21 22 İ ıı ebo lu : Tırıııaııdrs oğ lu 
Salih I -Iilıııi 

21 24 istanbul Iıapisaııes iııd e Si
noplu Kemal 

2 14 2 Trabzon: 1 Iiiill i :ılııııer fdi
tibi nıiitckait biııbaşı Mu~ 

lı i tti 11 

2129 İzmir : Balcı larda Talat Bey 
zade Ceıııil 

2128 Ahiatta : Mütckait Arif 
Hikmet 

21 26 Adana hapsanes i : Gardi 
yanları nannııa fethi 

2130 Su Şehri: Şark mültecilerin
den Ali Rıza ve riifekası 

2127 İzmir : Sanayi Şirketi Mür
hhası Zeynel Abidin 

~~->ı· a ,- ;; Miitekait Tabip l( ola ğ ası 

Tevfik Bey 
2141 Adana I-Iapisanesiııde: i sına il 

oğ·Iu Sıddık . 

2140 Manisa : Ali ve Murat 

21 39 Kayseri : l(oıııiser Muavini 
sabıkı ı-ıüsey in Hüsı.ü Bey 

2138 Seyit Gazi :fevzi 

-3~4-

Arzuhal hultısası Muamelesi 

ineboluda Yunan gemileri tarafından tahrip 248 No ile karara 
edi len lı :uıes iniıı eıııvali ınetnıke bedelinden raptedilmiştir 

tesvidcsi i stirlıanıma dair 
Sinop lı a pisaııes iııe ııakli i s tirlıaııııııa dair 459 No ile karara 

raptedilmiştir 

Tekaiidi'ıııdeıı d ola y ı ikr.:ı.ıni ye itası rica sına 416 No ile karara 
ve tckaiit maaşının noksaıı hesap edildiğine raptedilnıiştir 

dair 

Oğlu Celalettinin iki dafa askerlik muame
lesine tabi tutulmasından şikayet 

Tekaüt maaşımn lıaddı .layikına ibiağ ı ve 
ikramiye itasıııa dair. 
Maaşlan idare etınecliğ· iııdeıı tezyidi istir
Jıanııııa dair 
Eşlıası menkuleden aldıkları enılakiıı Hükfı

ıııetçe istirdat edilmekte olıııasırıdaıı şikayet 

Encüıııendedir 

305 No ile kara
ra raptedilmiştir 
494 No ile kara
ra ra ptedilıniştir 

Ma.V. 28/2/G29 

Ticaret Odasının fabrikalarına 

haksız hareket etmesinden şikayet 
tevzıatta 195No ile karara 

raptedilmiştir 

Tekalil maaşının tarihi tahsisi h akkıııda bir 250No ile karara 
kararitası hakkında Evr<ı k ve Bş.V. tezkercsi raptedilıniştir 

İstiklal Mahkemesince nıalıklııniyetinin affi Ad. V. 
15/12/ 19 28 

Evvclce İ skan Dairesince verilen tarlanın Da. V. 
bu kerre istirdadından şikayet 23/3/1929 
Tasfiyeye tabi tutulnıasmdan şikayet 3 3 5 No ile karara 

raptedi Imiştir 
S.:ı.yıııı rüsumundan kaçırılan koyunları ihba- Ma V. 
rıııdan dolayı ikraıniyesininin itası ri casıııa 13/1 2/1928 
dair 

2 ı 37 Erzuruııı: Ali B. zade Şevki Ruslar tara.fıııdaıı müsadere olunan em vali ne 

2136 Bahkesir: s:ıbık beleeli ye 
mühendisi Temel 

2135 Sainı beyli: Muhasebei Hu
susiye memuru Emin 

2 ı 34 Edirne hapisanesinde kiğılı 
İ sınail liakkı 

213 2 Tepe köy: torbalı fe laket -
zedeleri namına Ali ı-likmet 

ve Mustafa Cemal 

mukabil Rus tab 'asına pamuk esrnamndan 282No ile karara 
tazmiııat itası i stirh aınına dair raptedilıııiştir 

riayet I3elediyece ıııerasinıi kaııuııi ycye 
cdilıııiyerek kendisinden yirmi misil rüsüm 514No ile karara 
tahsil edilmesinden şikayet 
Hilafı kaııuıı açığa çıkarılciığmdaıı balıis 

Şeh Sait vakasıııdaıı dolayı ınalıklım olmuş 

raptedilmiştir 

327No ile karara 
ra ptedilıııiştir 

isede cezasının leeili ve talıliyesi istirhamına 142No ile karara 
dair raptedilmiştir 

Müterakinı teberrüatııı bir an evvel tevziine Da: V. 
delalet edilmesi ricasına dair 8/12/1928 

2 13 3 Ulus: İıılıi sar .1\\emurı Rifat Nalıiye ıniidüriiniiıı odacıyı darp ey lemesin- Da. V. 
Necip deıı şikayet 8/ 12/928 



Evrak 
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21 3 ı Ankara: Saray l(aymakaııı

lı ğ·mdnn ınütek ait J-lüsey i ıı 
Nazım 

2 15 1 Beyoğlu: ıııulıt eui Meııı et 

Murat 

2 ı 50 Erzurum : Telgraf Meınııru 

Ekrem 

21 49 Erğani Madeni Kazası sabık 
Nüfus Memuru Tevfik 

2 14 8 Adana : Şiıneııdifer ga rdi
fireııl erinden Alioğlu Memet 

2 ı 4 7 l(oııya: Midilli ıııübadillc

riııde ıı sabuııcu Hüseyin 
Avni 

2146 Kars : Orta Mek tep Talebe
si ııd e ıı Ceıııa I 

2 1 -1 S Artvinde : Reyben zade bi 
raderler Mahmut, iskcııder, 
Haydar, Hüsey iıı 

2 ı 44 Sanısıında : Kavala ınüba
dilleainden İsmail Hakkı 

2152 İstnnbul: Türk Gayri Mü
badillcr Ceıni yeti 

- :-ı35-

Arzuhal hulasasi Muamelesi 
----- -- - ·---·----

Tekaüdiyeden veya t ertibatı \'at aııi yeden 227No ile karara 
kfıfi ııı aaş ta lı sis i ri casına dair raptc dilıııiştir 

i\s l e ıı Ru s iscde ıııi'ı s linıaıılı ğ ı kabul eyled i- Da. V. 
ğınden lıudut hari ci ne tcp'idi hakkındak i S/ ! 2/928 
karann ref' i lı akkıııda 

Maaşatım peşiıı al ııı ağa mu vaffak obıııadık- 25 8No ile karara 
lanndan balıis raptedilmiştir 

I-laksız açığa çı karıl d ı ğ·ıııdaıı iadei ıneıııııri- 6 15No ile karara 
yet ri casına dair ra ptedilmi ştir , 

Tel;:rar vazifesine kab ulü i stirlı aıııı ıı a dair Mal. V-. 
5/12/928 

Eıııvnli nıetruk cdcn bir Jıaııe tahsis ve is- Da. V. 
tildal ınad a l yas ı i st irlı a ııııııa dair 

5/ 12/928 
Bir t eelı lıül meselesinden ımılıakenıe ve be- Mf. V. 
raet e lnıi ş ise ete mektepten bu sebep le JS4No ile karara 
l ardeclilrnesind e ıı şik~ret rapted il nı i ştir 

H:ıtunıd:ııı i l!icn e ıı g·e ldikkriııd e ıı iskaıı ve S8 2No ile karara 
terfiiıleri ri cası na dair rapled il m i şt ir 

iskan ve teffiz nıuanıeltıtında i stilıkaklarımn i\d. V. 
i zaasınd:ın na şi mülki ye müfetti ş i hakkınd a 

şikayet 

Türk Gayri Mübadiller hakk ında maruzat 

18/5/029 

2 143 Sainıbeyl iııin Togaııbey li ve Merke z kazaııııı Toganbeyl iye 
sair köyler Heyeti ilıti yari - lıamıııa dair 

Ma. V. 
16/ 12/ 1928 

nakli isti r ı 64.\:: ile karara 
ra bt ed i I ın işti rr 

yeleri 

2143 Samsun: Şehit Yüzbaşı Hü
seyin B. zevcesi Huryal H. 

2153. Erenköyüııde: bir çok köşk 
ınütesarrıflan imzalarıla 

2 186 Ankara: Çankırılı li acıoğ·l u 

Alım et 

2154 Tokat: Keskinoğlu Şükrü 

2155 Kastamonu : Muallim Kenan 
Şükrü 

2 156 Isparta hapisanesinde: Ali 

2 1 5 7 istanbul toz kapanda Ha fi
ğin İpsale I(ari yesi Aptıılialı 
İ sma il ve rüfekası 

Yurtluk ocaklık maaşları na mu kabil bir ev 4 7 4 .\:: ile kara-
teHizi istirlıamıııa d:ıi r ra rabted ilmi şt ir 

Bedeli ımıkataa n:! rni lc gayri kanuni vergi Evkaf U. M. 
talep edilmesinden şi kaye t 7/7/ 1929 
Malfıli yetin e nazaran ikiyüz liralık arazinin Ma. V. 
\·eya nalden tesviyesinin tesrii i st irh aınıııa 

dair 6/ 12/ 1928 
Biralıane ve lokanta açmasına nıüıııaııiat 

olunduğu lıakkı .ncl a 

Gayri kanun! tahv il ve tenzil maaşa maruz 
kalmasından şikayet 

MahkCımiyeti hatayi ad li neticesi olduğuna 
dair 
I-larbi unıuınide ıııağ·dur olduklarından 

309No ile karara 
raptedilıııişt ir 

Mf. V. 
15/ 12/ 1928 
Ad V. 
15/ ı 2/ 1928 

enıval i metnıkeden Kurbalı kariyesinin Da V. 
k enclileriıı e talı s i si i st irlı a ıııııı a dair 15/ 12/1928 



'Evrak Arzuhal salıibin-in hiın 
A; ve adresi 

216 5 Adapazarında : Mubadeller 

2164 Erğaniınaderıi: Nüfus Me
ınunı Tevfik 

2163 Çanakkalanın: güçük kapu 
nalıiyesinde Nüfus M. Halil 

2162 Şirrihisar: Halil İbrahim 

2 ı 61 Trabzon : Hapisanesinde 
Sabri 

2 160 istanbul : hapishanesinde 
hoca Memet ve rüfeası 

2 159 izrnir hapisanesinde Ali 

2 168 Sairnbeyli Hacin felaketze 
delerinden ımıfti zade Mus
tafa Süreyya ve riifeka~1 

2 167 Aksaray Alıın ~ t T;ahiı: 

2166 Ankara Kerinı Bey 

2 ı 71 Cebelibereket Osmaniye 
Iiacı Avııi · 

2170 Ankara: Evkaf Müdür;i yeti 
Vnııııııiye~i Tetkik M_eınunı 
Hüseyin Efeneli 

2169 İzmir.: Müstantık Sabık Ha
mit efendi 

2172 Sjnopta: nıenf i muhacır 

liüseyin Akif Bey 
2 1 73 Taşköprü: Belediye Reisi 

Abdullah ve rpfekası 
21 7 4 Taşköprü: Belediye Reis.i 

Abdullah ve sa.ire 
\ - f • ' 

2179 İsparta : Mtnıet Hultd ve 
rtıfakası 

11 76 istanbul : Mütekait muallim 
Sadettin E. 

21 7 5 Kır şehir: Muhacir Rifat ve 
rufakası 

2 177 Süvari kaymakam liüscyin 
Hüsnü 

2 ı 80 Urfa: Mahmudoğlu Eyüp 
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Arzuhal lıulasası Muanıeiesi 
-----------~----- --------- · 
Tafbiz muamelesi müddetinin temelidi rica- Da. V. 
sma dair 15/12/1938 
Açığa çıkarılmasından şikayet 615Noile karara 

rabtedilmiştir 

İstihdam edi ldiği halde tahsisatının verilın· 
diğinden şikayet 

Askeri zabitan misafir hanesi inşaatında 

çalışdığından istihkakının temini itası rica
sına dair 
Bakiyei nıakumiyetinin affi ricasına dair 

Baldyei ınalıklımiyetleriııin affi ricasma 
dair 

Sabıkadan bakiyei mahklımiyetinin affı 
istirhaınıııa dair 
Ald.ıkla:n emvali ınetrüke bedelatından 
Y,etl:eri:nd:eb mazbataların mahsubu suretile 
ı~ı;:ıc;i;u riyetten vikaycleri ricasına dair 
Al) er tarafı ndan füzi.ilen alınmış ve satılmfş 
olan emlikin iadesinin temini ricasına dair 
Şehreınanefi memurluğunda açıkda kaldi -
ğından açık maaşlarının itası 

Cebeltbereket Defterdan hakkmda şikayet 

IE.mvali ma zbutaya ımıkabil yedindek i vesika 
mucibince bir bap hanenin teffizi ricasına 
dair 
Tasfiyeye tabi tutulmasuıdan şikayet 

Affile Ayvalığa avdetihe. müsaade edilmesi 
ricası.na dai r 
B~lediyeye rnnavenet· için kırk Bin lira 
tal~şisC\tı n : bütç~ye vazı ricasına dair 

30 3Noile karara 
raptedilmiştir 

M. M. V. 
] 3/2/0 29 

Ad.V. 
] 5/12/928 
Ad. V. 
15/12/929! 
Ad. V. 
5/12/928 
277No ile karara 
rahtedilm rştir 

203No il e karara 
rabteditrniştir 

Da. V. 
15/ 12/928 
Ma. V. 
17/12/928 
263No ile karam 
raptedilmiştir 

279No ile karara 
raptedilmiştir 

26 7No i.! e karara. 
raptedilmiştir 

B. Encümeıüne 

29 /1/929 
harjkz.edell'r..in iskam için bila faiz bir miktar B. Encümenine 
par~ ikraz.ı r.icasına dair 29/1/929 
Encümenin 53 2 numarah kararına dair 219No ile karara 
bazı maru zat raptedilmiştir 

Mütekait ııı alCıllere ınuavenette bulunulması 207No ile karara 
ricasına dair raptedilmiştir 

Mesken bedellerinin tecili istirhamına dair 593No ile karara 
raptedilrniştir 

Takalit maaşının tczyidi istirhamına dair M. M. V. 
7/2/19 29 

Tekaüt için dört mah daha hizmeti meşrut 201No ile karara 
isede mağduriyetten vikayesi j stirhanıına dair _raptedilmi ştir 



Evrak Arzuhal sahibinin isiın 
.~ ve adresi 

2 ı 8 ı İstanbul : Malul ınütekait 
piyade yüzbaşı Tursun Ef. 

2193 J-iakari Nüfus Müdürü Sanıi 
Efendi 

442 Eski Caıııi Malıall esiııcte 

Me ın et 

2183 Erdek: Hükümet tabibiNafiz 

218 4 Malatya Emlaki Milliye Me
muru Ali Efendi 

2185 İstanbul: Muhacir Nazmiye 
Hanım 

2188 Simav: Mülazim Hact Baba
etti n 

2189 İzmir : Çayuş og ltt Civan 

2190 Siverek : Tahrirat müdürü 
sabıkı Hilmi 

21 91 Edirne: Karaağaçta mubadil 
Memet Nuri ve rüfekasi 

2192 Elaziz : Mütekait Hakim 
Yunus Efendi 

2212 Malatya:Hacı İsmail rufekası 

2211 Bayburt: Hacı Yusuf zade 
Mustafa ve rüfekası 

22 1 O Bafra: Mübadil rlacı Menıet 
ve rüfekası 

2209 İ stanbul : Tayyar 

2208 Bor kazası : İn ayet 

2206 istanbul : Yusuf Ziya Ef. 

220 4 Tekirdağ: Mübadilleriııden 

Sam i ve rüfekası 

220 5 Erzurnın : Hatice 

2203 istanbul ; Ayşe lianırrı 

. 
- 337 ~ 

Arzuhal bulasası 

25 ha ziran 1927 tarih ve 1165 mımaralı 
kanundan istifadesinin t~mini ricasıııa dair 
Erganideıı Haktıriy e kadar harcirahınııı 

itası ricasına dair 
Tahsis ve istirdat olunatı lıaııesiııiıı iadesi 
i stirhamına dair 

Bila mucip ktcteminden üç ay tenzil edil
mesinden şikayet 

Bigayri hakkın işten el çektirilmesinden şi 

kayet 
İskan muamelesinin intaç edilmemesinde 
şikayet 

338 senesinden 65 lira matltıbunun tesvi
yesi ricasına dair 
Sahibi oldukları haneııin emvali metrukeden 
addile Maliyece icare verilmesinden şikayet 
Evvelki istidasının tesrii ricasına dair 

Temlik kanununun tehiri tatbiki hakkmda 
istirhamat 
Tekaüdiye maaşının tesrii 

Muamelesi 

390 No ile karara 
raptedilıniştir 

412 No ile karara 
raptedilnıiştir 

Adresi nıeçlıul 

olduğundan h if
zedilmiştir 

238 No ile karara 
raptedilmiştir 

Ma. V. 
30/3/1929 
706No ile krarra 
raptedilmiştir 

Ma. V. 
16/5/ 1929 
333No ile karara 
raptedilmiştir 

209No ile karara 
raptedilmiştir 

316No ile karara 
raptedilmiştir 

Ma. V. 
17/12/1928 

Arazilerinin su lanmasına mahsus suya Vila- 456No ile karara 
yetçe müdahale edildiği hakkında raptedilnıiştir 

Harpte mutazarrır olanlara arsa bedelleri 202No ile karara 
hakkındaki talimatnamenin tesrii tanziıııi raptedilmiştir 
hakkında 

Tapu İdarasinden şikayet Ma. V. 
15/4/ 1929 

istanbul İcra Dairesince muamelesinin iıı taç Ad. V. 
ed ilmemesinden ve yolsuzluktan şikayet 17/ 12 /1928 
Şelıit mülazım mahdumundan dol ayı maaş 45 1 No ile karara 
talısisi ricasına dair raptedilmiştir 

Yonaıılilar tarafı n da nilırak edi-len hanelerine 24 8No ile karara 
ımıkabil melağ itası veya birhanenin ulıde- rapt edilmiştir 
lerine teffiziııc dair 

Teffiz oluııaıı emlakten tapuca ferağ· harcı 

talep edildiğine dair 

llükfmı et tarafından yıkılan lıanesi ıı e ımıkabil 

verilen hanenin tapuya raptına müsaade 
ed ilın csı rica sı ıı :ı. dair 

324Noile karara 
raptedilmiştir 

Mc. V. 
1 7/1 2/ 19 28 

Evvelce ımıhassas ınaaşıııııı iadesi ricasıııa 26 QNo ile l\arara 
dair raptedilmiştir 



Evrak Arzuhal salıibinin isiııı 
J i ve adresi 

--- ----·- - ------ -

2:2 02 İzmir: Eczacı kinıyaker 
N\enıet Abdüsselam 

220 ı Artvin: Kadri ye 

2200 Kasaba hapisanesinde Halit 

2199 Adana hapisanesinde dört
youllu fahri 

1298 Samsun Hacı Durmuş 

21 9 7 Erzurum : Kara Sabri 

21 96 Üsküdar: Mütekait yüzbaşı 
Necmettin Bey 

2195 Denizli: Sabık Denizli Meb'
usu Ahmet Mu hip 

2194 İstanbul Bay<ız it Sa b ık 
mahkeme aza sı Servet Ef. 

2218 Kasınıpa şada : Alı m et Ey-
yüp Bey 

2226 izmir: Ecza ci Hal it 

2227 İzmir : rı Balı or 

2229 Umunı jandarm a kunı aıı 

danlığı üçüncü. şube mü
dürü miralay Nuri B. 

222 8 İ z mir : Eczaci Esat uri 

2 22 5 Eski şehir : Nd ise H. 

2 22 3 Adana: sabık posta ııı e nıur
larıııdan Sa la lı attİn Vııs uf 
Şadi 

222 -! Istanbul: lı a ı ııal l arında rı Sü
l e yınan, Yusuf ve saire 

2 2 I 5 Edirne: Mü tekait Yüzbaş ı 

Mehmet Raif B. 

22 1 O Kasta nı onu : Merkez tapu 
memuru İ smail Hakkı 

22 13 Ergada: Va rılı li aındi ve 
r üfekas ı 
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Eczanesinin seddinden şikayet 

Biraderinin katilleri hakkındaki davanın 

mahalli alıare nakli ricasına dair 

Mazhari af olnı:tsı istirhamıııa dair 

Affi ricasına dair 

İstiklal madalyasile taltifi ricasma dair 

Affı istirhamın dair 

Tekaüt rııaaşıııın teelıhüründeıı şikayet 

Kefil olduğu ziraat banka memuru İshak 
efendinin zimrnetinden dolayı lıataen verilen 
hükmüıı ıslahile mağduriyetle vikayes'i · 

· istrihanıına dair. 
Çal mahkemesine tayin olunarak azimetiııe 

ait harcırahının itası istirhamına dair. 
All Karar heyetince masumiyeti tebeyyün 
ettiğinden müterakim ınaaşlarımn itası istir
lıaınına dair. 

Eezahanesi nin sed d i nden şikayet 

)) )) )J 

Tarik bede latı t ah silatındaır dolayi hissesine 
isabet eden yirmi yedi lira ikrami yenin 
i stirdadıııdan şi k ayet 

Eczahanesinin seddinden şikayet 

Muamelesi 

200No ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. V. 
11/I 2/928 
602No ile karara 
raptedilmiştir 

235No ile karara 
raptedilmiştir 

1 3 sNo ile karara 
ra pt edi Imiştir 
Ad. V. 

17/ 12/928 
M. M. V. 
13/ 12/928 
İk. V. 30/3/929 

288 No ile kara · 
ra raptedilmiştir 

259No ile karara 
raptedilnıiştir 

2ooNo ile karara 
raptedilnıiştir 

22oNo ile karara 
raptedilıniştir 

Mal. V. 
17/ 12/ 19 28 

200No ile karara 
raptedilnıiştir 

İ sk fu ı muamelesinden şildye l 595No ile karara 
ra ptedi !ın iştir 

Tasfi yeelen şik fıye t ı 72No ile karara 
raptedilm işt"ir 

İ şte ıı ııı e ıı edilııı eleriııd en ş i kayet Da. V. 
1 7/ 1 2/ ı q 28 

Tekaiidi.i dereces ine nazaran ııı ale n terfilıi M. M. V 
lıu su suıııın iııia cın a dair ı 71 12/ 1 9 2 S 

1 teşrini sanide i şe baş l adı ğ ı halde o ay ın l 82No ilc karara 
ımıaşından mahrum edilmesinden şikayet ra ptedilıniştir 

Düşman tarafı ııda ıı tahrip edil e ıı eıııvali ne 20 2No i le karara 
ımıkabil arazi ve hane verilmesi ricasına dair raptedilmiştir 



Evrak Arzuhal sahibiniıı isim 
,\? ve adresi 

-----

2214 An'lasyada: Karaabdal n alı i-
ye müdürü sabıkı Remzi 

2222 Zaralı Meınduh ve Mahmut 
Ragıp ve Mustafa 

22 19 Kavalada Sait 

2217 Kalikıratya karyesinde Veli 
bin Salih 

2220 Aadanada Hacı I-lüseyin 

2233 Manisa: Kadastro heyetinde 
faik Bey 

2230 Ankarada: malfıl Menıet 
çavuş 

2231 Ödemiş : mübadilleri 

2232 Adileevaz Halk Fırkası 
Reisi Halil 

2243 Konya: Telgrafcılan 

2238 Yozgat: Dava vekili Mus
tafa Fevzi 

2239 Menemen: Emvali ıııetrukc 

tahsildan Meme( E. 
2240 Konya lıapisanesiııde : ıııalı

kfıııılar ııamıııa Menıet Nuri 
ve saire 
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İadei nıemuriyeti ricasına dair 

Arsalarındaki inşaata kaymakam tarafından 

mümaneat edilmesinden şikayet 

Listeden isminin ihracile vatanına avdetine 
müsaade olunınası ricasma dair 
Muhacir olduğundan iskani için bir hane 
verilmesi ricasına dair 
Kazanç vergisindeki yolsuzlıktan şikayet 

Ref'i tasfiye kararımn infazı ricasına dair 

Tekaüt müterakim ınaaşlarımn itası 

hakkında 

Gayrı menkul e ıııvalin tapuya rabtı 

ıııüddeti Jıakkıııda maruzat 

Muamelesi 

Devlet Ş. 

4/2/ 1929 
Da. V. 
t 7/ t 2/1928 
217 No ile kara 
ra raptedilmiştir 

Da. V. 
17/12/1928 
469No ile karara 
raptedilıniştir 

394 No. ile . . 
karara raptedıl-
miştir 

M. M. V. 
1.3/12/928 
Ma. V. 

13/ 12/928 
Ad ilcevamı merkezi kaza ittihaz edilmesi 489No ile karara 
ricasına dair rabtedilmiştir 

Kuraklık ve palıaltlık lıasebile ıııuaveııet 349No ile karara 
talebine dair raptedilmiştir 

Avukatlık sıfatımn taııııınıasıııdaıı ve Baro- 377 oilekarara 
nun tarifatı kanıtniye veçlıile teşekkül etme- raptedilmiştir 

diğinden bahis 
Ücreti nırktuasını alamadığından 
ııin tesrii ricasına dair 
Talıliyel e ri ri cas ıııa dair 

lıaval e si- 337No-ile karara 
raptedi Imiştir 
14QNo ile karara 
raptedilnıişiir 

2241 Mersiıı lıapisaııesinde: itam MclıkCııııiyetiııiıı lıaksı z olıııasıııdaıı şikayet 
müdürü esbakı Vehbi B. 

500No ile karara 
raptedilnıiştir 

2242 Olti: Balıri ve rüfekası 

2221 Tavşanlıda S. Ralırııi Bey 

2234 Samsuııda Kavala ıııübadil

leriııdeıı Kabakoğlu İsmail 

22 :l5 İstaııbul: Mustafa Tevfik 

2236 Eskişelıi r : Abdurralııııau 

Suplıi 

223 7 Bozüyük: Kereste fabrikası 

teseli üm me m uru Ali 

Vaziülyet oldukları tarladaki hakkı tasarruf- Devlet Şu. sına 

larıııa dair 29/1/1929 
İstiklal ımıdalyası talebine dair 183No ile karara 

raptedilıniştir 

İskan ve Tapu ıniidürlerile mülkiye ıııüfet- Da. V. 
tişleri hakkında tahkikat icrası istirhaınına 17/12/ 1928 
dair 

Tevkif edil e ıı tekaiit .ıidatınııı iadesi istir- 713 No ile karara 
lıaııııııa dair raptedilıniştir 

Emvali nıetrukeden aldığı lıaııe bedeliııiıı 175 No ile karara 
tesviyesinin tcıııdidi müddeti ricasına dair raptedilmiştir 

Kığ ı ve Plonıer arasındaki şekavete dair 396 No ile karara 
raptedi Imi ştir 



Evrak Arzuhal sahi binin isim 
. t~ ve adresi 

2245 Ankara : Müzeyyen Hanıııı 

2246 İ stan5u l : Turhan 

224 7 Erbaada : Sanı i 

2248 Çonını: Nafıa ıııuhasib i Alı
nı et liakk ı 

2249 Aııkara : istanbul kolaha 
ııesi sa lıibi Sıtkı 

:2250 1 iyaribel<ir liapisaııcs inde 

ınahkfımlar ııaımna Davut 
ve riifekası 

225 1 Üsl<üdar: Müteveffa Biııbaşı 
Naci 13. re fikası Müııire kızı 
Meıııduha 

2 25 3 Kon ya mı ntal<ası sa bı k Ka
dastro müfettişi İbrahim 

,Hakkı B. 

2252 Akhisarda ınukim ınübadil
· ı er 

2255 Artvin: Mektep lı~dem eler in

den Rifat oğlu Ziya 
2254 Tarablus şaıııda dııyomı 

ııımınıi ye memurlarindan 
Manastırlı S?lli h 
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Yurtluk ve ocakhk nıaaşıııa mukabil arazi 
verilınesi ri casma dair 
Ham mal başıtığa iadeten tavzifi ve mağduri
yetiıı e mahal verenlerin tecziyesi istirlıamına 

dair 
Tasfiyeye tabi tutulduğundan her hangi bir 
ınüessesede istihdamı mümkiiıı olup olamı
yacağ·ı mn tefsiri ricasına dair 

14 nisan 9 2 8 tarih ve 1 7 sayı 4 71 mı

mara lı kararııı Dahiliye Vektı letiııce tenfiz 
edilmediğinden şikayet 

Muamelesi 

24 2No ile karara 
raptedilmiştir 

211 No ile karara 
raptedilmiştir 

284No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
11 /2/ 1929 

Askeri mcnıuriyctiniıı iadesi veya malfıli- 320No ile karara 
yet i dereces ile tekaüdüııüıı icras ı ricasına raptcdilmiştir 

dair 
Afları ri casına dair 176No ile karara 

raptedilmiştir 

Maaşlanmn lahsis esbabının İstikmali rica- Da. V. 
sına dair 7/7/1929 

Tasfiye karatı ref edildiğinden müterakim 254No ile karara 
maaşlarının itası ricasına dair raptedilmiştir 

Tefviz muamelesinin müteselsil kefalet sure- Da. V. 
tile icrası ricasına dair 17/ 12/1928 
Matlubatımn tesviyesi ricasına dair Da. V. 

17/12/19 28 
Takaüdiyes iniıı tahsis ve türkiyeye gelmek Ma. V. 
içiıı lıarcıralı itası talebini havi 30/12/1928 

2624 Antalya telğrafcıları Pahalılık hasebile muavenet talebine dair 349No ile karara 
raptedilmiştir 

2262 Elnıalu : Telğırafcıları Pahalılık hasebile ınuavenet ta lebine dair 

2260 İ zmir : Koçarlı Sulh hal<iıııi Tckaütten şikayet 
sabıl< ı . İbrah im Halil 

349No ile karara 
raptedilmiştir 

2S6No ile_l<arara 
raptedilmiştir 

2261 Urfa: Zülfiyc Hanım Evtakı nakdi yesinin tepdili için Millet Mec- 616No ile karara 

2259 İ zmir: Osnıaı ı Scyfettin 

2258 İ zınir: Osınaıı Seyfettiıı 

2257 ()de ıniş: i i"ıfckçi u, tas ı Ali 
Efendi 

li sine irsal eylediğiııe dair raptedilmiştir 

Mübadeleye gayri tabi eşlıas hakkında ma
ruzat 
Mulıterik lıaııcsi hakkında 

24SNo ile karara 
raptedi Inı iştir 
248No ile karara 
raptedilnıiştir 

Tckaüi nıaaşıııııı 

tezyid i hakkı ııda 

ı ıı a lfıl i yeti ne ııazaraıı 4 ı 7No i Ic karara 
raptecli lıııiştir 



Evrak 
.t: 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

2256 Süvari Kaymakamı : Hüsey iıı 

Hüsnü 
2270 Bitlis: Tabur imaını Mustafa 

Lütfi Efendi 

2269 Ala y 50 k 2 kumandam 
y uzbaşı A. Gali p 

2 26 7 Burdur: TlğTafcıları 

2268 Mediyat: miitekait eczac ı 

Mustafa Hamit 
2 266 Kastaınomıde: urgapı zade 

Emin 

2265 Ankara: Atıf B. mahallesi 
nıuhtan Alioğlu Safer 

2264 Bursa sabık İcra Baş katibi 
Ahmet Ata 

22 71 An~ara Şefik ve rüfeka s ı 

2281 İstanbul Ayasofya Sultan 
Memet Türbedarı Hayri 
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Arzulıa l bulasası 

Tekaiide sevki ha kkında oldıığ·uııa dair 

Muamelesi 

382No ile karara 
raptedilıniştir 

Tekaütlüğ·üniin refile hizmeti ınuvazzafaya 555No ile karara 
nakli ricasıııa dair raptedilmiştir 

farkı ınaaş olarak mevcut matlubatımn 6 13No ile karara 
tesviyesi hakkıııda mahkemeden verilen ka- ra ptedilmiştir 

rarda ınübayenet olduğuna dair 
Hayat pahalı lığınd an şikayet 

927 den tekaüt maaşatını alamadığından 

~ikayet 

Müekkeli Halil ağanın ciheti askeriyeden 
olan ınatlubatıııın tesvi yesi hakkında 

349No ile karara 
raptedilmiştir 

M. M. V. 
20/12/928 
M. M. V. 
10/1/ 1929 

Sarı kışiadak i askerlerin suya vaziyet etme- 6 3 7No ile karara 
lerinden susuzluktan sıkmtı çektilderine dair ra ptedilmiştir 

Tekaiit edilmesinden şikayet 

Emlaki nıazbuta ınaaşlarına mukabil eınvali 

gayri menkule verilmesi hakkında 
Katolunan maaşlarımıı ita s ı hakkmda 

Ad. V. 
21/1/929 
432No ile karara 
rabtedilmiştir 

454No ile karara 
raptedilmiştir 

2282 Sirkeci Tüccardan Sait Bey Anadolu hattının miibayeası mes'e lesine 231 No ile karara 

2280 Amasya Çaycı zade Nuri ve 
rüfekası 

2279 Konya: Raka Karyesi vekili 
umumisi avukat M. Nazif 

dair bazı maruzat raptedilıniştir 

İrva ve ıska için lazım gelen benzinirı fii Bütçe Encünıe-
mirisile mazbata mukabilinde itası ni ne 21/1/929 
ricasına dair 
Heyeti idare kararınııı 

şikayet 

ademi infazından Ma. V. 
20/ 12/ 19i8 

C::278 Niksar posta telgraf müdür- Tasfi yeten tekai.it e dildiğ·iııe dair 
lüğünden ınütekait Rifat E. 

262No ile kara·ra 
raptedilmiştir 

2 2 7 7 Kiltahyada : Konya emlak i Arzuhali ııi n tes ri i ve affı ri cas ına dair 
milliye tahsildan sabıkı 

Memet Şefik 

Eveiki a rzuhalı 

Adii ye Encüme
ninc tevdi edil
mekle hıfzedil-

ıniştir 

2276 Ayvacıkta Buzca Ada mül- Borçlanma kanunu mucibiııce arazi tevzii 3 71 No ile karara 
tecileri Meınet Tevfik ve · ricasıııa dair raptedilıniştir 

rüfekası 

2275 Kocaeli hapisanesinde Ali 

227 4 Balıkes ir : Naiıne Ham m 

Hapis cezasım n kalebentliğ·e tah vi li ri casıııa 2 ı 5No ile karara 
dair ra pt edi Imiştir 
ze: ,·ci Halilin vefatına sebep olanlar hakkın- 63 5No ile karara 
daki davanın bitarafane ri.iyeti ricasına dair raptedilııı i ştir 



l:.vrak 
N 

Arzuhal salıibinin isim 
ve adresi 

2 2 7 2 İstihkam tabur katibi sa bı
kı Mahmut Esat B. 

2273 Samsun: Mütekait nıuallim 

Şükrü Emin B. 
Nafıa fen mektebi ri yaz iye 
muallinıi faik B. 

2280 Mütekait y ü zbaşı İrfan 

2 2 S 3 Sa bı k Karaköse Kaymakann 
Hayri Bey 
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Arzuhal bulasası Muamelesi 

219 nurnaraya mukayyet istidaya verilen ka- 508No ile karara 
rarda malıkfımiyetinin 9 ay telakki edildi- raptedilıniştir 

,ğ indcn halbuki mahkfıırıiycti altı ay oldu-
ğunetarı b ah i st ir 
Tasfiyeten tekaüt edi lınesi nden şikayet 

Askerlikteki nıüddeti lıizınetiııirı maarifteki 
hizmetine zanınıı istirlıamı t a dair 

432 No ile kara
ra raptedilmiştir 
M. M. V. 
4/5/ 1929 

Tekaüde se~ki kaııunsuz olduğ·unda ıı lıuku- 4 ı 1 No ile kara-
kumııı iadesi ricasına dair ra raptedilnıiştir 

Açıl< ınaaşıııııı itası i s tirhamıııa dair 290No ile karara 
raptedHmiştir 

2284 Yeni seyyat suvarisi flikınet İ stild a l nı:ıdal yası taleb ine dair 2 ı-6~o ile karara 
ra ptedi !ın iştir 

2287 Ayva lık: Ali Rıza i s ldlrı ıııuaııı elcs i hakkında 2 ı sN u ile karara 
rapfedilıniştir 

2290 Oiinıüş: Mulıacirin nanıına 
velioğlu Hasan ve faik 

2 29 ı Bayburt Mustafa Sıtkı refa
ka;,ı 

2292 Trabzo n: Zürradan Celal 

2293 Kütahya: Sıdıka Cemal H. 

Tefviz ıııuaııı e lesi müddetinin ademi kifaye 306NO ile karara 
sinden ve saireden balıis raptedilıniştir 

Em vali metruke bedellerinden dolayı mali- 20 2Nu ile karara 
yedeıı tatbik edilmelerinden şikayet raptedilnıiştir 

Tüti'ııı inhisar idaresinden şikayet Ma. V. 
23/12 /1928 

Zevci Trabzon valii sabıkı Cemal Beyin 285No ile karara 
Jıid eıııatına mebııi lıidematı vataniye tertibin- raptedilmiştir 
den talısisat itası istirhamına dair 

2294 Kili s : Mütekait yüzbaşı Takaı'it maaşının kifayetsizıiğinden balıis 
Halil Salim 

221 No ile karara 
raptedilmiştir 

22 9 5 Ri ze hapisanesi ııd e Şevki Mahkumiyetirıi n affı ricasıııa dair · 641No ile karara 
raptedilıiı iştir 

2289 Erznım : Şe vki 

2296 İstanbul: filim tacirlerinden 
Mehmet Kemalettin ve rüfe 
kas ı 

230 ı İ zm ir: Koçarlı Hakimi İbra
him Halil Bey 

2297 Ankara: Tunuslu Sait, Meh
met Ali 

2298 Hariçiye V. kapıcısı Veli 
ve rüfekası 

2299 Sirkeci: Malatyalı Sait 

29/11 /19 28 tarihli te lğ-raftaki rnaruzatımn 
nazara alınn'ası ricasına dair 

istihlak vergisinin tadili hakkında 

Tekalidünün ref' i ricasına dair 

Hizmeti vataniye tertibinden bir . maaşla 

ilcdan ricasına dair 
Memleketleri olan 'Divrikinin Kızılcaviran 
karyesindeki arazilerine tecavüzden şikayet 

Evvelki telgrafı 

hakkında 3 96 J; 
ile Maliyeye ya
zılmakla lııfze
dilmiştir 

Ma. V. 1/ 1/929 

286No ile karara 
raptedilmiştir. 

M. M. V. 
4/3/929 
3 7 5 No ile karara 
raptedilmiştir 

Anadolıı hattıımı ıııü zakeresi dalayısile bazı 231 No ile karara 
nıarıızat raptedi Inı iştir 
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Evrak Arzuhal sahibinin isinı 

M ve adresi Arzuhal lıulasası Muamelesi 

2300 İnebolu:Salih bin Mehmet Mehmet nanımdaki şahsın tecavüzünden Da. V. 
şikayet 23/ 12/ 1928 

2302 Zara : Alemdar zade Ali Rı za Zara tlakinıliğirıcleıı şika ye t Ad. V. 
23/12/ 19 28 

2303 

23 04 

Silifke: Mütekait yüzbaşı 

Ahmet &y 
İnegö l : Mübaclil tialil rüfe
fekası 

2305 Oiresoıı: Şaziyc 

emvali metrukedcıı bir hane ita sı ricasına 

dair 
Arazi itasile sefa letierine rııahal bırakılıııa

nıası ricn sıııa dai r 

28 ı No ile karara 
raptedi Im iştir. 

Da. N. 
25 / I 2/1928 

Emvali rn etnıkeden bir hane tefvizi ric asına Ma. V. · 
dair 25, 12/ 1928 

2306 istanbul : Afyon ın eh ' u su Açık m aaş ı nıatlubatı hakkında 
sabıkı Kamil B. 

2307 Erzincmı : Tevfik ve Mehmet 
Cemal 

2308 İstanbul anadoiu hisarmda 
Safi B. 

2309 Bursada Çatalca ftzayi sabı

kasınclan Talat 
231 O İ stanbul: H. I<anıil 

232 ı Mulğ·a varidatı mahsusa: Si
vas muhasebecisi rlüsnü 

2322 Üski.idar: Yüzbaşı müteka
idi Hakkı efendi 

23 20 Muğla: Gül Ayşe 

2318 Erzincan : Askeri nıekteb 

müdir muavini Eelhem Bey 
2319 Eskişehir : Posta paket me

muru Halit 
231 7' Çangın hapıslıaııesi mah 

kumlan 
23 ı 6 Adana : Mehmet Ali 

2315 Mazk irt : -Muhtar Mehmet 
Şükrü ve rüfekası 

2314 Ankara : Hüsnü B. 

3 2 ı 2 İstaııbul : Çorıım Meb'usu 
f erit Bey i n validesi N efi se ı-L 

Encümeııded ir 

Emlakları Dersim i syanında tahrip l."d il -
di ğ-ind e ıı ıııuvakkate ıı arazi verilmek sureti le 248No ile karara 
tevhini zaruretlcri ricasına dair raptedilmiştir 

Anadolu hattmııı nıübayaası İtilafnam esine 231 No ile karara 
dair ıııanızat raptedilmiştir 

Bir malıail e tayin sııre1ile madıınyetten 

vikayes i istirh:ııııına dair Enetimendedir 
B. M. Mecli si tahkikat encüme ııiııe verilen Ev. M. tevdi ed i! 
dosyaııırı iadesi istirhamıııa dair miştir24/ I 2/928 

Memuriıı ve maaş kanunları arasındaki mucip 
tereddüt noktaların tashihi istirhamına dair 
Zaruret içinde olduğuııdaıı i st itafı ha vi 

493 No ile kara
ra raptedilmiştır 
Adresi sarih ol
madığ·üııdan lııf-

zedilmiştir. 

Bir icra ımıaııı e lesinin tehiri ricasıııa dair Mükerrer veril-
müracaatının tc seri i 

Erzincan Surum darülistihzarmdaki sui isti
malden şikayet 
Maruz kaldığı tazııı i ı ıattaıı affı ricası ııa dair 

Afla n 

Askerlik müddeti noksan olduğundan ba
hisle verilen cezanın affi ricasına dair 

Mazkirt kasabasımıı keris denilen malıaile 
nakline dair meclisi urnumice karar verii
rnesi nden şi k ayet 

Ankara şelıremanetincteki nıatlubatımn itası 
ricasına dair 
Hideıııatı vatani yeden ınaaş tahsisi ricasına 

dair 

miş olduğ·ından 

hıfzedilnıiştir. 

30 7 No ile kara
ra raptedilmiştir 

326 No ile kara
ra rapted ilıni ştir 

255No ile karara 
raptedilmiştir 

55 9No ile karara 
ra ptedilm iştir 

Da. V. 
26/12/929 

Da. V. 
r:J/ ı /929 
B. E. 
7/2/9_.29 



Evrak Arzuhal salıibinin isi nı 
. ~t~ ve adresi 

----- - -- -· -

2:i ı 1 Ankara: Ayşe 

232 8 Nevşehir : Abdullah 

2 3 2 7 Elbistan: Tıkrak karyesi ve 
sair karyeler nnihtarları 

23 26 Maraş: Pazarcık ·Müddei 
umumisi Şinasi İ lhan· 

2325 Adana: karyeler mulıtarları 

21 24 Domaniç : Rasıh Efendi rü
fekası 

2336 İstanbul: Adiiye meslek 
ınel\tebi mezunlarından Ke
mal- ve Cemal 

2335 İstanbul: Tıp faı<iiltesi tale
besinden Necati 

2334 Ödemişte : Fatına I-laııım 

2333 Kütah ya: Şükriye Hamın 
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Arztılıal lıttlasası Mu:ı.ıııel esl 

Müterakiııı ma:ı.şlarımn nıülırünü taklit 434No ile karara 
suretile başkası tarafıııdan alındığından bahis raptedilmiştir . 

Yedinde vesa ikııı kaffesiııe ımıkabil arazi Da. V. 
verilmediğinden şikayet 2/1/929 
Tütün zeriyatına ıiıiisaadı:- eelilmesi ricasıııa 
dair 
Aktörler naınındaki piyesinin menedilme
si nden şikayet 

Kereste ka t'ı ııa ruhsat veri lmediğ· inden 

şikayet 

Kereste iıııali için ruhsat verilmediğinden 
şikayet 

450No ile karara 
ra ptedi !ın iştir 
481 No ile karara 
raptedilıniştir 

İk. V. 
30/12/928 
ik. V. 
30/12/ I 928 

Kendisinin Hukuk fakültesi ne kabulü hak- 42 1 No ile karara 
!onda raptedilmiştir 

Mektebi Tıbbiyeye tekrar kabulü ricasına M. M. V. 
dair 30/12/ 19 28 
İskan hususun'daki hakkı sar ilıleriııin vika- 583No ile karara 
yesi ricasım dair raptedilmişt ir 

Maaşının bir an eve! tahsisi ricasıııa dair M .. M. V. 
30/ı 2/1928 

2332 Sirkeci : Tüccardan Sait Anadolu hattının mubayaasma dair maruzat 23 ı No ile karara 
ra pt ed i Inı iştir 

233 ı Tokat: Huseyin Hüsnü Ef. Vali Kadri Beyden şikayet Da. V. 
30/12/1928 

2330 İzmit: Vudineli Babaettin 

2329 Kasaba: filurina mübadilleri 

2323 İstanbul: Gayri mübadiller
den Hasan ve rüfekası 

233 7 Edasada: Dikranosip asiyan 

2342 Manisa: Kara ağaçlı çifliği 
mutasarrıflarından Subhi 

234 ı İstanbul: mütekait muallinıe 
Seniye hamm 

2340 fmdıklıda : Hulusi Ef. 

23 39 Aydının köşk nahiyesi 
Hasanbasri 

2 )38 Istanbul : Memiş Ef. 

İskana ait hukukunun tamamen temin edi!- 329No ile karara 
mediğinde'1 şikayet raptedilmiştir 

Kefaleti mü teselsile suretile iskana ait mua
melelerinin ifası istirhamıııa dair 
Hali zarurette bulunduklarından bahis 

330No ile karara 
raptedilmiştir 

275No ile karara 
raptedilmiştir 

Türkiyeye gelmesine müsaade edilmesi rica- Adres muayyen 
sına dair olmadığından 

Arazilerine çerkeslerin tecavüzlindan 
şikayet 

hıfz edilmiştir 

325No ile karara 
raptedilmiştir 

tekaütlügünün birinci dereceden icrası ric- 674Noilekarara 
asına dair . . raptedilmiştir 
Mukim bulunduğu HaneyeCiheti askeriyeden Ma. V. 
vaki müdahalenin meni ricasına dair 29/12/ 1929 
Mahalli mahkemesinden şikayet 52 5No ile karara 

rapteclilmiştir 

ı 54 Eııciirııeıı !<aran mucibince 
edilmediğine dai r 

muamele ı t 6No i le karara 
raptedilmtştir 
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.N ve adresi Arzuhal Iıulasası Muamelesi 
--- ---·----

2357 Istanbul hapisanesinde İzzet Affi hakkında Ad. V.5 / l /1929 
502No ile karara 
raptedi'lmiştir 

2358 Kirklareli lıapislıarıesiııde Adana yahut ı\1\aı·aş hapisanesine nakli 
Kemo yahut Kamil 

2359 Amasya: Mustafa 

2360 Çarsancak; Belediye Reisi 
Lütfi ve rüfekası 

235 5 Uşak Tosun Efendi 

2356 Müdafaai Milliye Tekaüt 
şubesi evrak ıneınuru ınü
tekait Binbaşı Belıcct 

2349 Kayseri Memet Talat 

2344 Erivancia Kigurk 

2345 Tokat Aeker1 mektep mu
allinı lerinden Reşit Bey 

2346 Çatalca: Karye heyeti ihtiya
riyeleri 

23 47 Kırk kilise hapisanesinde 
Mustafa 

2348 Soma: İskan memuru sabıkı 
Mehmet Mazhar E. 

2343 Eskişehir: Mütekait jandar
ma mi.ilazımı Galip 

3353 Orducia Acaristan ceınaati 
islamiye müessisi Cı van 
zade J-lüseyiıı Fevzi 

2352 Gaziayİntap hapisanesinde 
Ahmet ve Kazım 

2351 Gaziayİntapta nıi.itekait bin
başı Mahmut Ef. 

2350 Erzurum: Memet fehmi 

2354 Sabık Maraş Maarif Müdürü 
Ali Ha ydar 

23 7 4 Urla nııılıtarl arı 

2373 Maııisa: Suplıi 

' 

Müddei Umumi Lütfi Ef. zile isyanında 

alakadar olduğuna dair 
· idarei mülki ye lerinin bir sabık kaza haline 
ifrağı ricasına dair 
ı-ıarpte emvali hasara öğradığ·ıııdan zarar 
ve ziyammn i tası ricasıııa dair 
Ri.itbesi mulıassasatile istihdamı ricasıııa 

dair 

Eınvali nıetrfıkectcıı hane ve saire talebine 
dair 
Türkiyede otüz sene hizmetinden dolayı 
tekaüt maaşı itası ricasına dair 

Yüksek bir mektep mualliınliğine tayini 
istirhamınu dair 
Tefviz müddetinin temdidi ricasma dair 

332No ile karara 
raptedilıniştir 

Da. V. 
511 /1929 
272No iıe karara 
ra pt edi Imiştir 
5 7 4No ile karara 
raptectilmiştir . 

27SNo iie karara 
raptedilnıiştir 

Adres muvazzah 
o 1 m a dığından 
hifzedilıniştir 

633No ilc karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 

5/ 1/1929 

Samsun veya diğer bir hapisaneye ııakli 516No ile karara 
ricasına dair raptedilmiştir 

Mütcrakinı nı n aşlarının tesviyesi ricasına dair Devlet Şu. ma 
29/1/ 1929 

Esaret matlubatınııı itası ricasına dair 31 3No ile karara 
raptedilmiştir 

Hidematı vataniyesine mukabil arazi ve Da. V. 
saire verilmesi ricasına dair 9/ I / 1929 

Malıkumiyetlerinde hatayi adli olduğuna dair 562No ile karara 
raptedilmiştir 

Mi.ikafatı ıiaktiyc talebine dair 

Açık maaşı verilmesi veya kattoluııan nıazu
Ji yet maaşlanııııı itası i stirlıamma dair 

Az lindeı ı şikayet 

Eıııvali gayri nı e ııLul e l e riııin c ilı et i askeriyece 
za ptından ş ika yet 

Ar.17.ik'rine çer)\e s l er iıı tecavüzüne dair 

266No ile karara 
raptedilnıiştir 

Ayni hususa dair 
eveiki istidası 

intaç edilmekle 
lnfzedilmiştir 

484No ile karara 
raptedilm iştir 
Da. V. 
5/ 1/ 929 
3 25 No ile karara 
raptedilnıiştir 
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Evrak Arzuhal sahibinin isim 
.M ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 
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2379 Bartin: Seyfettin 666 .1:: lı karara itiraz 270 No ile karara 

raptedilmiştir 

23 71 ~ırklareli: Hasan Maraş hapishanesine nakli ricasına dair 502 No ile karara 
raptedilmiştir 

2370 Kayseri: D. Ahmet Niyazi Tasfiyeden şikayet 317 No ile karara 
raptedilmiştir 

2369 İzmir: M. Celile İ zmirde iskanı hakkında Da. V. 
5/1 ;929 

2368 İstanbul : Zıya TakaLidünden şikayet 2 71 No ile karara 
rapte~ilmiştir 

236 7 İstanbul : Albert Erera Barodan İlıracından şikayet 385No ile karara 
raptedilmiştir 

2366 - Denizli : Mustafa 

2365 Gemlik: Şevket 

2364 İzmir: J-Iüseyin Şaikr 
2363 Aksaray: V. Mehmet 

2362 Ankara: Sabrı 

2375 Beyoğ·lu: Halil 

23 76 Zara: liasaıı Ef 

2377 Ankara : Ali Vasfi 

2378 İstanbul : Ali Ri za 

~b80 Trabzon : Köy ıııııalliıııleri 

ııanıına Yakup 
2381 Bartin : M.Bi nbaşı Melıınet 

238 2 Adaııa : Meiınıet Ali 

23 83 Kırklarel i : Mustafa 

238-1- \ntalya: Şakir 

2385 Adaııa: ıııttlıacir Şükrü 

2386 Kütah ya: Balkan ıııuhacirlcri 

2 3 8 7 Zonğuldak: Şerafettin 
2388 Tokat: Ii. Hüsnü 

Karyelerinin suyu gsap olt:nmasından şikayet 438No ile karara 
raptedilmiştir 

Açık maaş itası hakkında 

Bağ·ırıın başkasına tefvizinden şikayet 
Harp malfılü olduğundan hukukunun mu
hafazası lı akkı nda 
San'at mektebint kabulü hakkında 

Seyrisefain İ daresi nden şildyet 

Tekaüt maaşının tesrii itası hakkında 

Tasfiyesinden ş ikayet 

348No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V.2/4/1929 
369No ile karara 
raptedilmiştir 

525No ile karara 
raptedilıniştir 

460No ile karara 
raptedilıııiştir 

Da. V. 

9/ 1/929 
41 9No ile karara 
raptedilıniştir 

İıılıisar idaresinden terkini kaydıııdaıı şikayet 457No ile karara 
raptedilıniştir 

ı'v\al<aın ücretlerinin itası hakkında Da. V. 
9/1/929 ' 

Yunanistanda bıraktıkları eııılake mukabil Da. V. 
arazi verilmesi hakkında 9/ 1/929 
Şiınendüfer K. sıııdan bilasebep çıkarılma- 407No ile karara 
sıııdan şikayet raptedilmiştir 

Kereste kat'ma ruhsat verilmediğinden şi- İk. V. 
kayet 13/1/929 
Müracaatı sabıkasınııı tesrii 185No ile karara 

raptedilnıiştir 

İ skan edildiğ· i hane ve dükkaııın iadesi Tapu Da. V. 13 t /929 
lıarçlarıııın tccili 
teıızili hakkında 

Tasfiyeden şikayet 

Validen şikayet 

ve emlak kıymetlerinin 668No ile karara 
raptedi Im iştir 

Ma. V. 24/1/929 
D.V.J3/ 1/929 



Evrak Arzuhal salıibinin isim 
o~'-? ve adresi 

-----------
23 89 İstanbul : Süleyman 

2390 Oünaıı: i. Iialil 

2391 Erzurum: N eş et 

2392 Erdek: Fatma 

23Q3 Ankara: Süreyya H. 

2395 Mütekait Ferik Tevfik Pş. 

2396 Ankara: M. Esat 

239 7 Ankara: M. fuat 

2398 İstanbul: Hamide 

2399 Kütahya: Nuri 

2400 Malatya : Rifat 

2401 Bilıisni : Fatnıa ve rüfekas ı 

2402 Boyabat : Irfan 

2394 Üsküdar : Arif 
2403 Maııisa : Diş tabibi Ali 

Haydar 
2406 İstanbu l: Hacı Eınirı zadeler 

deri pabril<as ı Mustafa 
2405 Adana: Hacı Veli 

24 ı 3 Samsun: Reşit 

2414 Alay 203 K. muavini İlısaıı 
Aıı . 

24 15 Muğla: Gül Ayşe 

2408 Belıisni: Hadice rüfekası 

240 7 Maraş: Ahmet rüfekası 

-347-

Arzuhal bulasası 

Taksitle bir hane verilmesi hakkında 

İkrami ye talebine dair 

Hapisaneye verdiği gaz esınanım alanıadı

ğı ııdan şikayet 

İskanı hakkında 

Maaşıııındcvaını itası hakkında 

Maaşının itası hakkında 

Affi hakkında 

Tekaiidündeıı dolayı ikramiye talebine dair 

Eski evrakı ııakdiycs iııin tebdili hakkında 

Bir hizmete tayini i st irlıamma dair 

Tayyare tahsilatında sui istimal vukuuna 
dair 
Asker firaris i ol:ın akrabalannın afleriııe dair 

Muamelesi 

289 No ile kara· 
ra raptedi)mişt ir 

M. M. V. 
13/1/1929 
4 9 5 No ile kara
ra raptedilmiştir 
Da. V. 
13/111929 
M. M. V. 
13/ 1/1929 
Ma. V. 
21 / 1/ 19 29 
508 No ile karara 
raptedilmi~tir 

42 8 No ile karara 
ra ptedi Inı iştir 
588 No ile karara 
raptedilmiştir 

312 No ile karara 
raptedilmiştir 

343 No ile kara
ra raptedilmiştir 
35 8 No ile kara
ra raptedilmiştir 

i şten el çektirilmesinden şildyet 488 No ile kara
ra raptedilmiştir 

Maaşımn iadeten tahsisi rica sına dair Ma .V. 24/1/929 
Kısa hizmetine tabi tutulduğundan şikayet 415 No ile kara

ra raptedilmiştir 

Rusyaya yapılacak ihracat lıakkıııda 46 2No ile ka,rara 
raptedilmiştir 

Memleketine iadesi hakkında Da. V. 
13/1/929 

iskaııı ricasına dair 31 oNo ile karara 
raptedilmiştir 

Hakkıııdaki lıükmürı taslıihi hakkında 50 3No ile karara 
raptedilmiştir 

3 5 o maruzatı sabıkası ııııı i n ta ci hakkında Mükerrer verildi
ğinden hıfzedil

miştir 

Cezalı askerlerin affi istirhamma dair 358No ile karara 
raptedilmiştir 

A'şar bakiyei zimmetlerinin teıızili hakkında Ma. V. 
13/ 1/1929 



Evrak Arzuhal salıibinin isim 
N ve adresi 

2409 Fatsa: Nazım rüfekası 

241 O N allı han: Bekir, Mehmet 

2411 Bafra: Hüsamettin 

2420 Çıbık: Mahmutoğlu karyesi 
heyeti ihtiyariyesi 

2415 Çankırı: ŞükrüOğuz 

2416 İzmir mübadilleri H~ 

-348-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Eytam sandığına borçlarının tehiri hakkında Ad. V. 
13/1 /1929 

Ba ilam Maliyeden alacağının temini tedi- Ma. V. 
yesi hakkında 13/1/1929 
.Memurlara da metnıkedeıı erazi 
ricasına dair 
Karyelerinin hududu hakkında 

Müddei umumiden şikayet 

Temlik muamelatına dair 

verilmesi 36QNo ile karara 
raptedilmiştir 

İk. V. 
7/2/1929 
Encümendedir 
13/ 1/2929 
Da. V. 
13/1/1929 

2417 Aksaray: Şahsene H. kerimesi Selanikteki emlakinin tahkikile ona göre Da. V. 
13/1/1929 FatmaH. · emlak verilmesi ricası na dair 

2418 Trabzon : Ahmet Ziya 

2419 Ev. U. M. inde: Hüseyin Ef. 

2421 Şebinkarahisar : Ezbider 
Nahiyesi muhtarlan 

2422 İnıraniye ahalisi namına 
Mehmet R. 

2423 Edirne: Rüşdiye H. 

2424 Adana: Abdulkadir 

İskan ve terfihi ricasına dair 

Tahsis olunan baraka hakkındaki evrakın 

celp ve tetkikı hakkında 

Tütün cezayİ nakdisinden afları hakkında 

Nahiyelerinin kazaya kalbi ricasına dair 

Zevcinin muhakemesinin diğer bır Divaııı 
Harbe nakli hakkında 

Da. V. 
13/1 /1 929 
263No ile karara 
raptedilmiştir 

543No ile karara 
raptedilmiştir 

638No ile karara 
raptedilmiştir 

.M. M. V. 
7/2/1929 

Silki askeriden tart cezasının affi hakkında 41 oNo ile karara 
raptedil:niştir 

2425 İzmir hapisanesinde Hacı Fuat Affi hakkında Ad. V. 13/1/929 
Eşme : Tahsiıı Aharin zimmeti kendisine atfedilerek mağ- Ma. V. 

2435 Kirşehir hapisanesinde 
mahkumlan 

2434 Aydın : Mustafa R. 

2433 Konya : Huri ye H. 
2429 Burdur Nuri 

2432 Divrigi: Kazını Nabi 

2431 Ciharıbey li : İ smai l Hakkı 

2430 Ankara: Makbule H. 

2428 Karadeniz Ereyli : Haşim 

dur edilmesinden şikayet 28/5/ 1929 
Aflan hakkında 366No ile karara 

Tarla davası hakkında 

.Matlubatının itası hakkında 

Affına dair 

Mahkumiyetinde hatayİ adli olduğuna dair 

Tasfiyeden şikayet 

Müterakim maaşlarının itası hakkında 

İ skaııı ricasına dair 

raptedilmiştir 

622 Noile karara 
rapt edilmiştir 

Ma. V.21 / 1/929 
Ad. V. 
21 /1/929 
Mükerrer veril
diğinden hifze
dilmiştir 

Da. V. 
21/1/929 
40 1 No ile karara 
raptedilmiştir 

492No ile karara 
raptedilmiştir 



i:vrak Arzuhal salıibinin isim 
M ve adresi 

2426 Cizre: Behram R. 

2447 Menemeıi mübadilleri 

2446 Muğla: Hapisanesinde Ab-
durralıman 

2445 İzmir: İbrahim rlalil 

2444 Oeyve: Hıfzı 

2443 Bartin: Ali Rıza 

2442 Malatya: İsmail R. 

2441 Ayintap : M em et 

2440 Enderin: Durdu ve R. 

24 39 Rize: Hapisanesinde Şevki 

24 38 Mersin: rlapisanesiııde Velı-

bi ef. 

2437 Kemaliye: Mehmet 

2436 Torbalı: Mustafa, isa 

2450 Zongu ldak: M. tevfik 

.. 
2449 lzııik: Hulusi 

2354 Bey şehir: Mustafa 

2451 Hınıs : Aali Riza 

2452 Denizli: Ri fat 

2453 Turgutlu : eytam memuru il-
hami fehmi 

2455 Manisa : mebusu Bahri B. 

2457 Bergama : Hüseyin 

2458 Mes'udiye: Tevfik ve R. 

Arzuhal hu!Asasf Muamelesi 

Davarlarının resmi Irak hükumeti tarafından 486 No ile karara 
alıııdığına dair raptedilmiştir 

Mübadillerin vaziyeti hakkında 

Hatayİ adliden balı is 

Tasfi yeden şikayet 

364No ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. V. 
2/ 1/1929 
286No ile karara 
raptedilmiştir 

Harp dolayisile zararl arını n 

kı nda 
tazm ini hak- 392 No ile karara 

raptedi Imiştir 
Tah liyesi hakkında 

Arazilerinin sulannıasıııa dair 

Ad. V. 
29/1/929 
Da. V. 
24/1/929 

liarpteki zararları na mukabil mağ·duri yetten 3 9 ?No ile karara 
vikayeleri lı akkı nda rapted ilmiştir 

Çukak ııalıi yesiniıı Enderine ra pte dilnıesi 4 77No ile karara 
hakkında raptedilmiştir 

Affı hakkı nda 

Mağ·dur iyeti ne ni lıayet veri !ın esi lı akk ı ııda 

Hükumet tabibinden şikayet 

Muavenct taleb ine dair 

Tasfiyeye tabi tutulmasından ş ildiyet 

Bir paket zıyaından dolayi kefaleti hasebile 
tazminat alınmasından ş ikayet 

kazanç vergisini iki defa tahsi line Jnyaııı 

edilmesinden şikayet 
eğerdirdeki ailalerinin avdetiııe müsaade 
edilmesi ricasına dair 
hatayı atiiden bahis 
nakti muavenet talebine dair 

hanesine vakı mudahaleden şikayet 

Hapisane ekmek bedelini alamadığından 

şikayet 

Rumlardan aldıklan em iakin maliyece 
alınmasından şikayet 

641 No ile karara 
raptedilıniştir 

so oNo il e karara 
raptedi Im iştir 
3 83No ile karara 
ra ptedilııi i ştir 

523No ile karara 
raptedilmiştir 

M. M. V. 
24/ 1/929 
326No ile karara 
ra pted i Imiştir 

6 7 sNo ile karara 
raptedilmiştir 

353No ile karara 
rapt edilmiştir 

Ma. V. 24/1/929 
20 'ı No ile karara 

665No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
21/ 1/ 1929 
Ma. V. 
21/1/1929 



Evrak Ar.zuhal sahibinin isim 
.If! ve adresi 

2456 Samsun: Kavak Belediye Rs. 
veR. 

2459 Ankara: İbrahim Hakkı Ef. 

2460 Yeşil köy: Pilot Basri Rifat 

2465 Kastamonu: Mustafa R. 

2466 Tokat: Belediye Rs. 

2467 Bayburt: Leman H. 

--350-

Arnıhal lıulasaşı Muaf1ielesl 

Nalıiyenin Kazaya kalbi 3 7 4No ile karara 
raptedilmiştir 

Tekaüt maaşının noksan olmasından şikayet Bütçe Encümeni
iıe 4/4/ 1929 

Askerlikteki matlubatinıh itası hakkında M. M. V. 
13/2/ 1929 

Jandarmanın hılafı kanun muamelelerine Da. V. 
dair 23/I/929 
Z. Banka muhasebecisinin ipkası hakkında 363 No ile karara 

raptedilmiştir 

Şapkadan mahkum pederinin affi hakkında Ad. V. 
24/I/929 

2468 Trabzon: Ka. M. Abdül- Müterakim maaşlarının itası hakkında 
kerim 

Ma. V. 
3/3/929 

2461 Muş: Tevfik Mulıassasatının itası hakkında 

246 2 Mf. V. inde Fahrettin ef. Matlubatının i tası hakkında 

24 71 Sivrihisar: Ali Osman Açık maaşlannın itası Jıakkıııda 

24 70 Adana: Tahsin Vediııdeki mazbatanın tediyesi hakkında 

2469 Beykoz: Alımet Kamil Mağduriyetinin telafisi hakionda 

2464 Manisa: Ka. M. Faik ef. maaşlannın itası hakkında 

2463 Halfeti: Belediye Rs. Riza R. Nahiyenin kazaya kalbi 

2472 Çarşanba : Ali Riza 

2 ı73 Pıııarhisar : Niyazi 

2474 İstanbul İsmet 

2475 İzmir· : Alıdülkerim 

Oökçe köyün kendilerine temliki hakkında 

Malıkumiyetinin affı hakkında 

Kazazede zabitlere de ikranıiye verilmesi 
hakimıda 

Mütcrakim maaşlarıııın tesrii 
dair 

istirlraıııı na 

Da. V. 
24/I/929 
597No ile karara 
raptedilm iştir 
280No ile karara 
raptedi Imiştir 
292No ile karara 
raptedi Im iştir 
Adres muvazzah 
olmadığından 

hıfz edilmiştir 

394No ile karara 
raptedilmişlir 

35 I No ile karara 
raptedilıniştir 

Ev. M. M. 
] 3/2/929 
Ad. V. 
24/1/929 
505No ile karara 
raptedilmiştir 

38 ı No ile karara 
raptedilm iştir 

2476 İstanbul: Hekimyan Çorludaki çiftliklerinin emvali 
dinden şikayet 

metnıke ad- 400 No ile kara
ra raptedi Imiştir 

2477 İstanbul: Sait 

2478 İsparta: M. Memiş 

İstiklal madalyası 

Tasfiyeden şikayet 

361 No ile kara· 
ra raptedilmiştir 
D. Ş. Rr. 
4/3/1929 



tvrak 
N 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

24 79 Kilis: Sıdka H. 

2480 Ankara: Halil 

2484 Kastamonu : H. Ahmet 

2487 Boyabat : liasaıı R. 

2486 Yabanahat : Adil 

2485 Ankara : Murtaza Ef. 

2490 Adana : Hacı Şerif Ef. 

2488 Belıisrıi: Hatice 

2489 Ekizcc : mubadilleri 

- ~51-

Arzuhrl bulasası 

Maaş tahsisi istirhamı hakkında 

Bir mem uriyete tayini hakkında 

İstİdasınırı intacı istirhamıııa dair 

Muamelesi 

403 No ile kara
ra raptedilmiştir 
365 No ile kara
ra raptedilmiştir 
Ad.V.derı cevaba 
iııtizaren hıfze

dilnıi ştir 

Kuraklık hasebi le ikrazatta bulunulması 4 71 No ile karara 
hakkmda raptedilmiştir 

Avukatlık imtihanının icrası hakkında 436No ile karara 

Mahdumunun kesbi istihkak eylediği ikra
nıiyenin kendilerine itası hakkında 

Muaveneti nakdiye talebine dair 
Ceza lı efradın terh~slerine dair 

Alıar nıahalde iskanları ricasına dair 

raptedilnıiştir 

519No ile karara 
raptedilmiştir 

M.M.E.28/2/929 
358 Noilekarara 
raptedilnıiştir 

Adres sarih ol
madığından hıfz 

edilmişt ir 

2491 Zile : Hapisanesinde ümer Af talebine dair Ad.V.23 /1/929 
Tebliğ edilmekle 
hıfzedilmiştir 

2494 Pankaltı: Hayri istidalarımn neticesinin işarı hakkında 

2502 Bandırma: A. P. M. Zıya 

2497 Osmaniye: Ükkaş rüfekası 

2505 Ceyhan: İbrahim rüfekası 

2499 istanbul: Cudi Tahsin 

2500 İstanbul: Hacı Has:-ın 

2503 Rumeli J-Iis:mııdaıı 

2496 İzmir: ilya Arditi 

2498 Ergani m aden: Menıet Nuri 

25 04 Ermeııak: Abit Hamdi 

2495 Adanada miibadillerden 
Ahmet R. 

2492 İnegöl: Muhtar Veli 

Tazminat alızinden şikayet 

Aşa r faizlerinin affi hakkında 

326 Noilekarara 
raptedilmiştir 

726No ile karara 
raptedilmiştir 

Aşar borçlarının düyuııü ilm haberile malı- 545No ile karara 
subuna dair rapt edilmiştir 
İkraıniye talebine dair 

fatih lıukuk hakiminden şildiyet 

Hayvanlarının bedelinin itası hakkında 

Avukatlıktan ihracıııdan şikayet 

Oğlunun affıııa da ir 

Meınuri yetinin iadesi hakkında 

Tefviz muamelesi hakkında 

Ormandan intifalannın temini 

362No ile karara 
rapt edilmiştir 
367No ile karara 
ra pt ed i Inı i ştır 
M. M. V. 
27/ 1/1929 
341 No ile karara 
rabtedilm iştir 

430Noile karara 
rabtedilm iştir 
Ma. V. 
27/1/929 
Da. V. 
27/ I/929 
408 No ilekarara 
rabtedilmiştir 



~vrak 
k 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi Arzuhal bulasası Muamelesi 

2506 Konya hapisane inde Dur- Affı hakkında 

sun Ef. 
Ad. V. 
11/2/929 
529No ile karara 
raptedilmiştir 

251 7 İstanbul: Gümrük memur- Maaşlarıııın azlığından ve saireye dair 
ları refikaları 

2507 Beşiktaş: Harndi B. İstiklal madalyası şeridinin tebdili 546No ile karara 
raptedilmiştir 

2508 Kadirli Kazası: Bekir Sıtkı Malmüdüründen şikayet İk. V. 
30/1/929 

2509 Smdırgı karye muhtarlan Sındırgıya köylerinin raptı ricasına dair Da. V. 
31 /1/929 

25 ı O Pulatlı: Devriş B. İskan muamelesine dair Ma. V. 
16/2/1929 

2511 Ankara: İstiklal Mahkemesi 
Baş katibi Şükrü Halil 

2512 Çankın : Şükrü 

2513 Zara : Mustafa Sabri 

2514 Erzincan: Mustafa 

2515 Ürgüp muhtarları 

2518 Maraş Müf. M. A. Haydar 

Adana: Hacı Veli 

2536 Bafra : Bayram 

2535 Girit mübadillerinden Ali 
Haydari 

2534 Manisa: faik Ef. 

2533 Yeni foça: M. I-Iulusi 

253 2 M. Kemal Paşa: Kasaplan 

2 5 31 Kilis Muhacirleri naınıııa 
Mustafa 

2530 Çatalca: fatma Nevher R. 

2::>29 Rize: Karye muhtarları 

Açık maaşının itası hakkında 

Mahalli hakiminden şikayet 69 7 

Mahkumiyetinden şikayet 

Memleketine iadesi hakkında 

Evkafa ait maruzat 

4 31 No ile karara 
raptedilmiştir 

Encüınendedir 

398No ile karara 
raptedilıniştir 

Da. V. 
30/ I /1929 
461 No_ ile karara 
raptedilmiştir 

Azlinden şikayet 484No ile karara 
raptedilmiştir 

Telgrafımn is'afı Da. V. inden ce-
vap vürudunda 
iktizası ifa edile
ceğinden hıfze
dilmiştir 

İskanı hakkında Da. V 
30/l / 1929 

Temlik muamelesinin intacı Adresi sarih ol
madığından hıf
zedilmiştir 

Maaş larının itası 394No ile karara 
raptedilmiştir 

Hakimden şikayet Ad. V. 
30/1/929 

Dükanlarımn seddinden şikayet 7 ı 5 No ile kara
ra raptedilıniştir 

ı-ıanelerine yeniden lnymet takdiri hakkında 498No ile karara 
raptedilmiştir 

Terfiiıleri hakkmda 409No ile karara 
raptedilıniştir 

Tarik bedelinin yüksek olmasından şikayet Da. V. 
30/ 1/1929 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
~ ve adresi 

2528 Kastamonu: Süleyman Sırrı 

2527 Kastamonu : Emine 

2526 İstanbul: Berber İsınail 

2525 Havza: Muallim Osman Nuri 

2524 Istanbul: Edvar Şirinıyan 

2528 Gaziayntap: M. Nuri 

2522 Trabzon: Glo zade Zıya 

252 ı Sirkeci: Aron, Bahar, Nesim 

2520 Kastamonu: Ali Nuri 

25 ı 9 İstanbul: Avram Yoda Levi 

2517 Beyoğlu: Sabit B. 

2537 Tirebolu: Ahmet 
2538 Gebze: Hayri B. 

2539 Bozdağan: Seyyar muallim 
ferit ve R. 

2540 Siverek: Sadık rüfekası 

2541 Osmaniye: İzzet 

2542 Şiran : fehmi 

2543 Trabzon: Alı Rıza rüfekası 

2544 Galata: İdris Hıfzı 

2546 Aydın hapishanesinde Ab-
dullah 

2545 Akçaşehir: Kazım 

2547 Manisa hapishanesi nde 
Kamil Çavuş 

-353-

Arzuhal bulasası 

Maaşının tezyidi · hakkında 

Eytam maaşının tahsisi hakkmda 

Perükarlık hakkında maruzat 

tahviiinden şikayet 

Matlubatının tesviyesi hakkında 

Maliyece altına. bedel eyrakı nakdiye veril
mesinden şikayet 

İskan ve terfibieri hakkında 

Mat! ubatının te vi yesi hakkında 

Maaşının tekrar tahsisi hakkında 

Eczanesinin seddinden şildyet 

Tekaüt maaşına zam talebine dair 

Meskenlerinin tahliyesinden şikayet 
İadeten tavzifi hakimıda 

Jandarma K. nı ndan şikayet 

Aşar borçları hakkında 

Hürriyetine vali tarafından tecavüzden ş i

ldyet 
Pederinin katillerinin takip edilmediğine 

dair 
İskfuılarının kabul edilmediğine dair 

Matlubatı hakkında 

Affı hakkında 

Tekaüt maaşına zam 

Tahliyesi hakl)tnqa 

Muamelesi 

405No ile karara 
raptedilmiştir 

M. M. V. · 
30/1/1929 
420No ile karara 
raptedilmiştir 

483No ile karara 
raptedilmiştir 

4 70No ile karara 
raptedilmiştir 

Ma. V. 

30/1/929 
635No ile karara 
raptedilıniştir 

593No ile·karara 
raptedilmiştir 

M. M. V. 
15/4/929 
406No ile karara 
raptedilıniştir 

338No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 3/2/929 
4 7 sNo ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 4/2/929 

Ma. V. 
4/2/ 1929 
423 No ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. V. 
4/2/1929 
Da. V. 
4/4/1929 
725 No ile karara 
raptedilmiştir 

636 No ile kara
ra raptedilmiştir 

435 No ile kara
ra raptedilıniştir 

Ad. V. 
4/2/1929 



Evrak 
N 

Arzuhal salıibinin isim 
ve adre~i 

2548 Konya: Başaralı Mustafa 
Lutfi 

2 549 ·imalati Harbiye fab. Ömer 

-354-

Arzuhal h u !asası Muamelesi 

Ilgın bataldığı hakkında 464 No ile kara
ra raptedilmiştir 

Malfıliyetiııe nazaran hukukunun vikayesi M. M. V. 
4/ '2/1929 

2551 Ankara : Memet Hasan İstanbulda bir vazifeye tayini 379No ile karara 
raptedilmiştir 

2552 Artvin : Ziya Matltıbatının itası hakkında Da. V. 
11 /2/929 

2553 Bartın : Osman Ormandan istifadeleri hakkında İk. V. 
4/2/929 

2554 Bafra: Alıınet İskaıı hak~·anın muhafazası haklıında Da. V. 
4/2/929 

2555 istanbul hapishanesinde Ali Diğer hapishaneye nakli istirlıaıııına dair Ad. V. 
4/2/929 

2556 İ stanbul: Mulıacirlcr İskan işl eri hakkında Da. V. 
4/2/ı929 

25-57 İ stanbul Ii cı pi sanesiııde H:t- · Adana hapisanesine nakli hakkında 
san 

2559 Nazif 13 . henı ş ires i 13ehiye 

2560 Ankara: M. İlıscııı B. 

2561 Venifoça : Tevfik Ef. 

2562 İstarıbiıl : Hacı Eıııiıı zade 
Deri fabrikas ı 

2563 Sivrihisar: Kara Meıne t 

2564 İstanbul : Mensucat fabrikası 

2565 Kütah ya: Karaca viran Ha
san 

2566 İstanbul : Ünıü Selıne 

256 7 Kilis: J-Iasan Naci ef. 

Maaşınin tezyidi 

Müterakim maaşları nın i tası hakkında 

Eytam tasfi ye komisyonundaki nıatlubatınııı 
itası hakkında 

Rusyaya ilıracedil ecek deriler hakkında 

M:ısunı ike ıı nıalıi<Cıııı edildi ğine dair 

Oktrova vergisinin ref' i h:ıkkında 

Tohum ve idarelerinin tenıini hakkında 

Maaş tahsisi istirlıaıııına dair 

Tckaüt ikranıiyesinin itası 

550No ile karara 
raptedilıniştir 

528No ile karara 
raptedilmiştir 

699No ile l\arara 
r:ıptedilrniştir 

487Noile karara 
raptedilmi ştir 

462No ile karara 
ra ptedi im iştir 
587No ile karara 
ra pt edilm iştir 
Da. V. 
20/3/ ı 929 
Da. V. 
4/2/1929 
Diyanet İş. R. 
13/5/ 1929 

1 

55 4No ile karara 
raptedilnıiştir 

25 71 Paııgaltı: Hayri ef. 349' 15 7 kararlarının Heye ti umumi ye de Hifzedilmiştir 

2569 Erzurum: Şevki 

25/0 Istanbul: M. Kemalettin 
Ankara: f~l.zı 1 

257 4 D;ş tabipleri cemiyeti 

müzakeresi 
Mahkeme reisinden ş ikayet 

Tevkit edilmesinden şikayet 
farkı maaşlarinin itası 

İcrayı tababet ·kanunu hakkında maruzat 

527No ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. V.4/2/1929 
Ad. V.4/2/ I 929 
461 No ilekarara 
raptedilrniştir 



Evrak -v Arzuhal sa lıibiııiıı i s iııı 
ve adresi 

25 72 Siverek : li ıdır 

257 3 Maraş : Vuııü s 

2576 Adana ; S. V. Şadi 

25 77 Keskin : ıııuh ac ır Ali ça \ ' U Ş 

25 78 Bağçe : Se lim 

2579 İstanbul : Madenciler M. 
MaksuL R. 

25 80 Oeyve : B. R. Rasim . R. 

- ~55 -

Arzuhal lı u !asası Muamelesi 
------ -------

Peder vebiraderlerinin katillerinin sahabet 
e dildi ğ ine dair 
Oğlumun katili lıiıııaye edildiğ iııe dair 
En . Ka. rıııa iliraz ı 

Duk kan ve lı a ıı c tcfvizi i s lirlı a ı-nı 

Affı lıakk ıııd a 

Ad. V. 
7/2/ 1929 
Ad .V. 7/2/19 29 
3 'i JNo ile karara 
rabtedi Inı i ş tir 
-153No il e karara 
rabted i !mi ştir 

Ad. V. 
7/2/929 

Maadin ka n ııııııııa dair ı-n a rıı za l 65 0No ile karara 
ra pted i Imi ş tir 

liaz iıı e dcki ıııatlub a tınııı tesviyesi lıakkıııd a Mal. V. 
7/2/9 29 

258 1 Kastanı oni : Dava vekili Veka ldle ıı ııı e ıı edilın e l eriııd e ıı ş i kayet .-J-82 No il e karara 
raptedi Imi ş tir. Ali Riza 

2S82 İ stanbu l : Al i Kadri 

255 8 Söğüt: mahkcınei asli yesin
den ornıaıı müteahhidi Mus 
tafa Ef. hakkıııdaki kararın 

irsali hakkırıda 
25 84 Bucak Kaymakamı Ragıp 

2585 İ zmir : Cemal efendi 

2586 İstanbul hapisanesinde Mu
sa Kazım 

2587 Rize M. Mümtaz 

2588 Konya hap isanesinde Ali 

2589 Tra bzon : Memet pir 

25 91 Kars : Haynı1 lah 

2583 Tarabzo ıı : Osııı an 

259 3 Adana : lı cı pi saııes inde 

Sıddık efeııdi 

25 92 Urfa : Arif 

25 94 Konya Başaralı zade Mus
tafa Lfıt fü 

Te l,a üdüııüıı rcf' i lı a kl\ ıııd a -l46No ile karara 
rapt edilmiştir 

ürıııaıı ıııiilealılıidi l\lıı s tafa ef. lı akkıııda ki Karar suretile 

l · I cı rpte yakılan e ıııl ak bede liııin tes vi yesi 

Düldn bedeli hakkında 

Adanaya nakli hakkında 

li arpteld zararlarımıı tazmini 

aHi lı aldo nda 

i skanı lı akk ı ıı d :ı 

hap isane ekmek bedel inin ita seı 

lokaııtas ııı a pol is ta rafından tecavüz vukuuna 
dair 
aff i hak k ı nda 

Araz i tefvizi i sti rlı aııııııa dair 

Il g ı n bataklıkl an hakkında 

gö nderilmek le 
hıfzedilnıiştir . 

3 7 2No ile karara 
raptedilmiştir 

Ma. V. 
7/2/1929 
Ad. V. 
5/ 11 /19 29 
392No ile karara 
ra ptedi im iştir 

6 1 2No ile karara 
raptedilmi ştir 

468No ile karara 
raptedi l ıni ştir 

4SONo ile karara 
raptedi Im işt i r 

Da. V. 

7/2/ 1029 
Ad . V. 
7/ 2/1929 
6 6 2 No ile kara
ra raptedilmi ştir 

464No ile karara 
raptcd i Im i ştir 



-356-
Evrak Arzulıal sahibinin isim 

.1:: ve adresi Arzuhal lllllasası ı\1uaınelesi 

269 8 Tapu müfettişi İbrahim 254 numaralı karara itlraz 386No ile karara 
raptedilmiştir Hakkı B. 

Da. V. İzmir: Hüseyin liusnü . 

260 7 Zara: Ali Rıza 

2604 Ceylıaıı'ııı: Karye muhtarlan 
2603 Kötalıyada muhacirler 
2602 Erzurum: Şevki 
260 ı Ayvalık : Tahsin 

2600 Tokat : Mustafa R. 

25 99 Konya: Şefik 

2605 Diğ ur: Fazı! 

26 14 Ankara: Hafiza 

26 20 Kuşadası: Meryeııı H. 

2623 Ödemiş: Ömer Lutfi 

26 24 Sabık malmüdürü Ali Vasfi 

2622 Sı vas: Alınıet Hilmi Ef. 

2621 İ stanbul: Mazhar B. 

2619 İzmir: İbralıinı Halil 

261 7 Ceylıaıı: D. V. Malınaıt B. 

26 18 .Urfa: Zulfi ı-ı. 

2616 Gaziayiııtap hapisanesinde 
Alırnet Kazım 

26 ı 5 Siverek: Bekir R. 

26 13 Adapazarı : Ali Osırı a ıı 

26 12 Kütah ya: Sadık 

26 11 l\\ersin: Abdüsselam 

Açık ınatlubatımıı itası ricasına dair 

liukuku ziyaa oğradıldığıııa dair 

Karyelerinin Misi se raptı i stirlıamıııa dair 
Kerlıaneııin diğer mahalle nakli ricasına dair 
Mahkeme reisi nden şikayet 
Tefviz edilen zeytunluğun istirdadından 

şikayet 

Aldıkları emlak bedellerinin yirmi senede 
te di ) e leri ne müsaade edilmesi 

Tuz inhisarı idaresınİn suİ istimaline dair 

Kaymakamdan şikayet 

Müteveffa malıtomundan dolayİ maaş ve 
ikramiye talebine dair 
Müteveffa malıdtıınuııa ait ikramiyeniıı itası 

Avukatlık ınüsaades i ' lıakkında 

İ stidasına zeyl 

Ayı.ıkatlık yapmas ı na müsaade 

Şııray ı Devlet kararına itiraz 

Tasfiyeden şikayet 

Baro tcşkilıııde ıı ş ik ayet 

Baııknotlarınııı tesrii tebdi li 

Hatay İ adliden balıis 

Malı su p edilen borçları m ıı tekrar talısi 1 
edildiğinden şikayet 

5 4 mı ın aralı eııcüıııen kararı ııa i tir az 

44oNo ile karara 
ra ptedilmiştir 
Mükerrerolmakla 
hıfzedilıniştir 

Da.V.JI /2/929 
Da. V. 11 /2/929 
Ad. V. 11 /2/929 
Da. V. 1 I /2/929 

439No ile karara 
raptedilıniştir 

4 77 Noile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 

11 /2/1929 
5 ll No ile karara 
raptedilmiştir 

Ma. V. 
15/4/929 
5 21 No ile ka:rara 
raptedilıniştir 

4 ı 9No ile karara 
raptedilmiştir 

452No ile karara 
raptedilmiştir 

4 1 4No ile karara 
raptedilıniştir 

286No ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. V. 13/2/929 
6 ı 6No ile karanı 
rapted i Im iştir 
Ad. V. 

ı 3/2/929 
Ma . V. 
13/2/929 
M. tv\. V. 
23/2/929 

Emlak Eytam Bankasındaki matlubuııun tes- 534No ile karara 
vi yesine dair raptedilmiştir 

İ skaııı ricası rıa dair 565No ile karara 
ra ptedilm i ştir. 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
.~ ve adresi 

261 O Maraş: Yüzbaşı Lutfullalı 

2609 İstanbul : 1-lasaıı 1 lüseyin 

2608 Bartin : Ali Rıza 

2633 İzmir : M. Nihat 

2632 Istanbul: Mustafa Rüştü 

26~ 1 Beyoğlu: Memet Celal 

630 Rize Hapisanesinde Ömer 

2629 Samsun : Miral a~' ıııiitekaidi 

Nazif H. 
2628 Ödemiş: Te\'fik B. 

2627 Devrek: M. I-lilıııi Ef. R. 

- 37 -

Arzuhal hulasası 

isnat olunan lekenin izalesi hakkında 

tiafik ınüstarıtıklığına ait rııazbatanın itası 

721 tel. muktaza sınııı tesrii 

Maaşının tezy idi rica sına dair 

Evkaf enetimeni kararı ııı ıı ref' i 

Emlakine ma liyecc miizayede vaz edi ldiğin 

den bahis 
Mahkum ı ederleri şevkinin affi 

Muamelesi 

455No ile karara 
raptedilmiştir 

466No ilc karara 
raptedi Im iştir 
1\d. V . 

. 11 /2/ 19 29 
526 No ile karara 
raptedilmiştir 

491 No ile karara 
raptedilnıiştir 

Da. V. 

16/2/929 
641 No i lt karara 
raptedilmiştir 

Zevces inr vaki tecav i'ı zden şikayet 4J!3No ile karara 
raptedilmiştir 

1\ıııerikaııııı incir gi'ırnriiğ· üııii tczy it ettiğine 681 No ile karara 
dair · raptedilıııiştir 

Malıııüdi'ıriııiıı sııi i stiıııalatındaıı balıi s Ma. V. 
16/2/929 

2626 Bolvadın : Çiftlik karyesi Kuraklık cihdile ıııuavenet tal ebine dair 
ın u lı tar 1 an 

458 No ile kara
ra raptedilıniştir 

26 2 5 Tokat: Medilıa Ham tn Maaş ı nı rı lıaddilftyıkı ııa tezyidi lıakkıııda 5 3 1 No ile kara-

2649 Ankara: Hüseyin Hüsııii Ef. 

2650 İzmir Gayri miibadilleri 

26 5 1 izıııir:Hasan Tahsin 

2652 Eskişehir : Çifteler karyesi 
Ali 

ra raptedilmiştir 

Kuvayi milliyede lıi znıeti nıesbuk olduğuıı- 413 No ile kara-
dan ınalıkfmıi~'etinirı ref' i ra raptedilmiştir 

Yunan eınvaliııin kendilerine hasredilmesi Da. V. 
ricasına dair 23/2/929 
Vazifesine tekrar kabulu ricasına dair 700No ile karara 

ra ptedi Inı iştir 
5 52 Encümen kararım n infazı M. V. 

28/2/1929 
26 53 Ankara : Hasan Eelııni ef. Nisbeti askeriyesinin iadesi 723No ile karara 

raptedilnıiştir 

2654 Pınar lıisar: B. T. M. Niyazi Evvelce \'erdiği btidalanı zeyl 

25 72 Siverek: Safer 1 O/ ı / ı 9 29 T. Telgrafııı tes ri i 

2655 Tokat hapisanesinde Abbas M:ılıklımiyetinin affi 
bey 

Ad. V. 
23/ 2/1929 
diğer istidasi 
lıakkında Adiiye 
vekaletine yazıl
dı ğ·ından lıifz 

edilmiştir 

Ad .V. n /6/929 



Evrak Arzuhal salıibinin isiın 
V ve adresi 

2634 Samsun : lsnıail hakkı 

26 35 İ tanbul : liacienıiıı zade 
Ş. M. Mustafa 

2636 Tokat : Şerif Ef. 

2637 Trabzon : Memet pir 

2638 İstaııbul: Mübadilliacer 

2639 Cebeli Bereket: M. Nuri ef. 
26 40 Kalkan rüsunıat memuru 

sabıkı Muharrem Hilmi ef. 

2641 Ceyhan: Rifat R. 
2642 Nazilli: M. Ali 

2643 Odessa: tüccarlan Meıııei 

O alip rüfekası 

. 264 4 Vabaıı:ıbat: D. V. Kcıııal 

2645 Dcvrck: Posta Telgraf Mü
dürü Recep Yaşar 

2646 Suşehri: Celal 

26 5 7 ddessa: Türk tüccarları 

2658 İzmir : İbrahim, Safimız 

2659 Adana : Saim beyli Kerim 
Cavit 

2662 Mustafa Kemal Paşa : Halil 
Edip 

2661 Ordu : Temel 
2660 Erzurum : Şevki efendi 

2663 Bafra : Bayram 

2666 Siirt : H. Siileyınan 

26()5 Çorııın : Abdürrczzak Ef. 

2 o 4 Ordu : Bi ııııaz 1 1. 

26 7 4 Sarıkamış : Na fi z 

- 358 -

Arzuhal lıulfı.sası Muamelesi 

İskan dairesinin kanunsuz ıııuamalatından Da. V. 
şikayet 23 /2/929 
ihracedilecek deriler hakkında 580 Noilekarara 

raptedi Imiştir 
Tekai.it ve ücreti nıaktuas ıııııı kat edilmesi 51 oNo ilekarara 
hakkında raptedilmiştir 

isidin olunduğu hane hakkında 468No ile karara 
raptedilmiştir 

Çatalcadaki nıetruk arazinin başkasına veril- Da. V. 2 3/ 2/9 2 9 
nıesindeıı şikayet 

İcra dairesinin bet< .. etinden şikayet 
İadei memuriyeti hakkında 

Baro teşkilinden şikayet 

Ad. V. 23/2/929 
Ma. V. 23/2/929 

Ad. V. 23/2/929 
Tütiiıı beyiyesinden% 5 istifadesi istirhamma 739No ile karara 
dair raptedilmiştir 

Paralanııııı göııderilın esiııe müsaade edi!- ı-ıa. V. 
ıııesi · 18/4/ 19 29 
Belediye reisinin üç ınenıuri yet ifa ettiğine Da. V . 
dair 23/2/1929 
Talıvili ricasına dair 

Türkiye kanunianna tecavüzatı lisaııiye is
ııadımıı affi ri cas ı na dair 
Matlubatının temini tesviyesi 

J-lanesinin istirdadmda şikayet 

Saiııı Beyli kaymakamından şikayet 

Maaşları ın alamadığı na dair 

Ordu hakim muavininden şikayet 
Ağır Ceza reisinden şikayet 

iskan meselesi hakkında 

Askeri bir mektebe kabulü hakkında 

Dava Vekili Sami B. iıı sui ahvalinden bahis 

Mulıterik enıvalinin taznıini • 

Cilı eti askeri yedeki nı atlubatı hakkında 

548 N') ile karara 
ra pt ed ilmiştir 

Ad. V. 
4/ 4/1929 
Ha. V. 
18/4/ 1929 

Da. V. 23/2/929 

429No ile karara 
rapted i Imiştir 
473No ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. V. 28/2/929 
Ad. \1.28/2/929 

Mükerrerolmağla 

lııfzedilmiştir 

M. M. V. 
28/2/1929 
Ad. V. 
28/2/1929 
Da. V. 
4/4/ 1929 
5 20No ile karara 
raptedilmiştir 



Evral< Arzıthal salıibinin isim 
."t: ve adresi 

2681 Arğ·a: Hanıdi, liabibl 

2680 Kütahya : Hüseyin Hüsnü 

2678 İzmir: Hanıit 

2679 Mütekaidiııi askeriye ceıııi-

yeti 

2677 Mersin hapisanesi nde Vehbi 

-:2676 Isparta : Hüseyin 

2675 Ankara hapishanesinden Ha
san fehmi 

26 73 Diğ ur : Naci 

2672 Eskişehir Sürnıeli zade 
Mustafa 

2671 Maııastır : Tevfik Paşa 

26 7 O Sıvas hapsanesinde Me m et 
Hilmi 

2669 İstanbul: Ali Kazıın 

2667 İsianbnl: Abdulkerim 

266 8 Ankara: Hafız Edlıem 

2683 Ankar : Hüseyin Hüsııi.i 

2684 İstanbul: Meınt Nuri Ef. 

2685 istanbul Memet Ali 

2986 İstanbul: Memet Ali 

26 8 7 Akşelıir: Hulkı 

2688 Manisa: faik 

26 8 2 Iğdır : Mulıacir Aziz 

26 8 9 istanbu 1 : Hayri 

- 359 -

A rz ıılı a 1 Imiasası 

Mulıterik emvaliniıı tazmini 

Demiryol şirketindeki vazifesinden ın en 
edildiğinden şikayet 

Tasfiyeden şikayet 

M ütekaitl eriıı maaşları nın tezyidi h akkıııda 

İstidasının tesrii 

Davarlarımn kaçak addedilmesiııden şikayet 

Hatayı adliden balıis 

Kaymakanıdan şikfıyet 

Evrakımn iadesi talebine dair 

Maaşımn itası hakkında 

Affı kakkında 

Bir vazifeye tayini 

Tekaüt matltıbatı hakkında 

Evvelki istidalanna zeyl 
Ri.isuınat ıııeııııırluğuııa tayini 

İskanı hakkında 

fazla vergi tarlııııdan şilcayet · 

Affı hakkında 

Reji meınuruııuıı bronz para almadığından 
balı is 
Müterai<inı maaşlarının itasi 

Zayiat listeleriııiıı tctkik nıüdd etiııiıı teıııdi

di hakkında 

Mevrus madeıı imti yazı hakkırıda 

Muamelesi 

Da. V. 

4/4/ 1929 
Na V. 
28/9/ 1929 
279No ile karara 
raptcdilnı iştir 

566No ile karara 
raptedilnıiştir 

500No ile karara 
raptedi Imiştir 

Ma. V. 
28/2/9 29 
Ad. V. 
28/2/929 
61,7No ile karara 
raptedilnıiştir 

61 7No ile karara 
ra pt ed i lnıiştir 

Ma. V. 
4/3/929 

Ad. V. 
28/2/929 
463No ile karara 
raptedilmiştir 

549No ile karara 
rapted i lırı iştir 

Ma. V. ine 
4 ı 3No ile karara 
raptedilnıiştir 

D. V. 
28/2/1929 
Ma. V. 
28/2/ 1929 
490No ile karara 
rapted i Im iştir 

Da. V. 
28/2,11929 
394No ile karara 
rapted i !ın iştir 

Ma. V. 
28/2/ 1929 
İk. V. 
20/3/ 1929 



Evrak 
N 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

2690 Esbak GenÇ valisi İsmail 

2691 Erzincan: İsınail Hüsnü 

26 93 Nevşehir: Nail R. 

2694 Of: Yusuf Ziya 

2695 Burdur: Necip Ef. 

2696 izmir Bornova: Şevki R. 

2697 Alay 16 K. 8 Hasan 

26 99 Konya: Memet Tevfik 

270 0 iznıir : İhralıiııı ll.ılil 

270 1 istanbul : Şevket 

270 2 Kaııga l : Osınaıı 

2703 İ zm ir : haıııit 

2704 Aankara : M. Emin 

2705 Ankara: Makbule Ham m 

2706 Çankırı: M. Emin 

2720 İ zmi r: Galip 

27 19 Mersin: Memet Rauf R. 

2 7 1 5 Kars: Sal i lı 

2722 Tarsus: Mahmut Nedim 

27 14 Koçlıi sar : Ali 

27 11 Petürl<e: Ali 

271 O Alaca: Hüsnü 
2709 İ stanbul: fuat 

3 
. 
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Arzuhal huHtsasi Muameiesi 

Malıkumiyetinin ref'i 
Maaşından iayri kanuni tevkifat yapıldığı
ha dair 

Hı izedilmiştir 

M. M. V. 
20/3/1929 
532No ile karara 
raptedilmiştir 

Hattın Nevşehirden geçirilmesi 

Muhterik hanesinin tazmini Ma. V. 
23/3/929 

Belediye intihabatında serbest bulundurul
maları 

Da. V. 

20/3/929 
Şirketlerinde merasimi · kanuniyeye riayet 
edilmediğinden şikayet 

İk. V. 

20/3 /928 
Askerlik cezası hakkında 

İkramiye \'e harCİrahının itas ı 

Tasfiyrden şikaye t 

Matlubatıııııı itası 

M. M. V. 
20/3/928 
54 1 No ile karara 
raptedilmiştir 

286 No ile karara 
raptedilmiştir 

560No il e karara 
raptedilmi ştir 

d avasıııııı lıaksız Jıale konulrııasıııdaıı şikayet Ad. V. 

Tasfiyeden şikayet 

vazifesi ndeıı i lıraç edi lı n es i ııde ıı ş i l<ilyet 

Maaşlan hakkıııda 

Adii yeden ~i kayet 

İ s ldinı hakkında 

20/3/ 19 29 
27 9No ile karara 
raptedilmiştir 

53 7No ile karara 
raptedilmiştir 

5 6 3 No ile kara
ra raptedilmiştir 
Ad. V. 

20/3/929 
Da. V. 
20/31929 

Yunan emvali bedelat ı ın n kend ilerine tcvzii 624 No ile kara-

İkraın i ye bakıyesinin itas ı 

Bağ müzayede ve ihalesiııin feslıi 

Beldiye int ilıabalıııda hakkı zayi edildi -
ğiııden balıis 

İntihabııı serbestçe i crasının temini 

Kaymakam lı kça tevkifinden şikayet 

Mimarlık ruhsatnamesinin ita sı 

ra raptedilnıiştir 

5 81 No ile kara
ra raptedilmiştir 
496No ile karara 
raptedilmiştir 

522No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
20/3/19 29 
Da.V.20/3/ l 929 

· 55iNo il e karara 
raptedi Imiştir 
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Evrak Arzuhal sahibinin isim 
.A: ve adresi Arzuhal lıulasası 

2707 Yesil köy; Nazıııı Mütekait maaşlarının tezyidi 
270 8 Bilecik : A. Rı za Para ıkrazı ric asına dair 

2712 Nevşehir . : İsınail Safa R. Demir y olunuıı Nevşehirden geçirilmesi 

2 713 Pangaltı Hayri Efendi ı 5 7 Karara itiraz 

2716 İstanbul: Baytar Mektebinde maaşları hakkı ııda 
Zühdü R. 

2718 Kastamonu: Mahkfım!ar Afları 

Muamelesi 

R. 5 / 11 / 1929 
4-!SNo ile karara 
raptedilmiştir 

532No ilekarara 
raptedilmiştir 

442No ile karara 
raptedilmiştir 

575 Noilekarara 
raptedi Imiştir 
439No ile karara 
raptedilmiştir 

2721 Ankara: M. Davıt Şark istiklal ıııalıkenıesideıı zararı ınaııevi 476No ile karara 
talebine dair raptedilmiştir 

271 7 Istaııbul: Menıet Ali B. Fazla vergi talıs il edilmesinden şikayet 

2 7 2 7 KemaLi ye: Ömer Lütfi Ef. Arazisi nin eli nde ıı alıııdığından batı is 

20 23 Er ka m Harbiye Bi n başı sı Hatay i adliden şikayet 

Suplıi B. 
2761 İ zmir : Kemal Paşa Mustafa. Orıııaıılardan istifadeleri lıakkıııda 

27.25 istanbul: Suat Nazif R. Yunani standaki emlak i ııe mukabil 
verilmesine 

2726 İstanbu l : Trol malınüdürü İkraıni yesi ıı iıı i tas ı 

Fuat 

2724 Üsküdar: fatımı Zarar ve zi yammıı i tas ı 

2728 İ zın ir : Fe ridu ıı Maaş larımı ı i k ııı a li . ta lı s i 1 leri ıı e 
verilmesi 

2729 Diyarbekir : Şevki i stihdamı ri cası na dair 

. 27:.30 İ sldlip: Ömer Sıtkı Aç ı k ııı aaş itası hakkında 

2731 Konya : J-l apsaııesinde Ali Affi h akkında 
Rıza 

2732 İznıir : İbrahim Halil Tekaütlüğünüıı ref'i 

27 33 Kayseri : Saffet Malıke ın edeki da vas ı hakkında 

2734 Tekirdağı: Ni yazi Iv\aaşı ııı ıı tezyi d i 

2735 Fırka 23: Memet Taksitle bir haııe verilmesi 

2737 Palo: Rasim Hidematı vatani yeden maaş tahsisi 
2738 Refahi ye: Hulusi Harnit Frzincan lisesine kaydi 

eııılak 

kadar 

Mükerrer oldu -
ğundan hıfız edi! 
miştir 

697No ile karara 
ra ptedilmiştir 

661 No ile karara 
raptedilmiştir 

5 :3 sNo ile karara 
raptedilmiştir 

573No ile karara 
raptedilmiştir 

428No ile karara 
rapted i Imiştir 
55 3No ile karara 
ra ptedilmiştir 

589No ile karara 
raptedilnıiştir 

518 o ile karara 
rapted i ! ın i ştir 

l\\a. V. 13/5/929 
Ad. V. 23/3/929 

286 No ile karara 
raptedi Inı iştir 

Ad. V. 23/3/929 
Ma. V. 24/3/929 
50 ı No ile kara
ra raptedilmiştir 

Da. V. 4/4/929 
M. M. V. 
23/3/929 
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Evrak Arzuhal sahibinin i s iııı 

A,; ve adresi Arzulıal bulasası Muamelesi 
-- - --··---------- --· ----------------- - --- ------

2739 Sarıkamış: ınütekait Sad i Tekaüdüııün ref'i 598No ile karara 
raptedilnıiştir 

27 40 Konya:lıapisa.nesiııde Tursun Affi Diğer istidası 
hakkında Adiiye 
Vekaletine yazı!~ 
dığından hıfze-

dilnıiştir 

27 4 1 Kemali ye : Hasan Maaşının tezyidi 55 ı No ile karara 
raptedilmiştir . 

3742 Balikesir liacı Şerif R. 

27 4.2 Eskişehir : Nefise H. 

2744 Keskin : Mustafa R. 

2746 Erzurum: Şevki 

27 4 7 İzmir: Harp malülleri Cei yeti 

2748 İskiiip : Salah : ı ttiıı 

2745 Bitli s: feyzi Efendi 

2749 Kütah ya: Abdullah Tevfik 

2750 Dikili Na ci 

2751 Sındırğı : Dı:ı.vut 

275 2 t·Iekinıhaıı : Süleyman faik 

2753 Bergaıııa : Hüseyin 

2754 Mecidi ye : I-laşim 

2755 Gevar : Kasıııı 

27 56 Ordu : Recai 

2757 Koza ıı : I·iüsey in 

2758 De vrek : Yaşar 

275 9 Körele : Haşim 

Meclisce tcfsir olunan iskana ait kanunun Encümendedir 
tatbikı 

İskan meselesi lıakkıııda 

jandarma tarafı ndan işkence yapıldığmdan 

şikayet 

Mahkemece mağ dur edildiğiııdt>ıı balıi s 

Malul Mustafaımı maaşının tesrii tahsisi 

Jiarcirahlarının itası 

Kaynıakaın Sıtkı Beyin Hükumet aleyhine 
propaganda ettiğine dair 
Mulıassasahmn itası 

Jandarma tarafmdan döğ·üldüğünden şikayet 

İskan muamelesi hakkmda 

Tohumluk verilmesi 

Hapi sanedeki ·ıııatlubatıııııı itas ı 

Adli ye m e nı ur ları ııı n harel<atından şi k ayet 

Tasfiyeden şikayet 

Valiııin muamelesinden şikayet 

jandarma K. ııından şikayet 

Tahvilinin zati harcıralıla icrası hakkında 

Kayınakanıdan şikayet 

595No ile karara 
raptedilnıiştir 

Ad. V. 
23/3/1 929 
527 No ile karara 
raptedilmiştir 

M. M. V. 

23/3/1929 
718 No ile karara 
raptedilıniştir 

Da. V. 

23/3/1929 
6 4 3 No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
23/3/1929 
Da. V. 
23/3/1929 
61 oNo ile karara 
raptedi Inı iştir 

507No ile karara 
raptedilmiştir 

722No ile karara · 
raptedi Inı iştir 
Ma. V . . 
23/3/929 
Da. V. 
23 /3/929 
Da. V. 
23/3/929 
548No ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. V. 
23/3/929 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
J'J ve adres i 

2760 Ayvacık: Rıfki 

2 762 Bursa: Nefia 

2763 Dörtyol: Cevalıire 

2764 Valva: Güllü 

2765 İstanbul: Rasim 

2766 Tarsus: Yakup Kemal 

2767 Sarköy: Molla Hüseyin 

2768 İmroz: Hiristo 

2769 Gebze: İhtiyar Heyeti 

2770 Eskişehir : Ali Rıza 

2772 Aaydın Fatına 

2773 İstaııbul: Ay~a 

277 4 İ s taııbul: Hasan Reşit 

2775 İzmir: Hamit 

İstanbul: Hattat Süat Ef. 

2791 Beyoğlu : Nazlı vefofo 

2793 Mazkirt: M. Tevfik 

2790 Konya: Huriye 

2789 Sivas: Hapisanesinde 

2788 Alıimesut: ibraliiın 

2786 Gürün hapisanesinde Rama
zan 

2799 Gürün: Şaban 
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Arzuhal hulasası 

Jandarma kumandanı ve refiklerinin hırsızlık 
ettiğinden balıis 

Oğlumin cihetinin ulıdesinde ipkasına dair 

İskan edildiği hanenin istirdat edileceğin
den şikayet 

Terfi hi 

İadei rütbesi hakimıda 

Matlubatınırı ita sı 

iskanı hakkında 

İşğal zamanındaki muaınelatı tasarrufiye 
hakkıııda 

Mevkii ıııüstalıkenıce ziraatten men olundu
ğuna dair 

Tasfiyeden şikayet 

Zeytun .eşcari da vas ı nda lı ukukunun· nı uha
fazası 

Şe hit oğlundan maaş tahsisi hakkında 

İstiklal nıadal y ası verilmesi 

279 karara itiraz 

Mahkunıiyetiııin affi 

Enılaklarının iadesi 

Aşar Borçları lıakkıııda 

.Matluba tının itası 

Talıli yes i hakkında 

E:;kişehire na ki 1 leri 

Ekmek verilmesi, tahliyeleri 

Hapisane ekmek bedelinin itası 

Muamelesi 

Da. V. 
23/3/929 
6 29No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
26 /3/929 
M. M. V. 
26/3/929 
564No ile karara 
raptedilıniştir 

Da. V. 
24/3/1929 
Da. V. 
23/8/ 1929 
Da. V. 

26/3/1929 
M. M. V. 
23/3/1929 
683No ile karara 
rapted ilm iştir 
Ad. V. 

23/3/1929 
M. M. V. 
1615/ 1929 
506 No ilekarara 
raptedilmiştir 

51 7 No ile kara
ra rabtedilmiştir 
Ad. V. 
1/6/929 
6 71 No ile kara
ra raptedilmiştir 
Ma. V. 
30/3/929 
Ma. V. 

4/4/929 
Ad. V. 
2 9/ ?ı /929 
705 No ilc kara
ra raptedilnıiştir 

55SNo ile karara 
raptedilmiştir 

55 7No ile karara 
ra pted ilm iştir 



Evrak Arzuhal sahibiııin isim 
.,7f! ve adresi 

2794 Konya: Ağah 

2795 Yozgat Müslim Naci Ef. 

2802 Trabzon; Salih 

280 ı Samsun : İsmail Hakkı 

2800 Bitlis: Osman. Nuri 

2785 Malkara: İsa 

2784 Eyup : M. Nuri 

2777 Yozğat: Irfan 

2778 Of : Hüseyin 

2780 Peturke : A. Avni 

2779 Malatya : ümmelıaıı 

2780 Antalya: Mahmut 
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Arzuhal hulasası 

Zevcesinin serbest birakılması 

Tasfiyeden şikayet 

236 karara itiraz 

İskan işi hakkında 

Muşa nakliyat ile Bitliste idare ederniyecek
leri hakkında 
Af talebini havi 
Harcırahıııııı itası 

Arazi teffizi hakkında 

Jandarmemn . tazyıkından şikayet 

( 978) intesrii 

hasta oğlunun bakiyei malıkumiyetinin affi 

affi 

Muamelesi 

605No ile karara 
raptedilmiştir 

D. Ş. ına 

15/4/1929 
614No ile karara 
raptedilmiştir 

41 oNo ile karara 
ra pt ed ilmiştir 
539No ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. 30/3/ 1929 
689No ile karara 
raptedilmiştir 

Ma.V. ine 
5/ll/1 929 
Da. V. 
30/3/ ı 929 
576No ile karara 
rapt edilmiştir 
Ad. V. 
27/4/ 1929 
Ad. V. 

2782 Konya: hapisanesinde hakkı cezasının tenzili 
Rasim 

30/1/ 1929 
Ad : V. 
30/3/ 1929 

2796 Binbaşı Suphi efendi All Karar H. kararına itizar 661 No ile karara 
ra ptedi Im iştir 

2783 inegöl : Memet 
İlğın : İhsaniye M. İbrahim 

2776 Ankara : Suat Tevfik ve 
arkadaşları 

2798 Alaçam: Memet 

2797 K uruçay: Şerif R. 

2804 Zonguldak: İsmet 

2805 Kördos: Halil Cazin R. 
2806 Cihanbeyli: Köse Hüseyin 

2807 Manisa: Memet Şerif 

2808 İzmir : Osman fevzi 

Affı hakkında 

Bataklık hakkındaki kararın tebliği 

Memurin eylerinin haczedildiğine dair 

Nahiye müdüründen şikayet 

Kaymakamdan Şikayet 

Ad.V. 30/3/929 
Da.V. 27/3/929 
Da.V. 4/4/929 

Da.V. 30/1/929 
530No ile karara 
raptedilmiştir 

Çocuklarından üçünün !ey li mektebe ka- 5 84No ile karara 
bulleri raptedilıniştir 

Nüfus tahriri ücretlerinin havalesinin irsali Ma. V. 4/4/929 
Tohumluk para tevziatında iki şahsın men- Da. V. 4/4/929 
faat temin eylediğine dair 
Jgndarma zabiti olarak istihdamı ricasına dair 603No ile karara 

raptedilıniştir 

Bir bahçe temliki hakkında. Da. V. 
4/4/929 
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I:vrak Arzuhal sahibinin isim 

ıv:_; ve adresi Arzuhal huıasası 

2809 Konya : Memet. R. İskan edildikleri hane taksitle~inin tecili 

28 ı O İstar.bul : Ali Rıza Kürek gümrügünün tezyidi 

28 ı ı Mudurnu : İbrahim Mahkeme kırtasiye havalesinin itası 

28 ı 2 İzmir : Ayşe Maaşının tesrii tahsisi 

28 ı 3 Manyas : M. Sabri R. Tohumluk verilmesi 

28 ı 4 J-lizan : izzet R. Bitlisin Vilayet olarak ipkası 

28 ı 5 Kars: J-lüseyin R. İskan hakla n mn temini icrası 

28 ı 6 Erzurum hapisanesinde Sırrı Afleri 
Ef. 

38 ı 7 Tortum: Murtaza Hanesine müdahale edildiği ne dair 

2819 Osmaneli: Hacı Memet Maliyedeki matlubatı hakkında 

2818 Isparta: İzzet Ef. Maaşlannın itası hakkında 

2821 Salihli: Mustafa Matltıbatına ait havalen in irsali 

2822 Muğla: Hapisanesinde Mulı- Affı 

sin 
28 23 İzmit: Mustafa Tekaüt maaşıııın tesrii 

2824 Manisa: Mustafa Tütün cezasımn affı 

2825 Ankara: M. fuat Polis meslekinde i stihdamı ricasına dair 

2826 Of: Yusuf Zı ya istidasının tesrii 

2827 Dikili: Kaya kum karyesi Tarla icarından afları 

muhtarı 

2828 Mersın: M. Celalettin Kazanç vergisinden affı 

2829 Aydın: Çakır Hasan Muhakemesinin sürüncaınede kaldığına 
dair 

28 30 Mersin: Beşir Budaket Oümrukdeki mallerinin imrarına müsade 
· edilmesi 

Muamelesi 

5 7 2No ile karara 
raptedilmiştir 

İk. V. 
3/6/929 
586No ile karara 
raptedilmiştir 

M. M. V. 
4/4/929 

609No ile karara 
ra ptedi Imiştir 
5 7 ı No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
4/4/1929 
504No ile karara 
raptedilmiştir 

659No ile karara 
raptedilmiştir 

Ma. V. 
4/4/929 
Ma. V. 
4/4/929 
Ma. V. 
4/4/929 
Ad. V. 
4/4/929 
Ma. V. 
4/4/929 
533No ile karara 
raptedilmiştir 

592No ile karara 
raptedilmiştir 

Ma. V. inden so
rulmakla hifzedi
lmiştir 

Ma. V. 

4/4/929 
665No ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. V. 
4/4/929 
Ma. V. 
4/4/929 



~vrak 
N 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

2831 GaziAntepMemetArif 

2832 istanbul : Tahir 

2833 Ankara Davut 

283 4 Kütahya: faruk rüfekası 

2837 Rize: Şevki 

2838 istanbul: fitnet I·famm 

2839 İstanbul: Nesim Rividi s 

2846 Samsun: İsmail Hakkı 

2845 Amasya: lialim 
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Arzuhal bulasası 

Muhacir sıfatile iskfim 

Tekaüt maaşı tahsisi 

Maa~atının ita ve ikranıi ye itası 

Aşar faizlerinin affı 

Affı 

I-lidematı vataniye teriibinden maaş tahsisi 

Oaytan gümrük resminin tezyidi 

. ( 
!skan muamelesi hakkında 

İsl\an ve erazi verilmesi 

2844 Adaıia: hapisanesinde Afleri 
Abdullah 

2843 Kelkit: fevzi Ef. 

2842 Ankara: Emin Hüsnü 

2841 Burdur: Şevki 

284 7 Mazker: Tevfik 

2820 Of: liüseyiıı Yakup 

2849 Bayburtltı Kamil onbaşı 

2850 Malatya: İbrahim Galip 

2851 istanbul: Hacı Ziya 

285 2 İsparta ıııulıta rlan 

2853 Akseki: Azize H. 

2854 Ödemiş : Nakiye H. , 

2855 Sungurlu: Müzeyyen H. 

2858 Kayseri İncesu: Mahmut 

Matlubatımn itası 

Ziraat Bankasınca munakasadaki İlıaleleri

nin feshi 
Tah li yesi 

Arzuhalın tesrii 

jandarmadan şikayet 

'fekaüt maaşı hakkında 
Aç lı k tan şikayet 

Terfibi istirhamına dair 

Hayvanat say ı m ıııın bir ay daha tehiri 

Maaşmdan kat olunan meblağ· hakkıııda 

Eramil nıaaşı tahsisi hakkında 

Eramil maaşı tahsisi hakkında 

Oğlunun affı 

Muamefesi 

Da. V. 
4/4/929 

· M. M. V. 
4/4/929 
538 No ile kara
ra raptedilmiştir 

631 No ile karara 
raptedi Imiştir 

641 No ile karara 
rapted i Im iştir 

663 No ile karara 
raptedilmiştir 

729 No ile karara 
raptedilmiştir 

41 O No ile karara 
raptedilmişiir 

Da. V. 
4/4/ 1929 

606No ile karara 
raptedilmiştir 

İk. V. 
4/4/ 1929 
Ad. V. 
4/4/ 1929 
Ma. V. yazılmak
la hıfzedilmiştir 

Da. V. 
414/929 
Encümendedir 
Da. V. 

7/4/929 
590No ile karara 
raptedilmiştir 

630No ile karara 
raptedilmiştir 

Ma. V. 
7/4/1929 
M. M. V. 
7/4/1929 
68QNo ile karara 
rapted!lmiştir 

Ad. V. ine 



Evrak Arzuhal salıibinin isim 
.i\_0 ve adresi 

2859 Çine: Fatına ulviye 

2860 Yozgat hapisanesi ııde hacı 

Osman 

2857 Kadirlı: Haci Ali 
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Arzuhal bulasası 

M aaşı nı n tezy i d i 

Tahliyeleri 

Tiyatro al<trislerine janclarnıa lar tarafından 

tecavüz vukuuııdan şikayet 

1 

Muamelesi 

54oNo ile karara 
rabtedilmiştir 

542No ile karara 
raptedilıniştir 

Da. V. 
7/4/ 19 29 

28,56 Tokat: pazar ııalıiyesi ıııuh- Kürt aşiretl erinin arazilerine 
şikayet 

tecavüzünden 64 7No ile krrara 
tarları 

2848 Istanbul: Saiın 

2861 Tırebolu. : Kadı zade Salim 

2803 istanbul: Cevat 

2864 istanbul : Mu iz 

2865 Söğüt: Hasan Talısiıı 

2866 Sandık : Hasan 

2867 Tosya: Osman 

2868 Ev. U. Md: Hüseyin Ef. 

Tasfiyeden şikay et 

Alıariıı vergisiııJe ıı lıapsedilııı e lcriııdc ıı 

şikayet 

Malfıliyctiııdeıı dolayİ ıııiika fa tı nakti ye ile 
taltifi 
Mcmuriyetiııde ipkası 

Resimsiz gaz ve benzin veri !m esi 

Tahniye ücretlerinin itası 

Ada dağının kargı nalıiyesine illıakı 

En. kararına itiraz 

2869 Aksaray: aza mülazıını S. Tasfiyeden şikayet 

Vehbi 
2870 İ zmir : Mulıyettin İskan meselesi hkkında 

2871 Kayseri: Hilmi Tekaüt maaşının itası 

2872 İsparta: Sav karyesi mulı - Sayım muamelesinin bir ay daha telıiri 
tarları 

28"t3 Zafranbolu : Nainıe Nafaka takbine d::ıir 

ra pt ed i Imiştir 

Da. V.7/4/ 1929 
Ma. V. 

7/4/ 1929 
M. M. V. 
7/4/ 1929 
591 No ile karara 
raptedilmiştir 

Bütçe En. 
4, 5/ 19 29 
Ma. V. 

7/4/2 929 
Da. V. 7/4/1929 
547No ile karara 
rapted i Im iştir 

5 79 No ile karara 
raptedilmiştir 

Adres muvzzah 
olmadığından 

hı fzedi Im iştir 

M.M. V. 7/4/929 

Ma. V. 7/4/929 

Ad.V. 7/4/929 
287 4 inebolu: Çatal zeytunmulı 

tarları 

Nalıiyelcriıı tam teşkilatlı nalıiyelcr 

nıııa itlıa li 
ıneya- 6fi8No ile karar 

2875 Bartin : Osman 
2876 Yeni Foça : Tevfik 

2877 Seydişehir : Osıııaıı 

Ormanlardan intifa ları hakkında 
Eytaııı tasfiye komisyonındaki 

nıatlubu hakkında 

Tasfiyeden şikayet 

2878 İ zmit : Arıslı karyesi muh- F::ıhiş verg i takdirinden şikayet 
tarlan 

2887 Samsun : isınail Hakkı İ sidin lıakkıııda 

2886 Konya hapisanesinde Me- Cezasının kalabentliğe tahvili 
met Ali 

raptedilıniştir 

ik.V. 7 /4/929 
P. A. M. Ad.V. 15/4/929 

1 

623No ile karara 
rapted i Inı iştir 

Ma. V. 

7/4/929 
41 oNo ile karara 
ra ptedilm iştir 
Ad. V. 
7(4/929 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
N ve adresi 

2885 Kahta : A. Şükrü 

2884 Geyve: Memet Kutsi 

2883 Galata: Süleyman 

2882 İstanbul: Hacı Hasan 

2890 Bandırma: Süleyman 

2889 Düzce: Belediye Reisi ve 
arkadaşları 

2881 İzmir: furuzan 
2880 Erzincan: Mustafa 

2-879 Ayvalk: Avniyc 

2897 Samsun: Reşit 

2899 Bafra: Hüsamettin 

2898 Samsun~ Mustafa Raif 

2900 Ankara: Behiye Hanım 

2891 Maydos: Hayrullah 

2896 Kırkağaç : Hasan 

2893 Arapsun: Memet Cemaı: 

2895 Ankara : Hüsciyn 

2892 Nazilli : Doktor Raif 

2907 Saimbeyli : Memet davut 

2906 Saimbeyli :Aziz 

2905 Niğde : Niyazi 

2904 İstanbul: Liman şirketi ma~ 
tınacıları Hüseyin R. 

-3ôS-

Arzuhal bulasası Muamelesİ 

Asker olacağından çocuğunun bir mektebe 5 77No ile karara 
kabulü raptedilmiştir 

Tütün cezasının affi 

İnhisar idaresinde bir vazifeye tayini 

Mükerrer olmak
la hıfzedilmiştir 
Mf. V. 
18/4/929 

Karısı hakkmdaki davasına dair 5 36No ile karara 
raptedilmiştir 

İstiklal ınadalyası hakkında M. M. En. R. 
15/4/929 

Emlak bankası şubesi _açılması İk. V. 
7/4/929 

Tefviz edilen evler hakkında Encümendedir 
Erzincanda ikamete. memuriyeti hakkında Mükerrer olmak

la hıfzedilmiştir 
Tefviz muamelesi hal<kında Da. V. 

7/4/ 1929 
İskanı 

İstİdasının tesrii 

Vol ihalesinde hazinenin zarar gördüğüne 
dair 
Tasfiyeden şikayet 

Arıburnu mevkiindeki emlakları hakkında 

Bağının elinden alınmasından şikayet 

21 3 No lu kararın infazı 

teşvikı sanayi kanunundan istifade ettirilmesi 

tekaüt edi !m esi 

verilen arazinin istirdat edilmesinden şikayet 

l> l> )) . l> 

müstelıikkini ilmiye tertibinden maaş tale
talebini havi 
~adro harici çıkarıldıklarından şikayet 

31 O No ile karara 
raptedilmiştir 

360 No ile karara 
ra ptedi Imiştir 
670 No ile kara
ra raptedilmiştir 
594 No ile kara
ra raptedilmiştir 
Ma. V. 
9/4/929 
Da. V. 
9/4/929 
346 No ilekara
ra raptedilmiştir 
İk, V. 
9/4/ ı 929 
6 3 2No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
14/4/ 1929 
Da. V. 
15/4/ 1929 
607No ile karara 
ra pt ed i Imiştir 
Da. V. 
15/4/1929 
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Evrak Arzuhal sahibinin isim 
k~ ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

2903 İzmir: Hasan Tahsin Bir memuriyete tayini 700No ile karara 
raptedilmiştir 

2902 Ankara: Davut Ef. Açıkda kaldığı zamana ait maaşlarının itası Ma. V. 

1/4/1929 

2901 Beyoğlu: Esat Nejat Mektepten tardıııdan şikayet 7 24No ile karara 
raptedilmiştir 

2909 Dumbuloğlu İsmail Iiakkı Eytama olan borçlarının tecili Adres nıechul 

olduğundan lııf

zedilmiştir 

2908 Mersin: Vehbi istidasının tesrii 

2909 Selim Ar. Zevceleri hakkında takibat icrası 

2921 İstanbul : Salih Mürıir Paşa Mazuliyet maaşı hakkırıda 

2920 Adapazarı: Burhanettin Ef. Pul bedelinden matlubunurı itası 

2919 İstanbul: Turhan Hammal başılığırıın iadesi 

2918 Manisa: Kadastro Heyeti Memur sınıfına ithal edilmeleri 
Kadri Ef. ar. 

2917 Muğla: Cemal İstimlak muamelesine itiraz 

2916 İzmir hapisarıesinde Memet idamdan affi 

2915 Mers.in hapisanesinde Ali ef. Tabiiyesi 

29 ı 4 Çankırı: İhsan Malıkumiyetinin affi 

2913 Kozan: Salih ve arkadaşlan Tefviz muamelatı hakkında 

2912 Aydın: Fatma İstidasıııın tesrii 

291 O Erzincan: Tevfik E. Muhterik hane bedellerinin i tası 

2927 İstanbul: Mesdut Eczane- Mağduriyetlerinin izalesi 
ler vekili Ömer Aziz 

2928 Bolu: Ticaret Odası R. Keresteciliğin lıimayesi 

Murtaza: 

500No ile karara 
raptedilmiştir 

Adres mechul ol
duğundan hıfz 

edi lmiştir 

738No ile karara 
raptedilmiştir 

M~.v. 15/4/929 

568No ile karara 
raptedilmiştir • 

Ma. V. 

15/4/ 1929 
Ma. V. 

15/4/ 1929 
Müstani muame
le olduğundan 

hifzedilmiştir 

Ad. V. 

15/4/1929 
Ad. V. 
15/4/1929 
Da. V. 

15/4/ 1929 

6 44No ile karara 
raptedilıni ~tir 

Mükerrerolmakla 
Jııfzedilmi~tir 

İk. V. 
15/4/ 1929 

2923 Niksar:Evkaf memuru 
İbrahim 

Açık maaşı itası hakkında 646No ilekarara 
raptedilıniştir 

2925 Ankara: Şefik R. Maaşa muk;ıbil eınl~k verilmesi hakkında 22Noile karara 
raptedilmiştir 

\ . . 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
.M ve adresi 

2926 Kadıköy: i. Hakkı 

2929 İstanbul : Abdurrahman 

2930 İstanbul · : Mürüvvet H. 

2931 Kuyu Punar: mahallesinden 
Memet Arif 

29 36 İstanbut: Türkistan gençler 
birliği 

2935 Trabzon: Ziya 

2934 Odesa: Halim ve R. 
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Arzuhal bulasası 

Mül<afat ile taltifi hakkında 

Çocukları çok olduğundan zamretlerinin 
tehvini 

Hane ve maaş tahsisi 

Belediye rüsumu hakkında 

Bir misafirhane temini 

Tahrip olunalı hanesinin tazıniııi 

İhracat emtiası hakkmda 

Muamelesi 

56 7No ile karara 
raptedilmiştir 

Adres ınal tımol
madığından hıfz 

edilmiştir 

569No ilekarara 
raptedilmiştir 

M em leketi .tasrilı 

edilmediğinden 

hıfzedilmiştir 

684No ile karara 
raptedilmiştir 

Eııcümendedir 

Ha. V. 
18/4/929 

2933 Boğazlıyan: Kamil Tohumluk verilmesi 686No ile karara 
ra ptedilm iştir 

2938 Gürün: Necmettin Hapisane ekmek bedeli hakkında 557Noile karara 
raptedilmiştir 

2937 Maçka: K. İbrahim Hanesinin isiirdadından şikayet Da. V. 

2939 Ankara: Behsar 
18/4 /929 

liarpteki zayiatıııa ımıkabil akar verilmesi Da. V. 
3/6/929 

2940 Beşiktaş: Tevfik ı\\atlubatının itası 
/ 

2941 Osmaniye: ı -ı acı Belıcet R. Aşar borçlarıııın affi 

2943 Kanga l: Alııııet I-lanıdi R. ı-I a kinıdeıı şikayet 

2942 Kemali ye: Makruhi R. Eııılfıklerinin iadesi 

294 4 Ankara: Ayşe Terfihi 

2945 Safranbolu: Had tiayri Ef. Mulıtaci n m aaşının iadesi 

2946 Beyoğ lu: Yusuf Necati İkraıniye !tası 

294 7 istanbul: Veli ve arkadaş l arı Di vriklideki arazilerine teca vüzlin men'i 

2948 Ünye: Mustafa Şelıit oğlu ndan ınaaş tahsisi 

2949 Ankara: Şevkiye Hane tefvizi hakkında 

685No ile karara 
raptedilrniştir 

645No ile karara 
rapledilmiştir 

Ad . V. 
18/4/1929 
Da. V. 

18/4/ 19 29 
Da. V. 
18/4/ 1929 
696No ile karara 
ra pt edi Inı i ş tir 

Ma. V. 

18/4/ 1929 
Da. V. 
18/4/929 
M. M. V. 
18/4/929 
Da. V. 
18/4/929 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
.'\? ve adresi 

2973 İktisat V. inde Muhsin 

2972 Aydın: Niyazi 

2971 Uşak : Selime H. 

2970 Safranbolu : Ali Rıza 

(;969 Çankırı : İhsan 

2968 İstanbul : Hulusi 

296 7 Moskouva : Kazım Nuri R. 

2958 Ankara: Murtaza Ef. 

2966 Osmancık : Memet 
2965 Amasya : Hulusİ R. 

2964 İstanbul : Veysel 
2 9 5 9 Di yarbekir hapisanesinde 

Ali 
2957 İzmir: Emine 

2956 Çanakkale: lialil 

2955 Besni: hasan 

2954 Birecik: Zihni Ef. 

2953 İstanbul: Hulusi, rüfekası 

2952 Denizli: Tahsin 

295 ı Karahisar: M. Emin 

2950 Osmaniye; Hacı Behcet 

2987 İzmir: Samsunlu İrfan 
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Arzuhrl bulasası Muamelesi 

İskam hakkında. 702 No ile kara 
ra raptedilmiştir 

Bahçesini n istirdadından şikayet Da. V. 
22/4/929 

Zevcinirı affi hakkında Ma. V. 
22/4/929 

Ormanlardan sureti istifadeleri hakkında İk. V. 
22/4/929 

Affı hakkında 

Hanelerinin asker tarafından fuzulcn işgali 

hakkında 

fazla vergi alındığına dair 

Diğer arzuhalı ü
zerine Ad. V. ne 
yazı lmakla hıfze

dilmiştir 

Ma. V. 

22/4/9 29 
Ha. V. 

22/4/929 
Müteveffa mahdumundan dolayı ikramiye Evvelce karara 
talebini havi verilmiş oldu

ğundan hıfzedil

miştir 

Açık maaş itası 

Berayi ticaret isl<enderiyeye gitmelerine 
n ı üsaade 

İk. V. 22/4/929 
649No ile karara 
raptedilmiştir 

Açık maaş itası 

Talıliyesi hakkında 

İskan muamelesi hakkında 

İstiklal madalyası istir!ıaııııııa dair 

Da. V. 22/4/929 
Ad. V. 22/4/929 

Da.V. 
22/4/ 1929 
604No ilc karara 
raptedilıııiştir 

Maliyece namlarına fazla borç talıakkul< Ma. V. 
ettirildiğiııe dair 22/4/1929 
1-Iasta ka yın biraderinin istaııbulda tedavisi 6 20No ile kar anı. 

ra ptedilın iştir 
Kadastro memurlarının ınemurin meyanına Ma. V. 
ithali 22/4/19:29 
Muallimlik ile meclisi umumi 
ictima edip edemiyeceği 
Esaret maaşının itası 

310 aşar faizinin affi 

Tasfiyeden şikayet 

azalığını n 596No ile karara 
raptedi Imiştir 
M. M. V. 
22/4/929 
716No ile karara 
ra ptedi Im iştir 
Da. V. 
22/4/929 
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Evrak Arzuhal sahibinin isim 
Arzuhal hulasası Muamelesi M ve adresi 

2986 Çankırı: M. Emin Adiiyeden şikayet Ad. V. 
22/4/929 

2985 İzmir hapisanesinde Ali Şapkadan malıkumiyetinin affi Ad. V. 
22/4/1929 

2984 Samsun: Kobak oğlu İsmail İskan meselesi hakkında 41 oNo ile karara 
Hakkı raptedilmiştir 

2983 Maraş: Halit Bir telgraf memurluğuna tayini 7 3 7No i le karara 
raptedilmiştir 

2982 Devrek: Mahmut Hilafı kanun . vergiye tabi tutulmasından 694No ile karara 
şikayet raptedilmiştir 

2979 İstanbul: S. Mustafa Affı Ad. V. 
25/5/19 29 

2978 Çankırı: Abdt~llah, rüfekası Mahkumiyetlerinin affı Ad. V. 
22/4/1929 

2977 İstanbul: M. Şakir J-lidematı vataniyeden maaş tahsisi 698No ile karara 
raptedilmiştir 

2976 Oerede: Afife H. İskanı hakkında Da. V. 
22/4/1929 

2975 Edremit: Kadri rufekası Tefviz müddetinin temdidi ve saire Da. V. 
22/4/1929 

2974 İzmit: Tahir ferit Avrupada tahsil tahsisatının itası ik. V. 
16/5/1929 

2998 Amasya : Ali R. İskan muamelesi hakkında Ma. V. 
22/5/ 1929 

2998 İstanbul : Ümmü Selme Maaş tahsisi Diyanet İşleri Ri-
yasetine 
13/5/1929 

2997 Sıvas: Behiye Tasfiyeden şikayet 5 9 4No ile karara 
raptedilmiştir 

2996 İzmit : Zeyııelabidin Dükanından cebren çıkanldığından şikayet Ad. V. 
22/4 /1929 

2995 Kars: Zıya Tasfiyeden şikayet Ma. V. 
22/4/ 1929 

3003 Kadirli: Turdu R. hakimden şikayet Ad.V. 22/4/929 

3002 Ahlat : Hüseyin R. Vana ilhak edilmemeleri 640 Noile karara 
raptedilmiştir 

3000 Oltu: Sabri Arazilerine vaki müdahalenin men'i 690No ile karara 
ra pt edi Im iştir 

3001 Siverek: Şerif Mezruatlarına vaki müdahaleden şikayet Da.V.22/4/1929 
2994 Edirne hapisanesinde A . . Tah li yesi 

Avrti Ad.V.22/4/1929 
3017 Ankara: Hafız Ethem kaptan Matlubatı hakkında Ha. V. 

27/4/1929 

• 3008 Ankara: Bürhanettin Tasfiyeden şikayet Ma. V. 
}3/5/1929 
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Evrak Arzuhal sahibinin isim 

M ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

3007 Istanbul h~pisanesinde Ca- Affi 626 No ile karara 
raptedilmiştir fer Tayyar 

2005 Mersin: Memet Rauf Gayri mubadil olduklarından 626Noile karara 
raptedilmiştir 

30 04 İstanbul İnşaat müessesesi fazla vergi alındığ· ına dair protesto 
M. Ali 

Mükerer olmakla 
hifz edi Imiştir 

3009 İstanbul: Hayri B. ( La nuvel gazet ) gazetesi hakkında 639No ile karara 
raptedilmi~tir 

30 ı 2 Tarsus: Emin Çavuş Maaşlarının it:ı sı Ma. V. 
27/4/929 

3013 Şarkı Karaağaç K elendos 
karyesi 

3006 Çankırı : jhsan 

3012 Ayancık: İbrahim 

3015 Tortum : Ukkaş 

3016 Devrek : Recep Yesar 

3017 Adana : Sabit Ef. 

3018 Burdur: Osman Nuri 

3019 Trabzon: Memet Pir 

3020 Amasya: Ziya R. 

30 ll Üsküdar: Mustafa Hulusi 

3023 Osmancık: A. Hilmi R. 

3021 Yozgat: Abctürrauf 

3022 Kırklareli: Hatice 

3025 Iğdır : İshak. R. 

Kaymakam hakkında şikayet Da. V. 

27/4/929 
Affı hakkında Mükerrer olmak-

la hıfzedilmiştir 

Müezzinlik tahsisatının istirdadından şikayet 648No ile karara 
raptedilmiştir 

Narman}n tekrar kaza ya pılması Da. V. 

27/4/ 1929 
Tasfiyeden şikayet 6 6 7No ile karara 

raptedilmiştir 

iskanı Da. V. 
3/6/1929 

Açıkta kaldığından müldlfatı naktiye itası Ad. V. 
27/4/19 29 

İskanı hakkında Encümendedir 
Aldıklan emlak taksitlerinin bir müddet Ma: V. 27/4/929 
tehiri 
İkramiye itası 

Maaşlarının tezyidi 

Bir meni müdahale davası hakkında 
Mükafat talebine dair 

Hanelerinin tenviri için para verilmesi 

642No ile karara 
raptedi Imiştir 
Ev. U. M. 
27/4/929 
Ad. V. 27/4/929 
61 sNo ile karara 
raptedilıniştir 

Da. V. 

27/4/929 
3026 Dareııde: Ömer, Şemsi Kazada Ziraat Bankası küşadı 733 No ile kara

ra raptedilmiştir Hasan 
3027 Kastamonu Hapisanesinde Afleri 

I-Iamdi. R. 
301 3 Ankara: Remzi Bey Kat ip sınıfının terfi hi 

3014 İstanbul: Cem il Şakir İkraıniyesinin i tası 

628 No ile kara
ra raptedilmiştir 
M. M. V. 
27/4/929 
Ma. V. 
27/4/929 
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~vrak Arzuhal sahibinin isim 
M ve adresi Arzuhal hulasasi Muamelesi 

303 ı Suvari kaymakamlığından taltifi istirhamına dair M. M. V. 
27/4/ ı929 mütekait İhsan 

3029 Bartin: Mustafa R. kerestelerinin tamğa usulünden muafiyeti İk. V. 

3030 Gazi antep : hapisaııesiıı- idamdan affi 
de Menıet 

27/4/ ı 929 
müstani müame
le olmakla hifz
edilmiştir 

3048 Konya : A vni Ef. 

3046 Akhisar geyve : Rüştü 

3050 Kütahya: Hava H. 

3044 Zonkuldak: Kömür Maden-
cileri Cemiyeti 

3040 Eskişehir: Musa Kazım 

3051 Çankırı: İhsan 

3047 Sinop: izzet 

3037 Isparta : Ömer Lütfi 

3036 Mardin : Hüseyin Sabri 

3039 Muğla : Rüştü 

3041 Bursa : Oali p 

3042 Bartin : Memet fuat 

3043 Niğde: Otobos ŞirketiI-Iakkı 
Ali 

346 ı Dörtyol: Ahmet Zihni 

3049 Bolu: Osman Nuri B. 

3055 Osmaniye Ali 

3054 Sali ha 

3056 Aksaray : Menıet Emin 

3057 Trabzon : Suleyman 

3058 iskiJip : Memet Şükrü 

Ermeni emiald tefvizi 

Tütünlerinin demet halind·e satılması 

Eytam sandığındaki matltıbunun itası 

l(ömürcülüğüıı lıimayesi 

Maaşlarımn itası 

Malıkumiyetinin affi 

Tevkifhane inşası taahhüdü hakkında 

Maaşındtm katiyat yapılması 

Tekaüt maaşı itası 

Tasfiyeden şikayet 

Tekaüt ın:1aşına zam talebine dair 

Da. V. 
4/5/ ı 929 
M. V. 
4/9/ 1929 
Ad. V. 
4/5/929 
ik~ V. 
4/5/929 

7 ı 7 No ile kara
ra raptedilıniştir 
Mükerrer olmak
la hıfzedilmiştir 
Ad. V. 
ı 6/5/929 
Mükerrer olmak
la hıfzedilmiştir 

M. M. V. 
4/5/929 
Da. V. 
4/5/929 
M. M. V. 
4/ 5/929 

Ormancılığın inkişafı hakkmda maruzat İk. V. 
4/5/929 

Hakkı Beyin sureti nıahkfımiyeti hakkında Ad. V. 
ı6/5/ 1929 

İstikHU nıadalyası şeridinin kirınızıya tahvili M. M. En. Rs. 
ı 3/5/1929 

Dükkan icari hakkında 

Tenzili menıuriyetten şikayet 
Tcrfihleri hakkında 

Da. V. 
4/ 5/ ı 929 
Ma. V. 4/5/929 
707No ile karara 
raptedilrniştir 

Adliyeye verdiği kırtasiye bedelinin itası Ad. V. 2/5/929 
Ruslar tarafıııdan ernvali zaptolunduğundan Da. V. 4/5/929 
emlak, arazi verilrnek suretile terfibi 
Evkafca zaptolunan ernlaki hakkında Ev.U.M.4/5/929 



Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

3059 Besni : Ebuzer 

3060 Küre : Şakir 

3061 İzmir : Nuri 

306 2 Üsküdar: Tahsin 

306 4 Malkara: İ. Hakkı 

3065 İn egöl: karye muhtarları 

3066 Samsun: Kobakoğ· Iu ailesi 

306 7 Sögüt: mahalle muhtarları 

3053 Artvin: Rauf 

3052 Erzincan: İskender 

3068 Şam: fatma 
\ 

3073 Malatya: Hacı Ali 

3072 Bafra : İsmail Hakkı 

3071 Kozan: Bekir Salih 

03 7 4 İzmir: Osman Seyfettin 

3075 Sincan Köy muhtarları 

3077 Domarıiç muhtarları 

3076 Balıkesir : Refia H. 
3080 Şurayi Devlet Azasından H. 

İbrahim Bey 

3063 Kemaliye : Alırnet 

3092 Sındırgı: Alırnet Harndi 

3090 Diyarbekir : Çerıııik M. 
Sıddık 

3089 İzmir : Hüseyin Hüsnü 
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Arzuhal hulisasi Muamelesi 

Namları na fahiş ücreti arz tahakkuk ettiğinden Ma. V. 4/5/929 
şikayet 

Tarlasının zaptından şikayet 

İkramiysinin itası 

Tamir nıhsatiyesi için fahi ~ vergi alındığına 
dair 
Talıvili memuriyeiten şikayet 

Ormanlardan intifaları hakkında 

Hanelerinin iadesi 

Bakiye istihkaklarımn itası 

Emlaki mazbuta nıaaşlarına muKabil emlak 
verilmesi 
Matlubatının itası 

Maaş tahsisi 

Emlaki hasara ugradığından yardım talebi
ne dair 
Değirmenine vaki müdahale hakkında 

Temlik kanununun tevazihi 

Bir .vazifeye tayini ve tarik bedelinin ikinci 
defa tahsil edilmemesi 
Sincan Köyündeki sirkatle meluf eş lıas 

hakkında 

Ormanianna vaki müdahalenin men'i 

matltıbatımn itası 

istiklal madalyası istirhamı 

Hükumet tabibinnen şikayet 

Kefaleti ınüteselsile ile arazi ve emlak teffizi 

Aşar faiziniu affi hakhinda 

440 karara itiraz 

Da.V. 4/5/929 
627 No ile karara 
raptedilmiştir 

Ma. V. 

4 / 5 iı 929 
Mf. V. 
4/5/19 29 
İk. V. 
4/5/ 1929 
41 oNo ile karara 
raptedilmiştir 

İk. V. 
4/5/929 
655No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
4/5/929 
M. M. V. 
4/5/929 
734No ile kara~a 
raptedilmiştir 

Ma. V. 
4/5/1929 
Mükerrer olmağ
la hıfzedilıiıiştir 

Da. V. 
4/5/ 1929 
Ad. V. 
4/5/ 1929 
ik. V. 
13/5/ 1929 
Ma.V. 4/5/1929 

Mf. V. 4/5/1929 
S. i. M. V. 
4/5/1929 
65 3 Noilekarara 
raptedilmiştir 

Ma.V.4/5/1929 

652No ile karara 
raptedilmiştir 



~vrak Arzubai sahibinin isim 
Jl! ve adresi 

3088 inebolu Tapu memuru 
sa b ıki 

3087 .Ankara: Hacer H. 

3086 Galata: Edvar şirinyan 

30 8 5 Corum : Ayşe 

3083 Esbak Bitlis Meb'usu Derviş 
B. 

3084 İzmir Emine 

3079 T. Katibi Esat 

Arzuhal Imiasası 

Azlinden şikavet 

Kocasının Ali Kar~r Heyetindeki muamele
sinin tesrii 
istidasintn tesrif 

Adiiyeden şikayet 

İskan muamelesi hakkında 

İstidasının tesrii 1216 

Tekaüde sevkinden şikayet 

Muame1esi 

736No ile karara 
raptedilmiştir 

654No ile karara 
raptedilmiştir 

4 7 oNo ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. V. 
4/5/1929 
Da. V. 
7/7/1929 
Da. V. fne yazıl
makla hifzedil
miştir. 

3095 Dört bin çocuk narnma Sevim Bazı dilekler 

Ad. En. Rs. 
16/5/1929 
İktisat, Dahiliye, 

3100 Samsun İsmail Hakkı 

3101 Ankara Ahmet Kemal .. 
3103 Şarköy: Hacı İbrahim R. 

3102 Ceyhan : Muhtarl:ırı 

3099 Giresun : Firdevs H. 

3109 Bafra : İdris Şevki R. 

3105 İstanbul : Mübadiller 

Evinin iadesi 

Tekaüt muamelesinin ref'i istirhamı 

İskan hakkında 

Serkanti maliye merkezinin kırmıta nakli 

Zevcinden dolayı maaş ve harcırah itası 

Tarlaianna vaki müdahalenin men'i 

Hanelerine haciz vaz'ından şikayet 

Malive Vekalet
lerine suret tevdi 
edildi 
13/5/1999 
41 oNo ile karara 

; rar-tedilmiştir 

Encümendedir 
Da. V. 
7/5/1929 
Da. V. 
7/5/1929 
Ma. V. 
7/5/1929 
Da. V. 
1/5/1929 
Ma. ve 
7/5/1929 

3104 N azmi Bey refikası Hasine Maaşımn tezyidi 
Hanım 

M. M. V. 
7/5/1929 

107 Varto: Mustafa 

3 I O 8 Koçhisar: Köse Hasan 

3098 İzmir: Avni 

3 ı ll Rize: Şevki 

3 11 2 Kay:.eri: M. Kazım 

Memuriyet ve tekaüt maaşlannın birlikte 688 No ile karara 
verilmesi 
ihbaratının bir heyet marifetile tahkiki 

raptedilmiştir 

Da. V. 
7/5/1'929 

Tefevvuz eylediideri arazinin yetlerinde ip· Da. V. 
kası 7/5/1920 
İstidasının tesrii 

Tasfiyeden şikayet 

641 No ile karara 
raptedilmiştir 

D. Ş. ına 

7/5/929 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
.it; ve adresi 

3113 İstanbul : faika H. 

3 ı 14 İstanbul : Sabiha 

3115 Nazilli : Mehmet 

21 ı 6 İstanbul : Mehmet Kasım 

3117 İstanbul : Memet Nuri 
3 ı ı 8 Kemalpaşa : Hasan 

3 ı ı 9 Zonguldan : Şerefettin 

3 ı 9 ı Malatya : Apdülkadir 
3190 İzmir : Oülsüm 
ı 3 22 Edirne: Avkat Hayrettin 

3 ı 23 Sürmene: Yusuf rüfekası 

3 ı 2 4 .Merzifon: Ali K aş if. rüfekası 

3 125 Köyciğer: Bel Evi Server 

3126 İstanbnl Behiye H. 
3128 Konya: Ahmet Ef. 

3 ı 27 Ankara: fatsa sabık kayma
kamı Seffet 

31 31 İstanbul: Kurt Ali 

315 ı Tarsus: lurratndan Abdul
bari r. 

31 50 Afyon Karahisar hapisane
sinde mahkumlar N. ümer 
Lütfi 

3 ı 49 Samsun hapisanesinde Me
met 

3 ı 48 Gazipaşa N. : Ahmet Necip 
r. 

3147 Nesimi: koylahisar 

3146 Çankırı hapisanesinde izzet 

-377-

Arzuhal bulasası Muamelesi 

Tefviz edilen hanenin başkasına verilmesin- Da. ·v. 
den şikayet 7/5/929 
Zeytinliklerinin istirdadından şikayet 

Hapishane ekmek bedelinin itası 

farkı maaş matlubunun itası 

Tasfiyeden şikayet 
Borcuna mukabil hapsedilmiyerek mühlet 
verilmesi 
Tasfiyeden şikayet 

Tekaüt mulıassasatı tahsisi 
Bir hane temliki ricasına dair 
Maliyece bir ilam hükmünün 

Tohumluk ve yemeklik verilmesi 

Da. V. 
7/5/929 
Da. V. 
7/5/929 
İk. V. 
7/5/929 
İk. V. 5/ ı ı /929 
Ad.V. 7/5/929 

Mükerrer olmall 
la hıfzedilmiştir 

M.M.V. 7/5/929 
Da. V. 7/5/920 
Ma. V. 

7/5/9 29 
İk. V. 

7/5/929 
Un fabrikalarından muamele vergisi alın- Ma. V. 
maması 7/5/929 
Mutemet Sabri Bey ve saireden şikayet Da. V. 

7/5/929 
Van valisi şehit Ali beyin zevcesi terfihi Encüınendedir 

İskan olunduldan hanenin istirdat olunma- Da. V. 
ması 7/5/1929 
Tasfiyenin ref'i 

Karanıürselde işga l edilen arazisine 
verilmesi 
Mahsullerinin ihracına müsaade 

Afleri hakkında 

af! eri 

nahiyenin kazaya kalbi 

682No ile karara 
raptedilmiştir 

icar M. M. V. 
13/5/1929 
İk. V. 
13/5/1929 
667No ile karara 
raptedilmiştir 

667No ile karara 
raptedilnıiştir 

712No ile karara 
raptedilıniştir 

emlakinin maliyece istirdat edilmesinden 
şikayt 

Ma. V. 
ı ı /5 / 1929 
666No ile karara 
raptedilmiştir 

af! eri 



Evrak Arzuhal sahibinin .isim 
N ve adresi 

3145 Konya: hapisanesinden Me
met Ali 

3144 İstanbul : Salih Zeki Ef. 
3143 Ankra: hapisanesinde H. 

Avııi Ef. 
3142 Bursa : Ali haydar 
3141 Ankara: Hapisanesinde 

yusuf Ke!1an 

31 40 Arga : Haıııdi 

3139 Çivril: Emin 

3138 Ankara: ~iafız Etem 

3137 Ereııköy: E~ref 

3154 Kuruçay: Cemal R. 

3133 Sivas hapisanesinde şerefiye 
sabık müdürü Mustafa 

3130 Mf. V. iııde Fahrettin 

3135 Giresun: Safer 

3159 Ankara: Abidin 

3160 Ankara : Mustafa 

3170 Aydın: Ekrem Ef. 

3174 Ankara: Rifat Ef. 

3171 Sivas: Lütfi Ef. 

3172 Koçhisar Beş kardeş ka -
riyesi: köse Hüseyin 

3173 Trapzon Haisanesinde kara 
Sabri 

~152 Istanbul: Mahmut 
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Arnıhal lıulasaşı 

cezasımn kalebentliğe tahvili 

Zaııımı maaşla tekaüdüııün icrası 

Bakiyei cezasının affi 

Muamelesi 

mükerrerolmağla 

hifzedilmiştir 

Nf.V. 13 /5/9 29 
667No ilekarara 
raptedilıniştir 

Evkaftan ınatlubatımn itasi Ev. 13 /5!192 9 
hakkındaki istiklal nıhkeıııesi karar suretinin Encümene selı

itas ı ven tevdi edil-

202 karar yetlcrindeıd ınezab ite mukabil 
bir şey verilmesi 
Aşa r faizlerin in affi yalıut iınlıali 

İ st idalarına zeyl. ıııatıubatı lıakkmda 

mekle iadeedil-
miştir. 

676 No ilekarara 
ra ptedi Im iştir 
72 eNo ile karara 
raptedi Inı iştir 
Da. V. 
25/6/929 

İ stiklal madalyası şeridinin kırmızıya tahvili M. M. En. 

Adii yenin faaliyetine teşekkür 

istidalanııııı yeniden tetkiki 

Matlubunuıı verilmesi için kanun yapılması 

Talibi olduğu emvalin tefviz ed ilmediğinden 
şikayet 

Çocuklarınıııı i aşesinin teıniııi 

Evrakıııın H. U. ye sevki 

İ skan muamelesinin iııtacı 

İ st iklal ın ada Iyasi le taltifi 

İstidası nın tesrii 

İstidasırıııı tesrii 

İstidasının tesrii 

Aldığı araziyi teperru eyledi,ğine dair 

16/5/929 
6 77No ile karara 
raptedilmiştir 

679No ile karara 
raptedilmiştir 

968No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
13/5/1929 
M. M. V. 
16/5/1929 
Müstağ ııii mua
mele görülmekle 
hıfzedilmiştir 

Da. V. 
16/5 / 1929 
M. M. En. 
16/5/1929 
455 No ile karara 
raptedilmiştir 

Mükerrer olmak
la hifzedilmiştir 

mükerrer olmak 
la lıifzedilmiştir 
Ma. V. 
28/5/I 929 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
. '\_~ ve adresi 

3161 fırka 61: Tevfik 

3162 Eskişehir : · İzzet Şükrü 

3 ı 65 Tercan: Bala li. 

3 163 Urla: Hüseyin Avni Ef . 

1364 Cöleınerik: Heyeti ihtiyari
yesi 

3166 Üsküdar: İbrahim Rüştü 

316 7 Mo lazade İskender R. 

31 84 Aııkara : Ziya efeııdi 

3 1 81 Berğaına : Mustafa 

3180 Bükreş : Safaettin Riza ef. 

3179 Urfa: Bekir 

31 78 Taşköprü: M. Cel~l Ef. 

3196 Ankara: Hafız Etem Kaptan 

3177 Yozgat: Osman 

3176 Mugla: Rüştü 

3175 Manisa : Suplıi 

3158 Kadıköy : Herika Sefu 
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Arzuhal hulasası 

Mtlubahmn itası 

Tekaüt nıaaşıııııı bcr sabık itası 

Muamelesi 

M. M. V. 

16-5-1929 
M. M. V. 
16/5/929 

Varis oldukları nıagazaııın ke .ndilerıne teslimi Da. V. 
] 6/5/ 19 29 

Tekilitin tecili hakkında Ma. V. 

Vol parasını n fazla olınasmdaıı şikayet 

Tekaüt ınaaşımıı tcsri'i 

Borçlannın ıııalısup müddetinin tenıdidi 

Mahküıniyetiııin affi 
Kuzulardan zeblı i ye rü uıııu alınmasından 

şikayet 

ikmali talısile kadar ıııüsaade edilmesi 

istiklal ınadalyası itası 

istiklal madal)·ası itası 

Muamelesinin tesrii 

Tevfik Efendi lı akkında ihbarat 

Tasfi yedeıı şikayet 

Arazi lerine va ki ın üdalıal e ııi ıı men' i 

Matlubatıııııı itası 

16/5/ 19 29 
Da. V. 
16/5 / !9 29 
M.M.V. ine 
16/5/929 
727No ile karara 
raptedilmiştir 

Ad. V. 16/5/929 
Ma.V. 16/5/929 

711 No ile karara 
raptedilmiştir 

M. M. En . 
16/5/ 1929 
7 ı 9No ile karara 
raptedilmiştir 

Dahiliye Vekale 
tine yazılınakla 

lıı fzedilmiştir 

Ad. V. 

16i5/1929 
Mükerrer olmak
la lııfzedilnıiştir 

Da. V. 
16/.5/929 

3 169 Konya Itapisanesinde Şi'ık- Cezasımn tecili 
rü Ef. 

Ma. V. 

16/5/929 
72QNo ile karara 
raptedi Inı iştir 

316 S Bakırköy : İ nayeJ I I. İ sl\itnı istirhaını Da. V. 

3 183 Adana : P. T. M. Zülıtü 

3 182 Ordu lıapisaııesiııde Hasaıı 

rüfekası 

3185 Pangal!ı : Hayri 

16/5/9'20 
li arciralııııııı ııok:;aıı talıakkıık etti rildi ği ıır Da. V. 
dair ı 6/5/920 
liala y ı adliden ba lıis 720No il karara 

raptedilnıiştir 

Eııcünıen kararı lıakkıııda 442No il e karara 
raptedilmiştir 



' 

Evrak Arzuhal sahibinin isim 
.N! ve adresi 

3195 İstanbul: Hacı İsmail 

319 4 Çorum hapisanesinde Musa, 
Av ni 

3193 Akşehir : Abdullah rüfekası 

3192 Nizib: Şeyh Müslinı R. 

3 1 9 1 istanhul: İbrahim Halil 

3 t 90 Zonguldak: A. liulusi Ef. 

3189 İ stanbul : Iialil İbralıinı 

3 188 istanbul hapisanesinde Ap
sim 

31 8 7 Bursa : Latife 

3186 Muğla :Muharrem nıfekası 

3200 Aııkara : Memct 

320 1 Zonguldak: Reşat 

-3202 Trabzon: Rekibe 
3 2 ı O Elbistaıı: Hacı Vasiıı 

3 20 9 İstanbul: hapisanesi ııde Ma
ci t Rüfekası 

3 20 8 Bartın hapisanesi nde mah
ldırnlar ııamıııa Süleyman 

3207 Bursa hapisarıesinde Eşref 

3203 Burdur hapisanesinde Razi
ye ve arkadaşlan 

3 20 4 Malatya: Rif at 

3205 Malatya: lialiııı Ali 

3206 Sıvas: Hapisanesinde KAzım 

3 21 3 Ankara: Hafız Et em kaptan 
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Arzuhal Jıulasası Muamelesi 

Af talebine dair M. M. V. 
16/5/ 1929 

Afleri 7 20No ile karara 
ra pt ed ilm iştir 

Konya hapisanesindeki ınustafaııın affi 72QNo ile karara 
raptedilmiştir 

Muhtar intihabındaki yolsuzluk hakkında Da. V. 
16/5/1929 

Gümüş mamulat ilıracına nıüasade edilmesi İk. V. 
16/5/ 1929 

Tasfiyeden şikayet 

Tasfiyeden şikayet 

Affi yahut iadei ımıhakemesi 

Oglunun askerlik cezasının affi 

Tecili celaları 

Maliye aleyh in deki davasım ıı i cra eclilm~

diğinine dair 

istiklal ınadalyası 

Eınvali metrukeden bir lıane i tası 

Mahkeme azası Hacı Alımet ef. den şikayet 

Borçlu ıııahküın ları n affı 

Af ları 

Af leri 

Af! eri 

Tayyare tahsildarını n i h ti !ası hakkıtıda tah
kikatın henüz ikmal edilmediğine dair 

ikinci defa evlenmesine müsaade 

Af leri 

Evvelki istidasına zeyl 

Ma. V. 
16/5/ 1929 
İk. V. 
16/5/1929 
7 20 No ile karara 
raptedil nı iştir 

M. M. V. 
16/5/1929 
720No ile karara' 
raptedilmiştir 

Ad. v. 
28/5/1929 
M.M.Etı. Rs. 
28/5/1929 
Da. V.18/5 /929 
730No ile karara 
raptenilıniştir 

691 No ile karara 
raptedilıniştır 

692No ile karara. 
rapteclilmiŞCir 

692No ile karara 
raptedilmiştir 

'592No ile karara 
raptedilmiştir 

Da. V. 
30/5/929 
695No ile karara 
raptedilmiştir 

692No ile karara 
raptedilmiştir 

1393Noile kara
ra raptedilmiştir 



l::vrak Arzttlıal salıibi ııiıı i s\ın 
.\:: ve adresi 

32 12 Darı ca: Seyla li. 

3214 Ankara: Sıtkı 

3216 Şebinkarah i sar: Ete m 

3217 Ankara: Hüseyin Çavuş 

3218 İstanbul: Ayşe H. 

. 3219 inebolu: Satı 

3220 Bayramiç: Ahmet Çavuş 

3221 istanbul : Osman Tevfik Ef. 

3222 Burdur hapisanesinde Ömer 

3223 Konya harisanesinde Mus-
ta fa 

3224 Erzincan : hapisanesinde M. 
Ali 
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Arzuhal lı ıı!Asas l Muamelesi 

Konyada isidi m ricasına dair Da. V. 
25/5/929 

Açık maaşLmnııı itası Da. V. 
28/5{1 9 29 

istiklal ınadalyası M. M. En. 

30/5/ 19 29 
Terfibi 709 No ile karara 

raptedilmiştir 

ı-Ii dematı vataniyeden maaş tahsisi 7 04 No ile karara 
raptedilmiştir 

Hukuk davasında hatayı adliden bahis Ad. V . 
28 15/1929 

Arazi verilmesi Da. V. 

28/5/ 19 29 
K ustıru olmadığı halde zirrırneti çikarı ldı - i k. V. 
ğına dair 3/6/ I 92 9 
Afleri hakkında 708 No ile karara 

raptedilıniştir 

708No ile karara 
ra pt edi Im iştir 

ll 7 ()SNo i le karara 
raptedilmiştir · 

3 2 25 Kastamonu hapisanesinde Af leri lı a kkıııda 709No ile karara 
raptedilıniştir H. Avni 

322G Afyon Karahisar hapisane-
sinde Şabaıı R. 

1227 Denizli lıa pisancsi ııd c t-lü-
seyin 

3228 istanbul hapişaııesindc /\li 
Ulvi 

3229 Adana hapisanesinde Ayşe 

R. 
32 30 Aadana hapisanesinde Ziilıdü 

3231 K ola: )J Şaban 

3232 Adana )) Ayşe 

3233 Mustafakemalpaşa Itap isa
ııe s iııde Eyup 

3234 Ayvalık: hapisanesindee Mi
tat 

)) 

)) 

ll 

j) 

709 No il e karara 
ra ptedi Inı iştir 

709No ile karara 
rapted ilmiştir 

709No ile karara 
rapiedilmiştir 

709No ile karara 
ra ptedi Im iştir 

708No ile karara 
raptedilmi ştir 

708 No ile karara 
ra ptedi Im iştir 

708No ile karara 
raptedilıniştir 

70 8No ile karant 
raptedilmiştir 

798No ile karara 
raptedi !ın iştir 



Evrak Arzuhal salıibinin isim 
J:; ve adresi 

3235 Canimı: hapisanesinde 
Memet Emin 

3236 Çanakkale: hapisanesinde 
Hasan 

323 7 İ stanbul: hapsanesinde 
Ah-met 

329 8 Çankırı: hapsanesinde 
İhsan 

3239 Aksaray: Şevket 

3 240 Ceyhan Osman 

3241 Bahçe: Ali Meın e t 

3242 Çorum: osman Nuri 

3243 inebolu : Salih ı-Iilıııi 

3244 l staııbtıl İ sma il Hakl;ı 

3245 Aydın : Ahınet 1 l a nıeli 

3246 istanbul : mübadiller İsınail 
324 7 Adapazar : İbrahim 

3248 Bergama : Hulusi 
3249 Silivri : Mustafa 

3250 İskilip: Mehmet Şükrü 

3251 Erciş: Akif 

3252 İzmir : Mühendis sadık 

325 3 Bayburt : Tursun 

3254 Bayburt : Derviş 

3255 Bayburt : Dede 
3256 Bayburt: Seyfullalı 
325 7 Siverek: Mehmet R. 
3258 Erzurum: Cemal 
3259 M. KemalPaşa: faris R. 
3260 İ zm ir : Mustafa Ekrem 
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Arzuhal lıulisası 

tecildcn istifane ettirilmesi 

» 

)) 

)J ıl 

» 

Muaıne lesi 

708No ile karara 
raptedi Imiştir 
708No ile karara 
raptedi Im iştir 

7 O sNo ile karara 
raptedilmiştir 

708No ile karara 
raptedilmiştir 

708No ile karara 
raptedilmiştir 

Başkasına borcundan 
~dildi ğ' iııe dair 

dolayı eınvali hacz Ma. V. 

Serıetlerinin istihsaliııe kadar rııalısup ımı -
anı e lesi nin mahfuzi yeti 
tevliyet hissesi. tevcilıi 

Satılacak eınvaldcıı istihkakının itası 

Terfi lı i 

' 28/5/ 1929 
Ma. V. 
28/5/ 1929 
EV. U Ma. 
28/5/ 1929 
Ma. V. 
28/5/1928 
M. M. V. 
28 /2/ 1929 

Veraset da va sında magdur edildiklerine dair Ad .V. 28/ 5/929 
Iiaııeleriııin i stirdadından şikayet Ma.V. 28/5/929 
Maaş tahsisi 7 09No il~ karara 

raptedilmiştir 

Hapisane ekınek bedelinin itası Da. V. 28/5/929 
Mahkemece istid alarının !<abul edilrned iğin- Ad. V. 28/5/929 
den Şik~yet 
Tasfiyenin refi 703No ile karara 

raptedilmiştir 

Matltıbatının itas ı Ma. V. 
28/5 /1929 

Mühendisler biri i ğı nın layihası Hıfzı karargir 
olmuştıır 

kamııısuz olarak tevkifinden şil<fiyet Da. V. 
28/5/ 1929 

Kanunsuz olarak tevkifinden şikayet Da. V. 
28/5/ 1929 

Haksız tevkıf edildiğinden şikayet Da. V. 28/5/929 

» Da. V. 28/5/9 29 
Oda Başı zadelerin tecavüzünden şikayet Da. V. 28/5/929 
Memuriyetiııiıı i adesi Mf. V. 3/6/929 
Azatlı karyesi ınulıtarlarından şikayet Da. V. 28/5/929 
İ s tiklal madal yası M. M. En. 

30/5/ 19 29 



Evrak 
M 

Arzuhal salıibiııiıı i s iın 
ve adresi 

- 3s3-
Arzuhal lı u !asası M uaınelesi 

3261 Balıkesir : hapisanesinde Affi 702No ilekarara 
Mustafa raptedilmiştir 

3264 Pangaltı : Ayşe Teffiz edilen emiAkin istiı·dadından şikayet Ma. V. 

3265 Adana : Dudu H. Savadan aldıgı tarlaya dair 

3266 Tokat : Rıza Barem Kanunu hakkında matuzat 

3263 Ankara: Ulvan Bir işde istihdamı nı 

3267 Ankara: Sincan. Naciye Enılakiııe vaki ınüdahaleni n nıerı'i 

3271 İzmir: Hapisanesinde Aflerı 

mahkumlar 

3270 Adana: Safet I-lanıın Kocası ııı ıı cezasını n affı 

3269 Ordu: liapisanesinde Salih Afleri 

3268 Bayazıt hapishanesinde Mev- Tecili cezaları 

kuflar 
3 I 97 Sanısun : Abdurralmıan Matlubatımn itası 

l(. h Takrir : IGlzıın Hüsnü B. 464 No lu erıcünıen kararına itiraz 
Hakim Rıza B. 

3298 Ankara : Etem Kaptan istidasına zeyl 

3283 Çankın hapishanesinde Ka- Affı 

dir 
3388 Nevşehir: Hapisanesinde Na- Af ve tecili 

zıın 

3305 Manisa: )) m ah- )) 

kfımlar 

)) Mitat 3304 Kastomunu :ıı 

)) Ali Rıza 3303 Rize » 

)) Hidayet 3302 Çankırı » 

3301 Çankırı hapisarıesinde Euat Af ve tecili 

3274 Adana hapisanesi nde Latife Kocasıııın affı 

3277 Kozan lıapisanesırıde İbra- Affı hak kın da 
him 

0387 Trabzon hapisanesi ııde Ra- Affı hakkında 

sim 

28/5/ 19 29 
Ma. V. 
28/5/ 19 29 
Ma. V. 
3/6/ 1929 
709 No ile kara
ra rapted ilıniştir 

Da. V. 
28/ 5/929 
708 No ile kara
ra ra ptedilıniştir 

708 No ile kara
ra ra pteclilmiştir 

708 No ile kara
ra rapted ilıniştir 

798No ile karara 
raptedi Imiştir 

721 No ile karara 
ra pt edi pıı iştir 

R. Celileye 
2S/5/029 
( 949 ) a nıer -
buttur 

735No ile karara 
niptedilmiştir 

7 35 No ile karara 
raptedilmiştir 

)) 

)) 

735 No ile karara 
raptedilmiştir 

735 No ile karara 
rapted·ilmiştir 

735 No ile karara 
raptedilmiştir 

7 3 5 No ile karara 
raptedilmiştir 



- 384 -
Evrak Arzuhal salıibiııiıı i s inı 

,;\,? ve adresi Arıtt i ı al lı u ! asası Muaıııelesi 

3 286 Malatya hapisanesinde Me- Affı hakkında 

nı et 
735 No ile karara 
raptedilmiştir 

3 28 5 Antalya: hapisanesinde Ri fat Af ve tecilleri 735NÖ ile karara 
raptedi Im iştir 

3284 Sinoı): » malı k lım la!' 

3300 Uşak: » Hüseyin 

3299 Ayintap » Şükrü 

3280 Çorum: Nuri 

3275 Erzincan : Mustafa 

329 ı Ankara : Saide 

)) 

)J 

)) 

ll 

Memleket i ne iadesi 

Hanesinde oturandan şik!yet 

735No ile karara 
raptedilm iştir 

735No ile karara 
raptedilmiştir 

735No ile karara 
raptedilmiştir 

720No ile karara 
raptedilmiştir 

Mükerrerolmağla 

hıfzedilmiştir 

Da. V. 
2/6/ 1926 

3278 Cebelibereket : Oüllü Köyü Kariyelerinin Varpuz nahiyesinden fek edi!- Da. V. 
muhtarları memesi 3/6/ 1929 

3279 Bursa : Hasan 

3281 İzmir : Şemseddin 

3282 istanbul : Niyazi 

3295 Ordu: Drama mubadilleri 
Yusuf Ef. 

3307 İstanbul Bayazit: Meınet 
Hulfısi 

3306 Alaşehir: Miizeyyen J-1. 

3296 Bulga!'istan: ıiasaıı Salil.ı 

3290 Kars : Mehmet 
3276 Köyceğiz Akif 
3288 Suşehri : Kamil 
3282 Bayburt: Ahmet 
3297 Yozgat: Saryesi mulıtarları 

3293 Adapazar: Şakir 

4413 Devrek de: Memet Efendi 

4491 Isparta : Şükrü Efendi 
4492 Trabzon: Memet Salih Ef. 

Kadro harici bırakılmasından şikayet Diyanet iş. 

3/ 6/1929 
Malüliyetiııden dolayı terfih muan1elesiniıı M. M. V. 
tesrii 3/6/19 29 
İskan olurduğu hanenin istirdadından şikayet Da. V. 

3/6/ 19 29 
Emlfiki metruke teffizi hakkında bazı ihbarat Da. V. 

3/6/ 1929 
Azliııde ıı ş ik!yet D. ş. 

3/6/ 19 29 
Malıklım olan 
ııı uayenes i 

Tekalidünün icrası 

zevc iııiıı lıastalı ğmııı Ad . V. 
3/6/ 19 29 
Ad. V. 
3/6/ 1929 

Bir ferağ muamele~inin telıiriııden şikayet Ma. V. 3/6/929 
Mütegallibe Sabriden şikayet Da. V. 3/6/929 
Muaveııeti nakdiye talebini havi Da. V. 3/6 /929 
Erazi teffi zi ricasıııa dair Ma. V. 3/6/929 

Karyelerine otlakı ye tahsisi Ma. V. 4/6/929 
İlıtiyhttan ınuvazzafa nakli ııde kıdeıııi nden 731 No ile karara 
teıızi l edilmemesi hakkıııda raptedilmiştir 

l(azaııç vergisine itirazı havi 

Mahkemeden şikayet 
Bir lı aııe temliki hakkında 

-+5 No ile kara
ra raptedilııı i ş1i r 

21 9 .lJ )J 

2 °6 J) ll 



Evrak Arzuhal sahibiııiıı isim 
A~ ve adresi 

4454 fatih: Abdüllıalim Kaptan 

1 ı O Lobek: Leman paşa zcvces i 

130 İstanbul: Düriye Haııım 

156 İstanbul: Osman Vehbi Ef. 
2 3 7 Eskişehir: Raşit Efendi 

209 Trabzon: Neşet Efendi 

18 4 Çerkeş: Hacı Memet Sait Ef. 
· 180 Olti: Menıet Kamil Ef. 

2 85 -Kilis: Ahdülğani Tevfik Ef. 

280 Bursa: Camikebir imanılan 

29 3 K. 3 : Yüzbaşı Cevat B. 

337 Cebeli Bereket: fettah Ef. 
347 Aııkara : Surıneli zade Mus-

tafa efendi 

374 Edremit: Saıni Efenel i 
375 Nevşehir : Azize Hanım 
5 14 Nevşehir : Davut Efendi 
523 BursCı: liüseyin Sabri Ef. 

532 Beyazit : fettah Efeııdi 

537 İstanbul : Halil Efendi 

54 1 Samsuıı : liasan Efendi 

574 Üsküdar: EmineNecmiyeJ-1. 

615 Ankara: Demircileri 

699 Ankara: Sürmeli zade Mus-
tafa 

645 Konya lıapi sa nesiııde Ali Ef. 
665 Siverek: 11elıcet Ef. 
67 2 İ s tanbul: Kerna li ye li Alırnet 

Şülm~i Ef. 

686 Buzca ada : Memet Zeki Ef. 
767 Zafranbolu: Molla Osman Ef. 

695 Manisa: Tevfik Ef. 
704 Bünyan: Mustafa Ef. 

708 Polatane: Emine H. 

7 40 Galata: İdris Hıfzı ef. 

737 Zafranbolu: Sadık ef. 

770 Ankara: Ethem Kaptan 
795 Bünyan: Heyeti ihtiyariyesi 

so ı İstanbul: Mustafa Rüştü 

803 Urfa hapisanesinde İbrahim 
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Arzuhal hu!Asası 

Seyrisefaiıı Müdüründen şikayet 

Hideın a lı vataııi ye tertibinden nıaaş tahsisi 

Matlubatıııııı itası 

işten ın e ıı edilnıesindeıı şikayet 

Matltıbatı verilmediğ-ine dair 

Pederiniıı katlinden şik1yet 

Müterakim ücretlerinin itasına dair 

Tekaüt edilmesinden şikayet 
Evkaf hakkında şikayet 

Matlubatlannın itası hakkında 

Mük~fatı nakdi ye talebine dair 

Muaınelei asker iyesine dair 

Affı hakkında 

Bir tefsir kanuninin tesrii lıakkıııda 

Bedeli icar talebi hakkmda 

Erazi verilmesi hakkında 

Maaşımn kat'ından şik~yet 

Nalıiye müdürü hakkında şikayet 

Maaşatımn itası hakkında 

Hatayi adliden bahis 

Miiterakirn nıaaşıııııı verilmesi lıakkıııda 

Evkaf hakkmda bazı ilıbarat 

Cezasıııııı affi hakimıda 

Malıkuıııiyetiııiıı affi lıakkıııcl a_ 

Mahkfııni yetiniıı affi hakl<ıı ida 

Ailesi lıakkınd :ı bnı ifadatı lıavi 

Şarapları sa tılın adığına dair 
Ormandan istifade ettirilmeleri hakkında 

Tekaüdiyesi hakkında 
Muhtelif ifadatı havi 

Haksız olarak mahklımiyetinden bahis 

Verilmeyen matlubatı hakkında 

Tekaüt maaşı tahsisi hakkında 

Zarar ve ziyan talebi hakkında 

Hükumet konağı hakkında 

Evkaf müdüründen şik~yet 

Affı hakkında 

Muamelesi-

293N İle karara 
raptebilıniştir 

62 )) )) 

399 )) )) 

9 8 l) )l 

3 34 )J )) 

114 )J ll 

123 )) 

59 ll 

328 ll 

21 o ll 

72 ll 

1 3 7 )) 

617 ll 

122 )) 

71 )l 

48 )) 
65 )) 

134 ) l 

57 4 ll 

90 ıı 

1 04 )) 

7 }) 

6 ı 7 )) 

42 ll 

193 )l 

83 )) 

55 ll 

31 5 l ) 

95 ).) 
228 )) 

509 )) 

725 )) 

203 )) 

393 )) 
228 )) 

156 )) 

84 ll 

)) 

) l 

)) 

)) 

ll 

) ) 

ll 

)) 

) 1 

)) 

D 

)) 

)) 

ll 

)) 

)) 

D 

ll 

ll 

ll 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
1·: ve adresi 

85 9 Sivas: Abdülnıuttalip 

877 Aydın: Elli imza ile 

887 Burdur: Süleyman Sırrı 
921 İstanbul : Selman 
9 2 2 Göre: Mehme-t Mesut 
948 Cidde: Meıııe t Ef. 

1010 İskilip : Ahmet Ef. · 
1042 Bursa: Mesut Ef. 
1054 Bolu: Ahmet Ef. 

ı O ı 5 Sinop: Ziya Ef. 
1017 Kocae li: Hayri Ef. 
1030 i staııbul: Kireçciya n Araksi 
ı 034 Balıkesir: felı ın i Ef. 
1 059' İnce su: Muhtarlan 
1107 Sinop: İbr;tlıinıoğ lu rlasaıı 

1065 İstanbul : Iiasan Sabri Ef. 
1058 Sarı kamış : Mütekait Nafiz 

Ef. 

ı 076 İzmir: İbrahim E. 
110 2 İzmir: Mahmut Çavuş 
11 20 Ada pazarı: Ali Osman Ef. 
1178 Oaziaymtap : Abdullah 

Namık Ef. 
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Arzuhal Iıulasas ı 

----------- --------

Müıılı e diın enılaki hakkında 

Bir emlak bankası küşadı hakkında 

Affı hakkında 

Türk tabiiyetine kabulü hakkında 
Memuriyete tayini lıakkmda 
Orınan i daresinden şikayet 
Zevcesinin fuhşe tahrikinden şikayet 
Tekaüt edi Irııesindeıı şikayet 
Adiiyedeki evrakı hakimıda 

Cezasım n affi hakkında 
- Pederiııin katilleri lıakkmd a 

Muamelesi 

Encümendedir 
155No ile karara 
raptedilıniştir 

70 )) )) 
73 )) » 

106 ll )) 

66 )) )) 
46 )) )) 

Ci 8 )J )) 

1 o )) . )) 
26 )) )) 
11 )) )) 

Zc\-ciııiıı istarıbula avdetine müsaade edilmesi 43 » 

Kefalcti ınüteselsileleri hakkında itiraz 97 » 

)) 

Ziraat bankas1 şubesi küşadı hakkında 

Haksı z olarak mahkCını edildiğine dair 
Katedilen dersaam maaşı hakkında 

Taahhüdünü ifa ettiği halde müşkülat 
gösterildiğine dair 

Cezasımn tenzili hakkında 
İsl~anı Iıakk111da 
Maruz kaldığ·ı muamelenin tashihine dair 
Matlubatının altın olarak itasına dair 

331 » 

ı4 )) 

225 )) 
520 ll 

142 )) 
44 )) 
54 )l 

13 2 )) 

)) 

» 

)) 

)) 

ll 

» 

) ) 

1143 Manisa Aklıisan Memet Hanesinin tarafına teslimi hakkında 103 )) )) 
Hulusi. Ef. 

ı 140 Mederni: Elmacıkdere heye- Ormanlardan sureti istifadeleri hakkında 66 » 
ti ilıti yariyesi 

1150 Sıvas: Naciye H. Müteveffa zevci Tayyar Beyin ınatlubatımıı 32 » 

itası hakkında 

11 5 3 Rizede nıevkuf Abdünalıman Talıli yesi lıakkl!lda 6 » 

11 57 İstanbul : Seher H. Malıkfıırıiyetiııiıı :ıffi hakkında 126 » 

11 87 Mazkirt : İbrahim falıri Ef. 
ıt 83 Ayvaiık: Ali Rıza Ef. 
11 60 Cide: Binbaşı lv\. J-laıııdi Ef. 
11 65 Mersiıı: J-lafız Sabit Ef. 
11 61 İstanbul : Nezlıe t Ef. 
1209 istanbul : Hatice 1 Safiye 

1 

Sam i ye haııı ııılar 

1 20 8 istanbu l: Alı nı et Reııızi Ef. 
1227 Erınenek: İv\iitekait İ smail» 
1225 Erzurum : Alınıet Muammer 

Hakk ı ndaki kararın feslıi 

İskam hakkı nda 

Maaş rnuanıelesiııiıı taslıilıi 

Vckalet yapnıası ııa müsaade e dilııı es i 

İkraııı i ye talebini Jıa v i 

J-lavza icra nıeınurund:ııı taznıiııat talebini 

35 )) 
40 )) 

340 ll 

79 )) 

136 )) 

havi 78 >> 

Maaşının itası hakionda 33 ıı 

Orduya iadeten ta y.i ni ne dair 1 O 2 >ı 

istihkaloııın i tas ı na dair 7 5 v 

)) 

l l 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

» 

)) 

)) 

)) 



fvrak Arzuhal sahibinin isim 
.~ ve adresi 

1222 İzmir: Raşit Ef. 

1 23 5 Eskifoça: Emine, Mustafa Ef. 
1267 Varna: Mardik tatyos Ef. 
1 25 7 Galata: Celep esnaf Cem i

yeti 

1253 Balıkesir: liakkı Ef. . 
1244 Uşak: Musa Kazım Ef. . 
ı 272 Bitlis: Nüınune Mektebi 

Müdürü Sırrı Ef. 
1297 İsparta : Doktor NazifI-lasan 

B. 
1303 Erzurum: Emiıı B. 
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Arzuhal lıulasası 

Cezasıımı ha.ddi itidale ircaı 

Tahsis olunan tarla icarı hakkında 

Tabiiyeti hakkındaki muamelesinin ifası · 
Maarif vergisi hakkında 

Müterakiın maaşatının ita sı 

Menfasımn Maııisaya tahvili hakkında 
Taahhütnamesine tevfikan mektep tazmina
tının kabulü ricasına dair 
Mecburi tekaüt muamelesinin ibtali 

Erzurumdaki lıaneleri bedelinin itası 

Muamelesi 

41 A,; İl e karara 
raptedilmiştir 

28 )) )} 

70 ı » )) 

56 )} )J 

3 1 » » 

53 » » 

100 » » 

16 .u )) 

479 o )} 

1285 Artvin: İsa Ef. Hakkındaki teıny iz kararının feslıi 19 4 >> )) 

1314 Osmaııeli: Mulıacir Halil Ef. Maruz kaldıkları haksızlıktan şikaye t 1 ıı )) 

13 1 3 İstanbul: Abdüllah Abut Ef. Pertev Beyden matltıbatı hakkında 3 8 ıı » 

ı 338 Gazi Ayırıtap Abdülkadir » Karzan bir muavenet talebine dair 23 » » 

1341 Balıkesir: Ali fehmi » Bazı yolsuz ahval hakkında şikayet 81 )) » 

ı 335 Ödemiş : Salih » Vekalet yapmasına müsaade edilmesi lıakkında 77 )ı » 

1334 Adana: Abdülkadir Emlak verilmesi hakkında 50 .ıı » 

1332 Konya : Memet Hilmi Mt:av<:net talebini havi 51 » » 

ı 3 25 Aydın: Hapisanesi Apdullalı Affı husus i talebi ııi h avi 
B. 24 .ıı » 

1 324 imalatı lıarbi yede yüz başı 
Abullah Ef. 

1322 Kara isalu: Hatıp Ali Ef. 
1 319 Sivas:hapisanesinde Sey. Ef. 
1354 Sivas: baytar Hayri veEkrem 

Ef. 

1366 İsparta : hoca Şükrü Ef. 
1362 Bursa : Nazmi Ef. 
1360 Koçarlı: sullı hakim ' sabikı 

Halil Ef. 

Malıkum olduğu tazıniııatııı affı hakkıııda 

Maaş ı ııın tezyid i hakkında 
Affi hakkmda 
Maaş ve harcıralı lan lıak kmda 

İsparta Adliyes inden şikayet 

Maaşların salim bir usule raptı 
Tekaütliğinin refi hakkında 

1359-- Mersin 
Vehbi 

hapi sanesinde Talıliyesi bakkıncia 

1370 

1374 
1383 
1384 

137 2 

İstanbul: İbrahim Ef. 
Tazgırı : Hacı Ahmet Ef. 
istanbul : Recep felımi )) 

Ayvalık : Mehmet Emin » 

Kasımpaşa: Mütekait Nuri .ıı 

Tekai.it nıaaşlarınııı kat' edilmemesi lı akkında 

Mevzu lıaczin telıiri hakkında 

Tekaüt nıaaşımn tezyidi lıakkırıda 

Muayene neticesine göre tekaüdünüıı i crası 

hakkında 

Bigayrihakkın tazminatla mahküm edildiği

rıe dair 

16 2 ll )) 

74 )) » 

37 :o )) 

89 1l )) 

2 19 » ) l 

95 )) ·ıı 

286 » )) 

500 )) :ıı 

22 » » 

99 )) )) 

' ) ,.. 
~ J )) )) 

60 )} )) 

36 .V 



Evrak Arzuhal sahibinin isiııı 
A~ ve adresi 

---------- ---

1 3 78 Sinop hapishanesi nde: Os
man Ef. 

1 397 Kayseri 
1393 Adana 

Sadi Ef. 

:ıı Emiıı Ef. 
Salahatti n V ıısuf 

1 3 O 9 İstanbul : M ari Antuvaııet 
1 401 Pulathaııe: Muhtar Eyüp Ef. 
14 20 istanbul : Hıfzı Ef. 
1424 Kayseri hapishanesinde 
1 4 23 Rusyada Mehmet Şerif Zade 

Mustafa Efendi 
1440 Elazizde Hasan ve şevket 

Efendi 
1484 Trabzon: Salih Ef. 
1448 Erzincan Mustafa Sıtkı Ef. 
1455 istanbul: Leon Seoşmaıı Ef. 
14 75 İzmir hapisanesinde Yahya 
1460 İzmir : mütekait Cemi! Bey 

1462 İstanbul: Mehmet Efendi ve 
rüfekası 

14 76 Yenişehir: Muhtar Ali Ef. 
1480 Bandırma: Süleyman Ef. 
1486 -yozgat: Bekir Oloğ Raşit Ef. 
1503 Kürdüs: Ahmet Cemal Ef. 

150 ı K ula: Tevfik Ef. 
1498 Niğde: Riza ef. 

1494 Ankara: Mimar Adil ef. 
1489 Istanbul: Müstafa Şükrü ef. 

1522 İzmir: perukar ilya Bardu 
1517 Tortum: binbaşı yüsuf Ke-

nan ef. 

ı 537 Erzincan: lialilullah Zihni 
1535 Kara İsalu: Cüma ve rüfekası 
1548 Bursa: Ahmet fazı! ef 

1546 Palu: Melınıet Fazlı ef. 
1 5 6 8 Ankara: Hüseyin ef. 
1 56 7 Ankara : Ayı şe lı ani nı 
1565 Urfa : Nuretelin Nabi 

1 56 1 Vozğat : Mulıtar Veysel 
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Arzuhal httlasası 

Dörtyol lıapishaııesihe nakli 

Mulıakenıesinin tekrar icrası Iıakkıııda 

Tasfiyeden şikayet 

Pederindeıı müutakil arazi lıaklmıda 

Tütün iıılıisarı ıııuaınclatıııdan ş ika yet 

İstiklal madalyası talebine dair 

Malıkumiyetinin affı hakkında 

Bir mektebe yerleştirilmes i hakkında 

Afları hakkında 

Haııc temliki hakkında 
Harcirah havalesinin gönderilmesi 
icrayı vekaletine· müsaade edilmesi 
1-!ata y ı adliden bahis 
Bir hane ve bir dükkan talebine dair 
Arazilerinin zaptından şikayet 

Aşar borcu hakkında 
İstiklal madalyası hakkında 
Cezalarımn tecili hakkında 
İnhisar memurluğuna tayini 
istiklal madalyası talebine dair 
Oğlunun hapisanede işkenceden tahlisi 
hakkında 

!\ \ uaınelesi 

() .~ İle karara 
rabtedilmiştir 

'82 :ıı )) 

o52 ~) )) 

3 78 » 

20 ll 

'2 44 ll 

ı 8 » 

2 29 ]) 

57 )) 

236 )) 

16 ı ll 

37·6 ll 

·445 o 

3 ll 

21 ll 

621 )) 

669 :ıı 

163 ::0 

117 » 

180 ::0 

61 ll 

:ıı 

)) 

D 

JJ 

) ) 

ll 

:ıı 

]) 

]) 

)) 

» 

)) 

Bila nıucip azledildiğine dair 173 :ıı 

Tıbbiye mektebinde tenzili sınıf edildiğiııe 
dair 87 )) )) 

Bir arsaya ·ait hukukunun temini 
Haksız tekaüt edildiğine dair 

Hadenıei hayrat maaşının tezyidi 

Ormanlardan istifadeleri hakkında 
Bir veraset davasi hakkında 

Valof emlake dai _r 
iki sene cezasıııııı affi 
zevcinden müntekil maaşları hakkırıda 

ınünaziun filı bağ· hakkında 

. köylerinin mülıtacinıııc tolıuınluk verifnıes i 

94 :ıı )) 

86 )) . )) 

144 )) )) 

66 )) )) 

509 )) )) 

2 ::0 

I 05 :ıı 

434 V 

17 » 

ı 00 )) 

)) 

]) 

)) 



Evrak Arzuhal sahibinin isim 
N ve adresi 

1553 Adana : kadillidenAli ve 
rüfekası 

15 52 Karaisalu: Bektaş ve rüfekası 
158 I Kutahya : faruk ve ll 

ı 575 Tosya : Hüseyinve ll 

ı 5 8 7 Tarsus: Şavki Efendi 
1586 Büyükada: Ayandan Yusuf 

Ziya Bey 

ı 599 Muğla: Murad Efendi 
ı 597 Eşme: Hilaliahnıer Reisi 

Tahsin Bey 

ı 583 Ankara : Mustafa çavuş 
1593 Adana : Babaettin Ef. 
1594 İstanbul : Faik Ef. 
2598 . Sorkun ınuhtarları 
ı 600 Ankara : Malul mülaazim 

Nureddin Ef. 

1602 istanbul : Nccip 
1608 Kilis: Belediye Reisi ve R. 
1609 Beytişşebap: Hüseyin Rasim 
1620 Manisa: Polis Ahmet Remzi 
ı 639 Darice : V esp le H. 
1643 İzmit : Zelilıa H. 
16 3 7 M.M. müstahd~m Behcet B. 
164 7 Beşiktaş ; Şehnaz Hani m 
16 7 3 İzmit : Memet Cem i I 
164 7 Samsun: Mubadil Ahmet 

Mulıtar Ef. 
1649 Tokat: Mazhar Alp Ef. 
1655 Antalya: Hüseyin ve rüfekası 
1667 Bursa: Dersam vaizleri 
1668 Üsküdar: İclal Hanım 
ı 669 Dersadet İbrahim Çavuş 
16 71 Pal u: Hacı Bayram Ef. 
1672 Palu: Şükrü Ef. 
1681 Tokat: Ali Galip Ef. 
169 I İstanbul : İdris Hıfzı Ef. 
16 9 2 Beşiktaş: Me m et Necati ll 

1702 Ankara: Mustafa ll 

1697 İstanbul: Talip ll 

1696 Kars: faris » 

-389-

Arzuhal bulasası 

ormanlardan intifaları hakkında 

) ) » 

aşar faizlerinin afii hakkında 
mezrupırıçleri hakkında 

Harcırab havalesinin tesrii 
Maden imtiyazı hakkında 

Malıkumiyetinin affı 

İadei memuriyetine dair 

istiklal nıadalyası talebini havi 
Tekaüt maaşlarının katından şikayet 
Tekaüde sevkinden şikayet 
Emlak ve arazi vergisi hakkında 

Muamelesi 

66 .~ İle karara 
rabtedilnıiştir 

66 ll ll 

30 :n :n 

124 ll )) 

133 ll » 

265 ll ll 

39 ll » 

143 o )) 

180 )) 'D 

29 ll )) 

394 )) l> 

18 » 

Maluliyetine nazaran hakkı kanunisinin itaşı 1 86 » » 

Eczanesinin küşadına müsaade edilmesi 
Hazineye borçlarının tecili 
İstiklal madalyası talebini Iıavi 

» ll )) 

Mahdumunun tashihi sinni hakkında 
Zevcinden boşannıasımn temini 
Tekaüt maaşının katından şikayet 

198 » 

69 )) 

180 » 

1 80 ll 

76 )) 
15 J » 

574 )) 

» 

)) 

J) 

)) 

)) 

)) 

Bir bap hanenin taraflarına teslimi ricasına dair 4 7 n ıı 

Nispeti askeri yesinin iadesi 

İskan Iayihası hakkında maruzat 
Terfihi hakkmda 
İskan layilıası hakkında maruzat 
Maaşlarının kesilmesinden şikayet 
Mükafatı naktiye talebine dair 
İstiklal madalyası talebine dair 

Veraset da vas ı hakkında 
ll ll 

Hukukunun vikayesi hakkında 
Dakik fabrikasındaki zararın tazınini 

Amele teali cemiyetinin settinden şikayet 

Rize hapsanesine nakli hakkında 

İstiklal madalyası talebine dair 
Emiald milliyeden hane itası hakkında 

107 )) 

166 )) 
188 )) 
1 o ı ll 

85 )) 

179 ll 

108 )) 
12 )) 

12 » 

96 )J 

725 )) 
15 2 )) 

142 ll 

lll ll 

268 ll 

ll 

)) 

)) 

ll 

ll 

J) 

)) 

)) 

)) 

J) 

)) 

ll 

ll 



Evrak 
M 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

- 390 -

Arzuhal lı ulasası Muamelesi 

1695 İstanbul: Abidin Ef. Madalyası şeridinin kırmızıya tahvili 240 N İle karara 
rabtedilmiştir 

1692 
1704 
1707 
1705 

1713 
1710 

Evrak 
.!~ 

1898 

1935 

1977 

2008 

2016 

2092 

2244 

2288 

2448 

2483 

2550 
2590 

2698 

2736 
2787 

» Dişçi Nejat » Zabitlikle sitaja sevki 58 ':> » 
Sivas: Hapsanesinde Süleyman Afleri ricasına dair 127 » 

424 » 

223 » 

» 
» Pangaltı : Harndi B. Maaşlarının kat'inden şikayet 

Küçük kapu : Mustafa ve Tahrir komisyonundan şikayet 
rufakası 

Balye: Maadin şirketinde Nuri Şirketle matlubunun tesviyesi ricasına dair 23 7 » 
Üsküdar: Muhiddin B. Haksız tekaüt edilmesinden şikayet 146 » » 

II - l{anunlnr lutlcminc havale edilen arzuhallar 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

Ankara' Rauf B. 

Ankara : Hamza B. 

Ankara: Tevfik B. 

Ankara: Celal Akif H. 

Ankara ; Ali Şakir B. 

Ankara: Mustafa B. 

İstanbul : Feyyaz Ali B. 

İstanbul: Ali B. 

İstanbul: Saliha H. 

E"kişehir: Vasıf B. 

Ankara: Nesibe H. 
İstanbul: Rifat ve arkadaşları 

Ankara: Muzaffer B. 

Akhisar: Mernet B. 
Milas: Balıtır İsrail B. 

Arzuhal hulasaşı 

Alıvali sıhhiyesine binaen kanunlar kalemiticteki 
vazifesinden affi istirhamına dair 
Kanunlar ve zabı t kaleminde bulunan münhalattan 
birine tayini istirhamına dair 
Kanunlar ve zabıt kaleminde bulunan münhalattan 
birine tayini istirhamına dair 
Kanunlar ve zabıt kaleminde bulunan münhalattan 
birine tayini istirhamına dair 
Kanunlar ve zabıt kaleminde bulunan münhalattan 
birine tayini istirhamına dair 
Meclisteki memuriyetine ait bir kıta hüsnühal 
mazbatasının itasına dair 
Yozgat Meb'usluğuna intihap ve infikak tarihlerinin 
bildirilmesine dair 
İstiklal mahkemesınce ·verilen karar suretinin veril
mesi istirhamma dair 
İstiklal mahkemesince sactır olan karar suretinin 
kendisine gönderilmesine dair 
ikmali tahsil maksadile tahvili memuriyeti istirha
ınına da·ir 
Münhal daktiloluğa tayinine dair 
Gümrük tarifesinde un için mevzu olan 11 lira 
rüsuınun 5 liraya teıızili hakkındaki layihanın 

bazı cihetlerinin tetkiki istirhamına dair 
Mecliste ınünhal bulunan m em uriyetlerden birine 
tayini istirlıanıına dair 
Taltif edildiği istikl!l madalyasının itasına dair 
İstiklal mahkemesince idam edilen Milaslı Halil 
İbrahim efendinin evrakı arasındaki makbuzlarının 
gönderilmeşine qair 



Evrak 
N 

3141 

3292 

2187 

2313 
2493 

1890 

1891 

1892 

1899 

1982 

2063 

2073 

2119 

2158 

2178 

2404 

2568 

3017 
3018 
3019 
3024 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

Ankara: Yusuf Kenan B. 

Konya: Mustafa B. 

Ankara: Alunet ferit B. 

Ankara: Teııasüp Cevdet H. 
Ankara. I-lalit Atalay B. 

- ~{}1-

Arzuhal hul!sası 

Ankara istiklal mahkemesinin vermiş olduğ·u karar 
suretinin kendisine verilmesine dair 
Mecliste kabul edilen Arzuhal Enetimeni mazbatası 
suretinin kendisine verilmesine dair 
Memuriyetine ait berayizimmet mazbatası verilme
sine dair 
Münlıal daktiloluğ·a tayini istiı·hamına dair 
Münhal memuriyete tayin edilmesine dair 

TTI - Zabıt Kal(~mine haYale etHlen arzuhnllnr 

Ankara: Halil Şeref B. 

Manisa: Ali Naim B. 

Ankara: Ahmet Rasim B. 

Ankara: fuat Aytekin B. 

Ankara: Cemal B. 

Ankara: Salalıattİn Arif B. 

Ankara: Turgut Bahri B. 

Ankara: Mustafa Sıtkı B. 

Ankara: Hasan B. 

Ankara; Alırnet ferit B. 

Ankara: Refik rnünür B 

A.ıkara: ~Alaettin B. · 

B. M. M. Zabıt Kaleminde müıılıal bulunan zabıt 

katipliğine tayin buyrulmasma dair 
B. M. M. Zabıt kaleminde müıılıal bulunan zabıt 
katipliğine tayin buyrulmasına dair. 
B. M. M. Zabıt kaleminde münhal bulunan zabıt 
katipliğine tayin buyrulmasına dair 
Alıvali sıhlıiyesine binaen zabıt katipliğ· ini ifaya 
mütehamınil olmadığından vazifesinden affı istirha
mına dair 
B. M. M. Kalemlerinde münlıal memuriyetlerdea 
birine tayini hakkında 
B. M. M. Kalemlerinde münhal memuriyetlerden 
birine tayini hakkında 
B. M. M. Kalemlerinde münhal memuriyetlerden 
birine tayini hakkında 
B. M. M. Kalemlerinde müııhal memuriyetlerden 
birine tayini hakkmda 
B. M. M. Krlemlerinde nıiinlıal memuriyetlerden 
birine tayini hakkmda 
Meclisteki memuriyetine ait brraeti zimmet mazba
tası verilmesine dair 
Münhal bulunan zabıt katipliğine tayini istirhamı~ 
na dair 
Münhel bulunaıJ zabıt kaıipliğine tayini istirhamı~ 

na dair. 

lV - Bütçe F.nciiilwninc h:nnle edilen nrzuhaU:ır 

İstanbul: Yakup B. 
İzmir: Saip ve arkadaşları 
İzmir: Sırrı B. _ 
Bursa: M. Nuri B. 

Yeni maaş kanunundan istifade etmelerine dair 
Yeni ınaaş kanunundan istifade etmelerine dair 
Yeni maaş kanunundan istifade etmtlerine dair 
Yeni maaş kanunundan istifade etmelerine dair 



~vrak 
N 

3028 
3032 

3033 
3034 
3045 
3069 
3070 
2961 
2962 
2963 
2988 
2989 
2990 
2991 
3010 

30 ı 1 
3015 
3081 

3082 

3095 

3096 

3097 

3110 

3132 

3157 

3198 

3262 
3294 

Arzuhat sahibinin isim 
ve adresi 

Aydın: Hüsnü B. 
Hava mektebi memurlarından 

Tevfik B. 
Ankara: Zıya B. 
Bursa: Galip B. 
Diyarbekir: Esat B. 
Erzurum: Kemal B. 
Aydın: Sami B. 
Ankara: Şefik B. 
istanbul: Ahmet B. 
istanbul: Nazım ve fethi B. ler 
Kütahya: Sadık B. 
Ankara: Naim B. 
Ankara: Ahmet Eyup B. 
istanbul: Ahmet ve Harnit B. ler 
Trabzon, Oelibolu, Samsun, 
Çorlu, Muğla, Akhisar, İstanbul, 
Tekirdağ, Alpullu, Manisa, 

·Edirne, Alaşehir, K ula, Bursa, 
telgrafcıları 

İzmir : Mazhar B. 
Ankara: AlAettin ve arkadaşları 
İstanbul: Nuri Ahmet Beyler 

İzmit: Behçet B. 

İstanbul: Rasih B. 

istanbul: İsınail Hakkı B. 

Ayıntap: Yılmaz B. 

İstanbul: Ali ferit B. 

Elaziz: Hüseyin B. 

Bursa: Ticaret Odası Reisi 

istanbul: Meınet Ali B. 

Ankara: Memet Veysi B. 
İstanbul: İhsan H ilmi B. 

Arzuhal hulasası 

Yeni maaş kanunundan istifade etmelerine dair 
Yeni maaş kanununda birinci sınıf askeri muamel~t 
memurlarının istifade etmeleri istirlıamına dair 
Yeni maaş kanunundan istifad.~ etmelerine dair 
Yeni maaş kanunundan istifade etmelerine dair 
Yeni maaş kanunundan istifade etmderirıe dair 
Yeni maaş kanunundan istifade etmelerine dair 
Yeni maaş kanunundan istifade etmelerine dair 
Barem kanunundan istifade etmeleri i stirlıamına dair 
Barem kanunundan istifade etmeleri istirlıaımna dair 
Barem kanunundan istifade etmeleri istirhamına dair 
Barem kantınundan istifade etmeleri istirhamına dair 
Barem kanunundan istifade etmeleri istirlıamına dair 
Hidematı vataniye tertibinden maaş itasına dair 
Barem karıunundan istifade etmeleri istirhamına dair 

Barem kanunundan istifade etmeleri i stirhamına dair 

Barem kanunundan istifade etmeleri istirhamıııa dair 
Barem kanunundan istifade etmeleri istirhamına dair 
Tarife kanununun müzakeresinde istirhamlarının 
nazarı dikkate alınması na dair 
Tarift: kanununun müzakeresinde istirhamlarının 

nazarı dikkate alınmasına dair. 
Yeni maaş kanununda 13 üncü dereceye kondu
ğundan 1 O nuncu dereceye geçirilmesine dair. 
Gümrük tari fe kanununun nıüzakeresi nde köse le 
tarifesinin ( 400 ) kurnş gümrük resmine iblağma 
dair. 
Altın kabın uçları bakır mutbah takımlan gümrük 
resminin fazlalandırılmasına dair 
Yeni maaş kanununun müzakeresinde mütakitlerin de 
maaşlarına zam yapılmasına dair. 
Yeni maaş kanununda pahalılığın nazarı dikkate _ 
alınması hakkında. 

Yeni gümrük tarife kanununda ipekli mensucattan 
alınacak gümrük resminin tetkikine dair. 
Yeni maaş kanunundan istifade etmeleri istirhamına 
dair. 
Bütçe Encümeninde münhal memuriyete tayinine dair. 
Barem kanununda derecelerinin yükseltilmesine dair. -



Evrak 
N 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

-39j-

Arzuhal hul~sast 

Y :- İtlaı•e ll eyetine hn valc edilen aı•znhallnr 

2093 

2187 
2207 

2361 

2379 
2606 
2648 

2692 

2836 

3273 
3325 

3326 

Trabulusşam meb'usu sabıkı : 
Elmeııak Ef. 

/\nkara: Salılı Orhan B. 
Ankara: isınail Hakkı B. 

Ankara: Muhlis B. 

Ankara: Zekeriyya B. 
Ankara: Kadri Ef. 
istanbul : Telefon Türk Ano im · 
şirketi 

Ankara: Atıf B. 

Ankara: Nuri B. 

Ankar: Sıtkı 

Ankara : Münür B. 

/\nkara: Suat ve Melfthat H. 

Mülğa meclisi · meb'usanda aza iken vermiş olduğu 

tekaüt ve mazuliyet aidatının kaydır.dan ihraciyle 
kendisine itası hakkwda 
Müterakim pahalılık zamlarımn verilmesine dair. 
Maaşının veri !me sine ve vazifesine devamı 
istirlıamma dair. 
Meclis vezesince gösterilen 202 lira borcun 
kendisine ait olmadığı ndan teıızi li ricasına dair. 
Pahalılık zammından istifade etmesi istirhanıına dair. 
İkramiye verilmesine dair. 
Faturalar esrnanının tesviyesi ricasına dair 

Cevazı istihdamı mutamammın bir mazbata veril
mesine dair. 
Ameliyat olacağından tedavi ve yol masrafının 
verilmesine dair. 
Vazifesinden affı ricasına dair. 
Meclis veznesine borcu olan ı 04 liranın taslıihi 
istirhamına dair 
lv\esailerine mukabil ikramiye verilmesine dair. 

YI - 1\Jntban ya ha valc edilen aı·znhallar 

26 4 7 Ankara: Salahatti n Bey 

2862 Almanya: Ömer Cemal B. 

3078 Karaköse: Osman Cevdet B. 

Kavanin mecmuasımn 2,4, üncü ciltlerinin gönderil
mesi ricasma dair 
Gümrük ·tarife kanunu layilıasından bir adet göııde
rilmesine dair 
1, 2, 3, 4, 5, 6, ıncı ci lt Kavanin nıecnıualarının 

verilmesine dair 

VII - Mnhnsf'bc lo=ılcminc hnYnle edilt'n arznhnl 

2285 Ankara: Süleyman B. Müıılıal olan idtipliğe tayini istirhamıııa dair 

Ylll - Dahiliye Eneüıııcnine hnvuiP t•t.Jilcıı nrznhalluı· 

2792 Bitlis: Arif ve arkadaşları Bitlis vilayetinin vilayet olarak kalması istirhamına 
dair 



-f:vrak 
~ 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

280 3 Bitlis ahali si 
Diyarıbekir ahalisi 
Hiyran ll 

Varto ll 

Mutki ll 

2840 Elaziz: fethi B. 

-394-

Arzuhal hulasast . 

Bitlisvilaetinin vilhet olarak kalması istirhamına 
dair 
Bitlis vilayetinin vilayet olarak kalınası istirhamı na 
dair 

rx -:- İktisat Enetimenine havale edilen aı·zuhallar 

2835 

2888 
2993 

2992 

3035 

306 3 

3153 
3154 
3155 
3156 

2924 

2932 

E091 

3016 

İstanbul : Remzi B. 

İstanbul : Ahmet Ekrem 
İzmit : ı--ı. Behcet B. 

Palu : Tahir B. 

İstanbul ' : Tüccarlar 

İstanbul : Sudi B. 

B. 

Gümrük tarifesi hakkında yapılan kanundan istifade
leri istirhamına dair 
Gümrük tarifesinde ıtriyata ait maruzat 
Yeni Gümrü~ tarife kanununda hariçten gelen yazı 

ve çini mürekkeplerine 30 misli zam yapılmasına 
dair 
Gümrük !arife kanununda kereste sanayiinin himaye 

-edilmesine dair 
Maden kömürii resminin fazlalaştırılmaması istirha
mına dair 
Kağıtlardan alınacak gümrük resminin tenzili rica
sına dair 

X - Adliye Euciimentne havale edilen aı·zuhall::ır 

Ankara : Halis Yeni Tecil kanunundan istifade etmeleri istirlıamına 

Ankara : Cemal Çavuş )) ]) ll ll ll 

Konya : Şükrü ll ll D ) ) )) 

Isparta : Ali Ulvi )) ll )) ll ]) 

XI - 1\Iuhtclit }~neümeııe havale edilen arzuhallnı• 

Değirmenciler şirketi: İsmail ve 
arkadaşları 

İstanbul : Hasan Rıza B. 

Montren: Mahmut Muhtar Paşa 

l> ]) 

Buğ~ay ve un gümrük resminin metbut layiha mu· 
cibince tadiline dair 
Buğday ve un gümrük resminin merbut layiha mu
cibince tadiline dair 
Encümenin aleyhine verdiği kararın mahkeme kararına 
teyit edilmesi ve mes'uliyetin tahakkuk ettirilmesi 
lazım geldiğine dair 
Encümence verilen kararın tetkiki için bir ıaylııa 
gönderildiği ne dair 



Evrak 
!\!' " " 

3129 

32 ı ı 

32ı5 

3272 

2412 
24Sı 

2894 

2980 
298ı 

3016 
3038 

30ıo 

30ıo 

30ıo 

Arzuhal sahibinin isim 
ve adresi 

Montren: Mahmut Muhtar Paşa 

» » ) ) 

» » )) 

ll ll » 

-395-
/ 

Arzuhrl bulasası 

ı-5-19 29 tarihinde k eşi de ettiği telgıraf suretini 
gönderdiğine dair 
mudafaasına ait layihanın 15-5-1929 tarihinde gön
derildiğine dair 
Hakkında yapılan tahkikata izahat verdiğine dair 
Hakkında yapılan tahkikata ait izahatname 

:XII - Ilıfzcdilcn arzuhallar 

Ankara M. Memduh B. 
Ankara: fatma H. 
Urla: Hacı Salih Zeki B. 

İzmir: Telgrafcıları 
Balıkesir : Telgrafcıları 
Konya : Posta memurları 
Diyarbekir: Kayseri , Amasya , 
Kırklareli, Çorum telgrafcı'ları 

Trabzun, Oelibolu, Samsun, 
Muğla, Akhisar 
İstanbul, Tekirdağı , Alpullu , 
Manisa, Edirne 
Alaşehir,Kula,Bursa telgrafcıları 

Münhal olan Bütçe Eııcümeni katipliğine tayinine dair 
Münhal olan daktiloluğa tayinine dair 
Şark vilayeti mültecilerinden olduğu için affi 
istirhamına dair 
Maaşlarına zam yapılmasına dair 
Maaşlarına zam yapılmasına dair 
Maaşlanna zam yapılmasma dair 
Maaşlanna zam yapılmasına dair 

Maaşlarına zam yapılmasma dair 

Maaşlanna zam yapılmasma dair 

Maaşlanna zam yapılmasma dair 



.E - Su:dlcr- istizahlaı· 

1 - İkinci içtirna zarfında biri Dalıliye ve diğeri Sıhlıat ve İçtimai Muavenet Vekaletindenki 
cenıan iki sual tevcilı edilmiştir: 

Dahiliye Vekdlelinden 

Ccbelibereket Mcb'usu Naci Paşanın, sahipsiz kalaıı çocuklarla içtimal teşkilahmız hakkında 
ne gibi tedabir alındığına ve saireye dair olan şifahi sualine, suaı takririnin 30 mayısta 
verilmiş olnıasıııa ve Mt> clisi Alinin ise 3 lıaziraııda tatili faaliyet etmiş olmasına binaeıı cevap 
veri lı nem i ştir. 

Sılı/wl ve İçlimai Mıwuenel Vekrtletinden 

Giresun Mcb'usu hakkı tank 13eyin, tıp aleıııimizde ınütelıassıs adedinin artırılması hususun
da takir edilen gaye ve saireye dair olan şif<thi sualine . Sılılıat ve içtimal Muavenet Vekili 
Doktor Refik Bey tarafından 1 7-1- ı <n9 tarihli 26 ı cı in'ıkatta verilen cevap ld.fi at 
ol uıınıuştur. 

2 - Bu içtima zarfında istizah yapı lmaınıştır. 



Nafıa Vekili 

Recep Bey 



F - lzayı kiranı muamelatı 

1 - icra Vekilieri Heyeti 

İkinci içtima bidayetinde İcra Vekilieri Heyeti aşağıdaki zevattan mürekkepti: 

Başvekil : lsmet Paşa ( Malatya) 
Adiiye Vekili : Mahmut Esat B. ( İ:::mir) 
Dahili ge >> : Şükrü Kaya B. (Muğla) 
Hariciye >> : Doktor Tevfik Rüştü B. (İzmir) .; 
İktisat >> : Mustafa Rahmi B. (İzmir) 
Stlılıat ve İ. M. >> : Doktor Refik B. (İstanbul) 
illaarif » : Mustafa Necati B. (İzmir) 
.'11Ialiye » : Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) 
Milli illıidafaa » : ll'luslafa Abdtilha/ık B. ( Çankll'l) 
Nafw >> : Be/ı iç B. (İstanbul) 

Nafıa Vekili Behiç Beyin ahvali sıhhiyesine mebni vaki istifası üzerine Kütahya Mebusu 
Recep Bey 5/1 1[1 929 tarihinde mezkfır Vekalete tayin olundu. 

Maarif Vekili Mustafa Necati Beyin vefatı üzeriue İzmir Mebusn Vasıf Bey 2/3/1929 
tarihinde Maarif Vekaletine tayin kılındı ve müşarünileyhin bilahara istifa etmesine mebni 
mezkfır Vekalete ı 3/4/1929 tarihinde Gümüşhane Mebusu Cemal Hüsnü Bey 2'eçti. 

İktisat Vekili Mustafa Rahmi Bey, ahvali sıhhiyesine binaen Vekaletten istifa etti ve yerine 
29/5/ 1929 tarihinde Edirne Meb'usu Şakir Bey tayin edildi. 

2 - istifa ve vefat eden zevat ile bunların yerine 
intihap edilenler 

Geçen Yıllık ta nıünhal olduğundan bahsolunan Bilecik, Cebelibereket, Kars, Samsun ve 
Zonguldak ıneb'usluklarına sırasile Asaf Bey, Naci Paşa, faik Bey, Nusret Sadullah Bey ve 
Celal Sahir Bey intihap olunmuşlar ve müşarünileyhimin mazbataları sirasile : 

5/ 11 /1928 
5/1 1/1928 

17/ 1 / 1929 
17/ 11 / 1928 
31 /12/1928 

Tarihlerinde tasdik olunmuştur. 
İkinci içti ma esnasınd 1 : 

İstanbul Meb'usu Behiç Bey, Peşte Sefirliğini kabul ettiği cihetle 22/11 / 1928 de, Manisa 
Meb'usu Sabri Bey, Bükreş Elçiliğini kabul ettiği cilıetle 23/3/ 1929 da meb'usluktan istifa 
etmişler; 

Elaziz Meb'usu Muhiddin Beyin vefat ettiği 22/ 11 / 1928, 
İzmir Meb'usu ve Maarif Vekili Mustafa Necati Beyiıı vefat ettiği 5/ 1/1929, 
Bolu Meb'usu Cemi! Beyin vefat ettiği 23/3/1929, 
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Maraş Meb'usu Nurettin Beyin vefat ettiği 2/6/1929, 
Tarihlerinde Heyeti Umumiyeye arzedilmiştir. 
Bu suretlerle inhilal eden : 
Elaziz Meb'usluğuna intihap olunan Fazı! Ahmet Beyin mazbatası 31 / 12/ 1928, 
İstanbul Meb'usluğuna intihap olunan Abdülhak Ham it Beyin mazbatası 2 ı /1/19 29, 
İzmir Meb'usluğuna intihap olunan Vasıf Beyin matbatası 23/2/1929, 
Tarihinde Heyeti Umumiyece kabul edilmi~tir. 

Mütebııki Bolu, Maraş ve Manisa meb'uslukları münhaldir. 

3 - Mezuniyetler 

İkinci içti ma zarfmda ceman 5 7 zat Heyeti Um um iyeden mezun i vet istihsal etmişlerdir. 
Bunların isimlerile mezuni yetlerinin müddeti ve Heyeti Umumiye kararına iktiran tarihini 
gösterir eetvel aşağıdadır: 

Bursa Meb'usu As af B. bir ay hastalığına biııaen 12/ 11 /4929 
Çorum )) Dr. Mustafa )) bir ay j) )) )) 

Ii ak ari )) İbrahim )) 15 gün mazereti ne ;o )) 

Zonğuldak )) Hüsnü )) bir ay hastalı ğına )) )) 

Istanbul )) Aahmet Rasiııı )) - bir av )) )) )) 

Manisa )) Bahri )) üç ay )) )) )) 

Kastamonu )) V el et )) 10 gün )) )) )) 

Niğde )) Hal it )) 15 gün kerime!..ini lstaııbula 

ğötüreceğinden )) 

Bursa )) Asaf )) bir ay hastalığına binaen 14/ 1/1929 
Samsun )) Nusret Sadullah » iki ay )) » )) 

Hakari )) İbrahim )) · bir ay )) )) )) 

Antalya )) Hasan Sıtkı j) iki ay )) )) )) 

Trabzon )) Şefi k » bir buçuk ay » )) » 
Kırşehir )) Yahya Galip » bir ay )) )) )) 

Yogat )) Salih )) bir buçuk ay 'J) ll )) 

Eskişehir )) İsmail Besi m Paşa iki ay )) )) )) 

Oiresuıı » Hacim )) iki ay )) )) )) 

Denizli }) Vusuf )) 20 gün )) )) )) 

Yozgat )) Tahsin )) iki ay mazereti ne » )) 

Kocaeli )) K ılı ncoğlu Hakkı » bir ay dişlerini tedavi ett-
irmek üzere )) 

Malatya ll Mahmut Nedim )l bir ay hastalı ğına binacn )l 

Konya )) Kazım Hüsnü )) birbuçük ay refikasım sinatoryoma 
götüreceğinden )) 

Manisa )) Bal ır i B. on beş gün hastalığına binaeıı 21/2/ 1929 
Kastamon '1) M. Fuatu )) bir ay )l » )) 

İstanbu » Süreyya Pş. iki ay )) )) » 

Hakari )) İbrahim B. bir ay )) )) )) 

Bilecik :n. Rasim )) bir buçuk ay » )) ll 

Niğde )) Ha !it )) bir buçuk av )) )) )) 

Kocaeli )) Kemalettin )) bir ay )) )) )) 

Bayazıt :1 Şefi k )) bir ay )) )) » 

Malatya )) D. Hilmi ll bir ay )) )) ;ı> 



Isparta 

Amasya 

Amasya 
Denizli 
Bolu 
Ordu 
f.skişehir 

Diyarbekia 
Afyon Karahisar 
Ordu 
Antalya 
Tekirdağı 

Afyonkarahisar 
İstanbul 
ıM~raş 
lte-kirdağı 

Trabzon 

Samsun 
Manisa 

Kastamonu 
Ce belibereket 
Afyonkarahisar 

Muğla 

Bitlis 

İstanbul 
Maraş 

Meb'usu İbrahim 

:ıı 

:ıı 

» 
)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

ll 

)) 

)) 

)) 

)) 

Na fiz 

İsmail Hakkı 
Necip Ali 
Şükrii 
Reeai 
Emin 

Rüştü 

İ zzet 
Hasan fahri 
Alırnet Saki 
Cemi! 
Musa Kazım 

Ahmet Rasim 
Abdülkadir 
Celal Nuri 

Dan i ş 

Avni 
Bahri 

Yel et 
Ali Riza 

» İzzet 

ll Ali Nazmi 
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B. yirmi gün 

ll 

)) 

ll 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

ll 

ll 

ll 

)) 

)) 

)) 

ll 

ll 

)) 

)) 

bir ay 

bir buçuk ay 
bir ay 
iki ay 
bir ay 
bir byçuk ay 

bir buçuk ay 
bir buçuk ay 
bir buçuk ay 
bir buçuk ay 
bir ay 
on gün 
bir ay 
bir ay 
bir buçuk ay 

bir buçuk ay 

bir buçuk ay 
bir buçuk ay 

bir ay 
bir buçuk ay 

» yirmi gün 

:ıı 1 5 gün 

ıı Muhittin Nami ıı 20 gün 

» Süreyya 
» Nurettin 

Pş. iki ay 
B. 15 güıı 

validesini n vefatma 21/2/ 1 9 2 9 
binaen 
ai levi mazereti ne 
binaen 

:ıı )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

hususi ve zarur! maze
retine binaen 
hastalığına binaer. 

)) )) 

ll » 
ll )) 

)) )) 

ll )) 

)) ll 

)) )) 

ailesinin sıhh1 ma
zeretine binaen 
yeğeninin hastalı 

ğına binaen 
işlerini görmek için 
tedavi edilmek üzre 
Viyanaya gideceğin

den 

)) 

)) 

)) 

)) 

) ) 

6/4/ 1929 
)) 

ll 

)) 

6/4/ 1929 
)) 

)) 

)) 

ll 

ll 

)) 

)) 

hastalığına biııaen 27/4/ 1929 
)) )) )) 

)) ::.ı ll 

ailevi mazeretine 14/15/1929 
biııaen 

ai levi mazereti ne )) 

bi na en 
hastalığına binaen ll 

)) ll ll 

4 - Azayi kirarn tarafından Meclis haricinde ifa olunan 
vezaif 

BeyneimiJel parlamentolar ticaret konferansında lv\cclisi Anyi temsil etmek üzere isimleri 
aşağıda yazılı zevat, Riyaset Divanının teklifile, 29/5/19 29 tarihinde intihap olunmuşlarqır ; 

Süleyman Şevket Bey Antalya 
Şükrü » Çanakkale 
Vasıf .ıı İzmir 
Süreyya Tevfik » Tol\at 
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5 - Masuniyeti teşriiye 

ı - Erzurum meb'usu Abdüllıak Bey: 

Karaköy Posta Şübesi memurlarından Babaettin Efendiyi vazifesini ifa ederken darp ve 
tahkir ettiği iddia ve şikayet olunan Erzincan meb'usu Abdülhak Beye isnat olunan fiil, teşrit 
masuniyetinin ref'ini müstelzim memnu fiillerden olmadığından, yapılacak kanuni taKibatın· 

devre nihayetine talikan 24/12/1928 tarihinde Heyeti Umumiyece karar verilmiştir. 

2 - Giresun meb'usu Hakkı Tarık Bey: 

Mehmet ve İhsan Tahsin Efendiler aleyhinde Son Saat gazetesile bakareti mutazammm neş
riyatta bulunduğundan şikayet edilen mezktır gazete sahibi imtiyazı Giresun meb'usu Hakkı 
Tarık Beye isnat olunan fiil, teşrii masuniyetinin refini nıüstelzim olmadığından, yapılacak 

kanuni takibatın devre sonuna talikı, Heyeti Umumiyeni n 27/ 12/ ı 928 tarihinde takarrür etmiştir. 

6 - Yeni intihap olunan Aza ya kiraman T ercümei ha lle ~. - ~·~ 

BİLECİK 

Asaf B. - 188 2 de Selanik de doğmuş, mühendis mektPbi alisinden diploma almıştır. Mes
lekine ait muhtelif memuriyetlerde bulunduktan sonra Naha Umum Müdürü iken Arıkara 

Şelıremantine tayin edilmiş, bilalıara meb'usluğa intihap olunmuştur. 

CEBELİ BEREKET 

Naci paşa - 1 8 7 5de Manastırda doğmuş, Harbi yeden mezun olmuştur. Alamanyada ikmali 
tahsil etmiştir. Beşinci Kol Ordu Kumandam iken meb 'us intihap olunmuştur. 

ELAZiZ 

Fazı! Ahmet B. - ı 884 de istanbulda doğmuştur. Muhtelif mekteplerde ve husvsi olarak 
Ali tahsil görmüştür . Mualliınliklerde bulunmuş, maruf mulıarrirlerimizdendir. Dil Encümeninde 
aza iken nıeb'usluğa intihap edilmiştir. 

İSTANBUL 

Abdüllıak Hatnit B. - 185 2 de İstanbulda doğmuş, hususi tahsil görmüştür. Hariciyeye 
intisap ederek tedricen büyük elçi unvanını almış , İstanbul Meclisinde Ayan Reis Vekilliğinde 
bulunmuştur. 

Makber, Eşber, Tezer, Tarik, İbııi Musa, Finten V. s. gibi muhalledatın nıübdii, Şairii 
Azamımııdır. 

İZMİR 

Vasıf B. - 1892 de İzmirde doğmuş, İzmir Maarif Müdürü iken ikinci devrede 
Saruhan Mebusluğuna intihap edilmiştir. 6 mart 1340 da Maarif Vek~Jetine intihap edilmiş 
ve 22 teşrinisaııi 134 0 da istifa etmi şt i r , 
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Prağ Elçiliğine tayinine mebni 26 teşrinievvel ı 340 da mebusluktan istifa etmiştir. 

Moskova Büyük Elçisi iken, İzmir mebusluğuna intihap kılınmış ve 2/3/1929 tarihinde tayin 
olunduğu Maarif Vekaletinden 13/4/ 1929 da istifa etmiştir. 

KARS 

Faık B. - 1277 de Manastırda doğmuş olup Harbiyeden mezundur. Muallimliklerde 
bulunmuştur. 

SAMSUN 

Nusrat Sadu/lah B. - 1869 da İstanbulda· doğmuş, Almanyada Lisede ve Viyanada hukuk 
tahsil etmiştir. Mülğa Şurayı Devlet azalığında ve Bruxellcs ve La Haye sefirliklerinde bulunmuştur. 

Hariciye Vekaleti Umuru Siyasiye Unıunı Müdürlüğünden istifa etmiş iken üçüncü devrede 
nıeb'us iııtihap olunmuştur . 

Belgrat Sefaretine tayin olunınasma mebni 6/2/ 1928 de istifa etmişsede 17/11 / 1928 de 
tekrar Samsun Meb'usluğuna intihap olunmuştur. 

ZONGULDAK 

Celôl Sahir B. - 1883 de İstanbulda doğ·nıuş, Iiukuk tahsili görmüştür. Edebiyatı 
cedide, fecri Ati, Milli edebiyat ceryaıılannda amil olmuş, herdem taze, bir şairimizdir . 

Müteaddit eserleı-i vardır. 



Bi lee i k Me b'usu 
.[h n f' Hey 

Elaziz Meb'usu 
Fa:il Alın ıl'f Hey 

Ccbeli bereket Meb'usu 
Nnc i Paşa 

İ stanbul Meb'usu 
Af)(ltil!ıak Hamil Bey 



i z rııir Meb'usu 
ruszj' Ney 

Saınsuıı ı\ \ e b' u s u 

Nusmt S([(/ullnlı Hey 

Kars Meb'usu 
Fıtik Bey 

Zonguldak Meb' usu 
·Celrll Salıir Hey 


