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A - Yüksek Meclisi doğrudan doğruya alakadar eden bazt 
kanun, nizamname ve talimatnameler 

... ~ 
1 - Teşkilatı esasiye kanunu 

(Kanun No. 491) 

BİRİNCİ F ASIL 

Alıkarnı esasiye 

Ciimlınriyet 

Birinci madde - Türkiye Devleti bir cüın
huriyettir. 

L isnn, m (ılwı· 

İkinci madde - (Muaddel : 5 şubat 1937) -
Türkiye Devleti, Cümhuriyetçi, milliyetçi, halk
çı, devletçi, laik ve inkrHipçrdrr. Resmi dili 
türkçedir. Makarri Ankara şehridir. 

II ôJ; ·iını:ycti milliye 

U~üncü madde - Hakimiyet bil 5.k::ı.ydii art 
milletindir. 

B ii yi i/; M ili ct il[ I'Clisi 

Dördüncü madde - Türkiye Biiyük Millet 
Meclis i, milletin yegane ve hakiki mümcssili 
ol np millet n amma lı n k kı h ükiıniyct i isli ııı n 1 
eder. 

Sıılahiyd l cr 

Beşinci madde - Teşri sal:l.hi yeti ve icra 
lmd:·eti Büyük Millet Meclisinde ter c ll i ve te
merküz eder. 

Teşı·i 

Altıncı madde - Meclis, te~ ri'i sal fth i yct iııi 

bizzat istim al eder. 

i cm 

Yedinci madde - Meclis, icra salil.lıiyetini, 

kendi tarafından müntelıab R c isicümlınr ve 
onun tayin edeceği bir İ cr :ı. V ckilleri Heyeti 
marifeti le istimal eder. 

Ili'iklmıcti nınrakab c ı- e ıslwt 

Meclis, Hükumeti her vakit murakal e ve 
ıskat edebilir. 

I I rıl.1cı. lwzcı 

Sekizinci madde - Hakkı knzn., millet na
nuna, usulü ve kanunu dairesinde müstakil 
n ı e lı ~tkim tarafnıdan istimal olunur. 

İKİNCİ F ASIL 

Vazifei teşriiye 

lJf e elisin teşeklciilii 

Dokuzuncu madde - 'rürkiye Büyük Millet 
Meclisi kanunu mahsusuna tevfika.n millet tara
fından müntehab mebuslardan müteşekkildir [*]. 

[*] 906 numaralı karar: 
1 - l ntihab bitibde reylerin en çoğunun bir zat 

uhdesinde taayyiin yahud müsavi r eylm·de çekilecek 
kanuni kuranın bir zat uhdesinde takarrür ettiği an, 
o zatin mebusluğunun mebdeini teş ldl eder. 

2 - Bir memuriyette iken mebus olanla?· hakkında 
teşkilatı esasiye ka.nunıınun yi?·mi üçüncü ve yirmi 
sekizinci maddeleri alı/camı lazimüitutbik olabilmek 
yani m emuriyet kabulü vesilesile mebusluğun suku
tıına hükmolunabilmek için mebus olan bu memurun 
kendi ·iııtihabına r esmen ıttıla hıisıl ettikten sonra 
memııriyette devam etmek istediğine dair merciine sa
rihan malumat arzetmiş olması lıizırndır . 

9 - M ebus intihab edil(·ıı bir zatin mebuslulc tah
sisatına istihlcakı M eelise iltihakı ile meşruttur. Yal
nııı: Meclisin kararile müeyyed mazerete müsteniden 
gelmemek !ilen iltihak addolunur. Mebus intihab edii
diğine resm en ıt tıla hasıl eden memur vazitede bulun
sun, mezun olsun bu tarihten spnralci müddete aid 
memuriyet maaş ve tahsisatı fevkalıidesini alamaz ve 
işten el çektirilmiş, vekUlet emrine alınmış, açıkta 
kalmış olsun yine bu müddete aid maaş ve tahsisatı 
f evlcal(J,deleri verilemez. 26 şubat 1927 



-2 
lntilıcıb etmek hakk ı 

Onuncu madde - (JVIuaddel : ll ld'tnuııuev

vel 1934) - Yiı·mi il<i yaşmr bitiren kadın , er
kek her Türk, mebus seçmek hakkını haü:dir. 

lntihab olunmak lıalrkı 

On birinci madde - ( Iuaddel : ll l,[uıunu

ovvel 1934) - Otuz yaşını bitiren kadın, erkek 
her Türk, mebus seçilebilir . 

111 ebııslıığa m!Lni alı vaZ 

On ikinci madde - Ecıı cbi hizmeti r esmiye
sinde bulunanlar , mücazatr t rhibi ye veya sirkat, 
ahtekaı·lık, dolandırıcılık , emniyeti suiistimal, 

hileli iflas cürüınlerinden birile mahküın olanl ar, 
mahcurl ar , tabiiyeti ecnebiyc i ddiasında bulunan
lar, hukuku ıned cniyeden ıskat edilmiş olanlar , 
türkçe okuyup yazmak bilmeyenler ınebus inti
hab olunamazlar. 

l ntilw b ?ll ii<ldcti 

On üçüncü madde- Büyük Mill et l\fccli sinin 
i ııtih n.bı dört scııcdc lı ir kere i cra olunm·. 

'1' c km r inl iluıb ulıuıı11 al; lw l,'l;ı 

:M:üducti biten nı eb us l a l'ın t e krar i ııtilı a lı 

edilmeleri caizdir. 

Sa bı k l\{cclis li'tlıik l\'l:ecl i sin i~ t.inı am a kadar 
devam eder. 

İ(linım ı ı fe'lllil i<Zi 

Yani intihabm icrasrna iıııkiln göriilınediğ i 

takdirde içtima t1 cvrcsiniıı lıir sc ıı c teınJicli ca
izdir. 

l T ckiil eti n ş iiımı?ii 

Her rnebus yalmz kendini intih ab cclc ıı J ai
r enin değ il , umum milletin vckiliclir. 

Dcıvctsiz toplanııı cık 

On dördüncü madde - Büyük Millet Mec-

lisi, her sene teŞrinisani iptidasrnda [*] davetsiz 
toplalllr. 

Tatil 

Meclis, azasının memleket dahilinde, devir, 
tetkik ve murakabe vazifelerinin ihzarı ve te
neffüs ve istirahatleri için senede altı aydan faz
la t atili faaliyet edemez. 

Kantın i ekıi}'i lıahkı 

On beşinci madde - Kanun t cklif etmek 

'11ahli f 

On altıncı madde - (Muaddel 10 nisan 
1928) - Mebuslar Meclise iltihak ettiklerinde 
şu şekilde tahlif olunurlar: 

[ Vatan ve milletin saadet ve selametine ve 
milletin bilakaydüşart hakimiyetine mugayir 
bir gaye takib etıneyeceğ.ime ve Cümhuriyet 
esaslarına sadakatten ayrılmayacağıma namu
sum iizer.iııe söz veririm] . 

.ilfcısuniy cti teşriive 

On yedinci madde - Hiç bir mcbus Meclis 
dahilindeki rey ve mütaleasmdan ve beyanatm
dan ve Meclisteki rey ve mütaleasmm ve beya
natrnm Meclis haricinde irad ve izharmdan do
layı mesul değildir. Gerek intihabından evvel ve 
gerek sonra aleyhine cürüm isnad olunan bir 
mebusun ınaznunen isticvabı veya tevkifi veya
hud muhakemesinin icrasr Heyeti umumiyenin 
kararına menuttur. Cinai cürınü meşhud bun
dan müstesnadır. Ancak bu takdirde malmını 
aidi Meclisi derhal haberelar etmekle mükel
leftir. Bir mebusun intihabrndan evvel veya son
ra aleyhine sadır olmuş cezai bir hükmün infazı 
mebusluk müddetinin hitamma kadar talik olu
nur. Mebusluk müddcti esnasında müruru za
man cereyan etmez. 

Tahsisat 

On sekizinci madde- Mebusların senevi tah
sisatları kanunu mahsus ile tayin olunur. 

[*] - V çüncü devrenin üçüncü içtimaı ile beşinci 
devrenin ilk inikad günleri, o zaman tatil günü olan, 
cumaya tesadüf etmiş ve Meclis yine toplanmıştır. 
hakkı Meclis az asma ve !cra V e killeri Heyetine 
ai d dir. 



- ~ -
Feı•kalarle dar et 

On dokuzuncu madde - Tatil esnasrnda Re
isicümhur veya Meclis Reisi lüzum görürse lVIee
l isi içtimaa davet edebileceği gibi azadan beşte 
biri tarafından taleb vuku bulursa Meclis Reisi 
clahi Mecli si i~timaa davet eder ['':']. 

Al niyet 

Yirminci madde -Meclis müzakcratı alcııi

dir ve harfiyen neşrolunur. 

Ilafi celsPlcr 

:B'akat nizaııınamei dahilide m üııclcric şer ait€ 
tevfikan Meclis hafi celseler dahi ak teclebilir. 
ve hafi celseler müzakeratnıın ncş l'i Meclisin 
kararma menuttur. 

M iizcıkerelM· 

Yirmi birinci madde - Meclis, mlizakcratr
ru kendi nizaınnaınei. dahilisi mucilıincc icra 
eder. 

MnroJ;ab n 

Yirmi ikinci madde - Snal ve istizalı ve Mec
lis tahkikatr, Meclisin cümlei salahiyetinclen 
olup şek l i tatlıiki nizanınaınci clalıill ilc tnyin 
olunur . 

. lll'lntslnl; '1'1' 1111'111 Hriytl 

Yirmi üçüncü madde - Mebus luk ile Hü
kumet memuriyeti bir zat uhclesinuc içtiına ede
mez [*'"']. 

[ "' ] - 18 - IX -1.937 ele Meclis, bir cımıa?·iesi günü, 
saat 14 te toplanmıştw. 

[**] -Bu maddenin hini müzalceı·P.~inde <<Da7·ülfü
nun müderrislikleri bundan müstesncıdı7'» mealinde 
Istanbul mebusu A li Rıza ve Saruhan Mebusu Vasıf 
B eyler tarafından verilen takt•it·ler Heyeti Umumiye
ce reddedilmişti (23/lll/ 1840 - Cild 7. Sayıfa 835: 
836). Hatta !zmir mebusu Seyid Bey bıı yüzden miis
tafi sayılmıştır (1 31,0 - Cilcl 11, Sayıla 195). 

- 87 numaralı te/ sir : 
A nkara Hukuk mektebinin ali bir meslek melctebi 

olduğuna ve mektebin derslerine maaş değil ücreti tak
ri?· verildiğine binaen bu mualliml,iğin mebuslukla iç-
timaında hiç bir ma1ızur yoktur. 15 şubat 1926 

- 111 numamlı te/ sir: 
Biiyük Millet M eelisi azasından birine Hükıı

met tarafından tevdi edilen muayyen ve mııvakkat bir 
iş HükUmet memuriyetinclen adclolunamaz. 

'-- 10 Qubat 1927 

R eisl1T 

Yirmi dördüncü madde - Türkiye Büyük 
Millet Meclisi heyeti umumiyesi her teşrirusani 
ipticlasmcla bir sene için kendisine bir reis ve 
i.iç reis vekili intihab eder. 

'l' l'cdidi inlilwbnt 

Yirmi beşinci madde - İntihab devresinin 
hitammclan evvel Meclis adeeli nıürettebinin ek
seriyeti mutlukasile intil1abat teedid olunursa 
yeni içtin-ta eden l\!Ieclisiıı intilıalJ dcvt· si ilk teş
rinisaniden başlar. 

Pcı.,;rılarl r. i('lima 

'fe~rinisaniclen evvel vaki olan içt i ına, fevka
lacle bir içtima aclclolunm. 

.lüclisin başl1 ca. t·az fli[ i 

Yirmi altıncı madde- (Unaclclel : 10 nisan 
1928) - Düyiik Millet Meclisi kavaninin vazi, 
tadili, tefsiri, fesih ve il o· ası, Devletlerle muka
vele, mnahede ve sulh akti, harb ilam, ınuva
zenei umumiyel maliye ve Devlet in unıuın hesabı 
kati kanunlarrum tetkik ve tasclikı, mesküldt 
darbı, inhisar ve mali taahhüdü mutazammm 
mulmvelat ve imtiyazatm taselik ve feshi, umu
mi ve Jmsu i af ilaıu, cezalarm tahfif ve tahvili, 
tahkikat ve müeazatr kanuniyenin tecili, mahke
melerelen sadrr olup katiyet kcsbetmiş olan 
idam hükümlerinin infazı [ *] gibi vezaifi bizzat 
kendi ifa eder . 

[ *] - Şeyh S aid isyanı münasebetile hareleatı as
keriye mıntakasıncla ve Ankarada teşkil olunan l stik
Uil mahkemelerinden birincisi tarafından verilecek 
ölüm cezalarının Meclisi A tice tasdik edilmeksizin in
fazı ve Ankara 1 stiklal mahkemesince verilecek bu 
kabil cezaların ise Meclisi Alinin tasvibine arzedil

mesi, 4 -ll - 1941 de tahtı karara alınmış (Kamr : 117) 
ve idam salahiyeti, 20 -IV -1341 de mezkıır mahke
m eye de teşmil olunmuştur (Karar: 136) . 

Aşağıda yazılı 595 numara ve 91 mart 1841 tarih
li kanun ile bu salalıiyet Divanı harblere de veril
mişti: 

«Hali harbde yahud müsellehan ve miiçtemian is
yan vukuıında sahai harekat ve isyandaki idcırei ör/i

ye mıntakalarında müteşekkil biZiimum Divanı ha?·bler
den sadır olan idam kararları, ordu veya kolordu ve
yahud müstakil fırka veya mevkii müstahkem kuman
danları tarafından badettasdik, derhal infaz olunur». 

Maamafih, Menemen vakas ı dalayısile ilan olu
nan idwrei örfiye müddetince bu kanun meri olmamış 
ve Divanı ha1·b tarafından hükmolıınan ölüm cezaları, 
Meclisi Alinin tasdikına arzolunmuştur (Karar: 611). 

- 2881,. scıyılı «Tunceli vilayetinin idaresi hakkın -
da kanun» un 33 ncü maddesi: 

! dam hükümlerinin vali ve kumandan tarafından 
tecile lüzıım görülmediği takdi?·de infazı enırolunıır. 
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M ebusluğım zevali 

Yirmi yedinci madde - Bir mebusun vatana 
hiyanet ve mebusluğu zamanmda iı'tildb töh
metlerinden birile müttehem olduğuna Türkiye 
Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi azayi 
ruevcudesinin sülüsam ekseriyeti arasile karar 
verilir yahud on ikinci maddede münderic cera
imden birile mahküm olur ve mabkümiyeti ka
zryei mulıkeme halini alırsa mebusluk sıfatı zail 
olur. 

M ebııslnğıın sıılmtıı 

Yirmi sekizinci madde - i stifa, esbabr meş 
ı-ua dolayrsile mahcuriyet, bila mezuniyet ve 
mazeret iki ay Meclise ademi devam veyahud 
memuriyet kalmlü hallerinde mebusl nk sakıt 

olur. 

Y ni m c bı ıs in tilwbı. 

Yirmi dokuzuncu madde- Yukandaki mad
deler mucibince mebuslulc sıfatı zail veya sakrt 
olan veyaJmd vefat eden mebusun yerine bir 
diğeri intilıab olunur. 

Zcıbıta . 

Otuzuncu madde - Büyük Millet Meclisi 
kendi zabıta rm reisi marifeti le tanzim ve ida
re eder. 

ÜÇÜNCÜ F ASIL 

Vazifei icraiye 

Rcisiciinıh1.ıı- ve ıniidJeti 

Otuz birinci madde - Türkiye Reisicümhu
ru, Büyük Millet Meclisi heyeti umumiyesi ta
rafından ve kendi azasr meyamndan bir intilıab 
devresi için intihah olunur [ "~ ]. Vazifei riyasct 
yeni Reisi cümlıurun intihabma kadar devam 
cdcı:. Tekrar intihab olunmak caizdir. 

Devlet 1·iyaseti 

Otuz ikinci madde - Reisicümhur, Devletin 
rcisidir. Bu srfatla merasiıni mahsusada l\'[ecli ·e 
ve lüzuın gördükce İcra Vekilieri Heyetine riya-

[*] - FevlcaUide içtimada, intihab tecdid olunur 
( Dö1·düncü. devre). 

set eder. Reisicümhur, Riyaseti Cümhur maka
mında bulundukca, Meclis münakaşat ve müza
keratrna iştirak edemez ve rey veremez. 

Rcisiciimlııım vekalet 

Otuz üçüncü madde- Reisicümhur, hastalık 
ve memleket haricinde seyahat gibi bir sebeble 
vczaifini ifa edemez veya vefat, istifa ve sair 
sebeb dolayrsile Cümhuriyet Riyaseti iııhilal eder
se Büyük Millet Meclisi Reisi vekaleten Rcisi
cümhur vezaifini i:fa eder. 

Rci.sicii1nhuı·un intilwbı 

Otuz dördüncü madde - Cümhur Riyascti
nin inhilalinde Meclis müçteıni ise yeni Reisi
cfımhuru derhal intihab eder. 

Meclis müçtemi değilse reis tarafmdan he
men iı;timaa davet edilerek Reisicüınhur intilıab 

edilir. Meclisin intihab devresi hitam bulmuş 
veya intihabatm tecdidine karar verilmiş olursa 
Reisicümhnru gelecek Meclis intihab eder. 

f(rtnunhınn ilünı 

Otuz beşinci madde - Reisicümhur, Meclis 
tarafından kabul olunan kanunları on gün zar
fmda ilan eder. 

J(cınunZcwın iadesi 

'rcşkilatı esa iye kanunu ile bütçe kanunları 
müstesna olmak üzere ilanrnr muvafrk görmediği 
kanunları bir daha müzakere edilmek üzere es
babr mucibesile birlikte keza on gün zarfmda 
Meclise iade eder. 

Meclis, mezkU.r kanunu bu defa da kabul 
ederse, onun ilanı Reisicümlmr için mecburidir. 

Reisicümhıır·un nııtktı 

Otuz altıncı madde - Reisicümlıur, her sene 
teşrinisanide Hükümetin geçen seneki faaliyeti
ne ve o sene ittihaz edilmesi münasib görülen ted
birlere dair bir nutuk irad eder veyahud Başve
kilo kıraat ettirir. 

IIaı·içtc Devl tin temsili 

Otuz yedinci madde - Reisicümhur, ecnebi 
Devletlerin nezdinde Türk Cümhuriyetinin siyasi 



mümessillerini tayin ve ecnebi Devletlerin siyasi 
mümessillerini kabul eder. 

Tahlif 

Otuz sekizinci madde- (Muaddel : 10 nisan 
1928) - Reisicümhur, intihabı akabinde ve Mec
lis . huzurunda şu suretle yemin eder: 

[Reisicümhur sıfatile Cümhuriyetin kanun
larnıa ve hakimiyeti milliye esaslarnıa riayet ve 
bunları ınüdafaa, Türk milletinin saadetine sa
dikane ve bütün kuvvetirole sarfı mesai, Türk 
Devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemali 
şiddetle men, Türkiyenin şan ve şerefini vikaye 
ve ilaya ve deruhde ettiğim vazifenin icabatma 
hasrnıefis etmekten ayrılınayacağıına namusuro 
üzerine söz veririm]. 

V iikelii.nın im.zcısı 

Otuz dokuzuncu madde - Reisicümhurun ıs
dar edeceği bilcümle mukarrerat Başvekil ile 
vekili aidi tarafından imza olunur. 

B.aşkurnandanlık 

Kırkıncı madde - Başkumandanlık '!'ürkiye 
Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti maneviyesinde 
mündemic olub Reisicümhur tarafnıdan temsil 
olunur. Kuvayi harbiyenin emir ve kumandası 
hazarda kanunu mahsusuna tevfikan Erkanı Har
biyei Um uroiye Riyasetine ve seferde İcra V ekil
leri Heyetinin inhası üzerine Reisicümhnr tara
fından nasbedilecek zata tevdi olunur. 

. Mesv,liyet 

Kırk birinci madde - Reisicümhur, hiyaneti 
vataniye halinde Biiyük Millet Meclisine karşı 

mesuldür. Reisicümhurun ısdar edeceği bilcüm
le mukarrerattan mütevellid mesuliyet 39 ncu 
madde mucibince ınezkur mukarreratr imza eden 
Baş:vekil ile vekili aidine racidir. 

Reisicümhurun hususatı şahsiyesinden dolayı 
mesuliyeti lazımgeldikte işbu teşkilatı esasiye ka
nununun ınasuniyeti teşriiye ye taalh1k eden 17 
nci maddesi ınucibince hareket edilir. 

Feı·dı af 

Kırk ikinci madde - Reisicüınhur, Büku
metin inhası üzerine, daimi malfrliyet veya şey
lıubat gibi şahsi sebeblerden dolayı ınuayyen 
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efradnı cezalarmı ıskat veya tahfif edebilir. 

İstisna 

Reisicümhur, Büyük Millet Meclisi tarafnıdan 
ithaın edilerek mahkum olan vekiller hakkmda 
bu salahiyeti istimal edemez. 

'Pcıhsisat 

Kırk üçüncü madde - Reisici.i.mhurun tahsi
satı kanunn mahsus ile tayin olunur. 

JJiiMi,m et teşkili 

Krrk dördüncü madde - (Muaddel : 5 şu
bat 1937) - Başvekil, Reisicümlıur canibinden 
ve Meclis azası meyal1Illdan tayin olunur. 

Sair vekiller lBaşvekil tarafından Meclis azası 
arasnıdan intihab olunarak heyeti umumiyesi 
Reisicümhurun tasdikile Meclise arzolunur. 

Meclis, müçtemi değilse arz keyfiyeti Mecli
sin içtimanıa talik olunur. 

Hükumet hattı hareket ve siyasi noktai na
zarını azami bir hafta zarfmda Meclise bildirir 
ve itimad taleb eder. 

Siyasi müsteşarıarı Başvekil, Meclis azası 

arasından seçerek Reisicümhurun tasdikina ar
zeder. 

İ cm V ekiUe1··i H -eyeti 

Kırk beşinci madde - Vekiller, Başvekilin 
riyaseti altmda (İcra Vekilleri Heyeti) ni teş
kil ederler . 

Müşte'l'tlc m csnliyet 

Kırk altıncı madde - İcra Vekilleri Heyeti 
Hükümetin umumi siyasetinden müştereken me
suldiir. 

Miinferiden m esnliyet 

V ekillerden her biri kendi salalıiyeti daire
sindeki icraattan ve maiyetinin efal ve mua
melfı.tmdan ve siyasetinin umumi İstikametİn

den münferiden mesuldür. 

Vazife ııe ml'snliyet 

Knık yedinci madde - (Muaddel : 5 şubat 
1937) - Vekıilleııin ve siyasi müsteşarıarın vazi-



ie ve mesuliyetleri mahsus kanunla tayin olu
nur [•]. 

V ekaletıeı·in adedi 

Kırk sekizinci madde 
kanunla tayin olunur. 

V ekiletlel'in adedi 

V ekile niyabet 

Kırk dokuzuncu madde- (Muaddel : 5 şu
bat 1937) - Mezun ve her hangi bir sebeble 
ınazur olan bir vekile !cra Vekilieri Heyeti aza
sından bir diğeri veya siyası müsteşariardan 

biri ınuvakkaten niyabet eder. Ancak bir vekil 
veya biır siyası ınüsteşar bir vekaletten fazlasına 
niyabet edemez. 

Siyası müsteşariarın vekile niyabeti halinde 
kararnamesi Meclise arzolunur [*~']. 

V ekillerin itlimnı 

Ellinci madde - (Muaddel : 5 şubat 1937) -
!cra Vekillerinden veya siyasi müsteşariardan 
birinin Divaru Aliye sevkine dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisince verilen karar vekalet ve
ya müsteşarlıktan sukutu dahi ınutazammmdrr. 

Ş (ını yi devlet 

Elli birinci madde - !dar! dava ve ihtilaf
ları rüyet ve hal, Hükümetçe ihzar ve tevdi 
olunacak kanun layihalarr ve imtiyaz mukavele 
v.:ı şartnameleri üzerine beyarn mütalea, gerek 
kendi kanunu mahsusu ve gerek kavanini saire 
ile nmayyen vezaifi ifa etmek üzere bir Şurayi 
devlet teşkil edilecektir. Şurayi devletin rü
esa ve azasr vazaifi mühimmede bulunmuş ilim, 
ihtisas ve tecrübeleri ile mütemeyyiz zevat me
yarundan Büyük Millet Meclisince intihab olu
nui· [**f-']. 

N izcıınwmı ele ı · 

Elli ikinci madde - !cra V ekilieri Heyeti, ka
n unların suveri tatbikryesini irae veyahud ka-

[*] - 9117 numaralı kanuna bakınız! 
[ **] - Siyasi müsteşarlığa tayin edilen zevatın ilk 

tayinlerine aid karaı·ncıme ele 29- III -1 9:J7 giinü 
Umumi heyette okundu .. 

[***] - 803 numaralı kat·ar: 
Devlet şurasının Dea·vi dairesi, kazai vazife gören 

milstakil mahkeme sı/at ve salahiyetile mücehhez-
dir. 12 nisan 1994 
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nunun emrettiği hususatı tesbit için, ahkamr ce
dideyi ınuhtevi olmamak ve Şurayi devletin na
zarı tetkikinden geçirilmek şartile, nizarnname
ler tedvin eder. 

Nizaınnameler Reisicüınhurun imza ve ila
nile ınaınulünbih olur. 

Nizamnamelerin kavanine mugayereti iddia 
olundukta bunun mercii halli Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Kuvvei kazaiye 

lifali l.:em el e ı·in t eşl.:ilô,tı 

Elli üçüncü madde - Malıkernelerin teşki

l atı, vazife ve salahiyctleri kanunla ınuayyen
dir. 

Elli dördüncü madde - Hakimler bilcümle 
davaların muhakemesinde ve hükmünde ınüsta
kil ve her türlü miidahalattan izade olup ancak 
kanunun hükmüne tabidir. 

Mahkemelerin mukarreratnu '['ürkiye Büyük 
Millet Meclisi ve !cra V e killeri Heyeti hiç bir 
veçhile tebdil ve tağyir ve tehir ve infazı ahldi
mına mürnanaat edemez. 

Lay e1uızillik 

Elli beşinci madde- Hakimler kanunen mu
ayyen olan usul ve ahval haricinde azlolunamaz
lar. 

H akimliğin eı·safı ve saire 

Elli altıncı madde - Hakimierin evsafı, hu
kuku, vezaifi, maaş ve nınhassasatları ve sureti 
nasb ve azilleri kanunu mahsus ile tayin olunur. 

JT.al::imlel'in 1'ft,zife l.:a.bnl edeme.y eceği 

Elli yedinci madde - Hakimler kammen mu -
ayyen vezaiften başka umumi ve husus! hiç bir 
vazife deruhde edemezler. 

Aleniyet 

Elli sekizinci madde - Mahkemelerde muha
kemat alenidir. 
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lfa/i nıııhak emat 

Yalnız usulü muhakeınat kanunu mucibince 
bir mahkemenin hafiyen cereyamna mahkeme ka
rar verebilir. 

M iidafaa hakkı 

Elli dokuzuncu madde - Herkes mahkeme 
huzurunda hukukunu müdafaa için lüzum gördü
ğü meşru vcsaiti İstimalde serbesttir. 

Vazife ve salahiyet 

Altınışıncı madde - Hiç bir mahkeme va
zife ve salahiyeti dahilinde olan davaları rüyetten 
imtina edemez. Vazife ve salahiyet haricinde 
olan davalar ancak bir karar ile reddolunur. 

Divanı Ali 

Vazife 

Altmış birinci madde - (Muaddel : 5 şubat 
1937) - Vazifelerinden mümbais hususatta İc
ra Vekilieri ile siyasi müsteşarıarı ve Şurayi 
devlet ve Temyiz mahkemesi rüesası ve azasını 
ve Cümhuriyet Başmüddeiumumisini muhakeme 
etmek üzere bir (Divam Ali) teşkil edilir. 

. Azeının adedi 

Altmış ikinci madde - Divanı Ali azalı ğı 
için on biri l\'Iahkemei tcınyiz, onu Şüruyi dev
let rüesa ve azası meyamndan ve kendi heyeti 
umumiyeleri tarafından ledeliktrz~ reyi hafi ile 
yirmi bir zat intihab olunur. 

Reisle1· 

Bu zevat rcyi hafi ve ckseriycti ınutl•tka ile 
içlerinden birini rcis ve birini rcis vekili inti
hab ederler. 

Nısab 

Altmış üçüncü madde - Divanr Ali bir rcis 
ve on dörd aza ile teşekkül ve ekseriyeti mut
laka ilc karar ittihaz eder. 

17ıtiynt aza 

Mütcbaki altı zat ledelicab heyetin noksa
nım ilunal için ihtiyat aza vaziyetindedir. 

lşbu ihtiyat aza üçü Mahkemei temyiz, üçü 

Şürayi devletten ınüntehab aza arasından ol
mak üzere lmra ile tefrik olunurlar. 

Reisliğe ve reis vekilliğine intihab olunan
lar bu kuraya dahil olmazlar. 

M iiddeiu.mumilik 

Altmış dördüncü madde - Divam Alinin 
ınüddeiumumiliği Başruüddeiumrımilik taratın

dan ifa olunur. 

Hrımrlrmn bıtiy e ti 

Altmış beşinci madde - Divanı Alinin ka
rarları katidir. 

J(nmtn 1'e ıısnl-ii mıılwk em e 

Altmış altıncı madde - Divanı Ali mevzu 
kanunlara tevfikan muhakeme icra ve hüküm 
ita eder. 

Dimm ô.linin teşkili 

Altmış yedinci madde- Divam Al i görülen 
lü;mın üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kal'arilc teşkil olunur. 

BEŞİNCİ F ASIL 

Türklerin hukuku amınesi 

JTii.1Tiyeti tm·if 

Altmış sekizinci madde - Her Türk lıür 

doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasma muzrr 
olmayacak her türlü tasarrufta bulunmaktrr. 

Hiirı·iyetin hududu 

Hukuku tabiiyeden olan hürriyetin herkes için 
hududu başkalarnun hududu hürriyetid ir. nu 
hndud ancak kanun marifetile tesbit ve tayin 
edilir. 

lJti iisavat 

Altmış dokuzuncu madde - Türkler kanun 
nazarında müsavi vfl bilaistisna kanuna ria
yetle mükelleftirler. Her türlü zümre, sınıf, aile 
ve ferd imtiyazları mülga Ye memnuclur. 

lfnk1tkıı trıbiiy e 

Yetmişinci madde - Şahsi masuniyet, vic-



dan, tefekkür, kelam, neşir, seyahat, akid, sayü
amel, temellük ve tasarruf, içtima, cemiyet, şir
ket hak ve hürriyetleri Türklerin tabii huku
kundandır. 

Masuniyetler 

Yetmiş birinci madde- Can, mal, ırz, mes
ken her türlü taarruzdan masundur. 

Masııniyeti şcıhsiy e 

Yetmiş ikinci madde - Kamwen muayyen 
olan ahval ve eşkalden başka bir suretle hiç bir 
kimse derdest ve tevkif edilemez. 

lşlvence ve saiı·e 

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

l stirnval ve istimZak 

Yetmiş dördüncü madde- (Muaddel : 5 şu
bat 1937) - Umumi menfaatler için lüzumu, 
usulüne göre anlaşılmadıkça ve mahsus kanun
ları mucibince değer pahası peşin verilmedikçe 
hiç bir kimsenin malı istimval ve mülkü istim
lak olunamaz. 

Çiftçiyi toprak sahibi yapmak ve ormanla
rı Devlet tarafından idare etmek için istimlak 
olunacak arazi ve ormanlarm istimlak bedelleri ve 
bu bedelierin tediyesi sureti, mahsus kanunlar
la tayin olunur. 

Fevkalade hallerde kanuna göre tahmil olu
nacak para ve mal ve çalışmaya dair mükellefi
yetler miistesna olmak üzere hiç bir kimse hiç 
bir fedakarlık yapınağa zorlanamaz. 

Vicdan hiirriycti 

Yetmiş ·beşmci madde- (Muaddel : 5 şubat 
1937) - Hiç bir kimse mensub olduğu felsefi 
içtihad, din ve mezhepten dolayı muaheze edile
mez. Asayiş ve umumi muaşeret adabma ve 
kanunlar hükümlerine aykırı bulunmamak üze
re her türlü dini ayinler yapılması serbesttir. 

M e.sken masnniyeti 

Yetmiş altıncı madde - Kanun ilc mnay
yen olan usul ve ahval haricinde kimsenin mes
kenine girilemez ve üzeri taharri edilemez. 
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llfatbııat 

Yetmiş yedinci madde - Matbuat, kanunu 
dairesinde serbesttir ve neşredilmeden evvel tef
ti ş, muayeneye tabi değildir. 

Seyahat 

Yetmiş sekizinci madde - Seferberlikte, ida
rei örfiye halinde veyahud müstevli emrazdan 
dolayı kanunen müttehaz tedabir icabatmdan 
olarak vazedilecek takyidat müstesnn olmak 
üzere seyahat hiç bir suretle takyidata tabi tu
tulaınaz. 

Ukııt ve saiı·e 

Yetmiş dokuzuncu madde - Ukudun, sayu
aınelin, temellük ve tasarrufun, içtiınaatm, cemi
yetlerin ve şirketlerin hududu hürriyeti kanun
lar ile musarrahtır. 

Tedr-isat 

Sekseninci madde - Hüldhnetin nezaret ve 
murakabesi altında. ve kanun dairesin(le her 
türlü tedrisat scrbesttir. 

M iiraseUit 

Seksen birinci madde - Postahra verilen 
evrak, mektublar ve her nevi emanetler saHlhi
yettar müstantık, mahkeme kararı olmadıkça 
açılamaz ve telgraf ve telefon ile vaki olan ınıı

haberatm mahremiyeti ihlal olunamaz. 

lhbaı· ve şikayet 

Seksen ikinci madde- Türkler gerek şahıs
Iarına gerek amıneye müteallik olarak kavanin 
ve nizarnata muhalif gördükleri hususatta mor
ciine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine mün
feriden veya müçtemian ihbar ve şikayette bu
lunabilir. Şahsa aid olarak vukubulan müracaa
tin neticesi müstediye tahriren tebliğ olunmak 
mecburidir. 

1'rıbii ıncılt k lll 

Seksen üçüncü madde - Hiç kimse kanuncu 
tabi olduğu malı kenteden baş k ı bir ma h k em eye 
celb ve sevkolunaınaz. 
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Vergi 

Seksen dördüncü madde - Vergi, DeYletin 
umumi masarifine halkın iştiraki demektiı· . 

Bu esasa mugayir olarak hakiki veya hükıııi 
şahıslar tarafından veya onlar narnma rüsum, 
aşar ve sair tekillif alınması memnudur. 

Cibayet 

Seksen beşinci madde - Verf!iler ancak bir 
kanun ile tarh ve cibayet olunabilir. 

Devlet, vilayet idarei hususiyeleri ve belcdi
yelerce teamülen cibayet edilmekte olan rüsum 
ve tekalifin kanunları tanzim edilincc:.rc kadar 
kemakan cibayete devam olunabilir. 

ldarei örfiye 

Seksen altıncı madde - Harb halinde veya 
harbi icab ettirecek bir vaziyet hudusunda veya 
isyan zuhurunda veyahud vatan ve Cümhuriyrt 

aleyhine kuvvetli ve i'ili teşebbüsat vukuunu mü
eyyid, kati emarat görüldükte, tera Vekilieri 
Heyeti müddeti bir ayı tecavüz etmemek üzeı·e 
umumi veya mevzi! idarei örfiye ilnn eflehilir 
ve keyi'iyet hemen Meclisin tasdiluna arzolunur. 
Meclis idarei örfiye müddetini, indclicab tezyid 
veya tenkis edebilir. Meclis müçtemi değilse 

derhal içtimaa davet olunur. 
fdarei örfiyenin fazla ternaclisi Meclisin kar::ı

rına mütcvaklaftır. 

İdarei örfiye şahıs ve ikametgah masuniyctle
rinin, ınatbuat, müraselat, cemiyet, şirket hür
riyetlerinin muvakkaten takyid veya talikı de
mektir. 

tdarei örfiye ınıntakasile bu mrntaka dahilin
de tathik olıınacak alıkarn ve İnuamelatın sureti 
icrası ve harb halinde dahi masuniyet ve hürri
yetlerin tarzı takyid ve talikı kanunla tesbit olu
nur. 

M ecbıırı tcılt sil 

Seksen yedinci madde- İbtidai tahsil bütün 
Türkler için mecburi, Devlet mektebl~>rinde mec
canidir. 

Tü1·kliik sıfatı 

Seksen sekizinci madde - Türkiye ahalisine 
din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarile 
('l'iirk) ıtlak olunur. 

Türkiyede veya hariçte bir Türk babamu 
sulhünden doğan veyahud Türkiyede mütemek
kiıı bir ecncbi babamu sulhünden Türkiyede do
ğu~ Ja memleket dahilinde ikamet ve sinni rüş
te vusulünde resmen T~rklüğü ihtiyar eden ve . 
yahud vatandaşlık kanunu mucibince Türklüğe 
kabul olunan herkes Türktür. 

Türklük sıfatı kanunen muayyen ola>ı ahval
de izaa edilir. 

ALTINCI FASIL 

Mevaddı müteferrika 

Vilaya,t 

TeşlciliUı miilkiye 

Seksen dokuzuncu madde - Türkiye coğrafi 
vaziyet ve iktisadi münasebet noktai nazarrndan 

vilayetlere, viHi.yetler kazalara, kazalar nahiyele
re münJmsemdir ve nahiycler de kasaba ve köy
lerrlcn terckküh eder. 

If ii km ı şcılı siy ct 

Doksanınci madde - Vila.yetlcrle şehir, ka
saba ve köyler hükml şalısi.veti haizdir. 

Tc ı•sii m ezwıiyc t ı•c tc[riln ı·czaif . 

Doksan birinci madde - Vilayetler umuru 
tevsii mezuniyet ve tcfrikı vczaif e::;as1 i.i~crine 

idare olunur. 

Memıırin 

lll ern ur olmcık hak kı 

Doksan ikinci madde - Hukuku siyasiyeyi 
haiz her Türk ehliyet ve istihkalana göre Dev
let memuriyetlcrinde istihdam olunmak hakkım 
haizdir. 

Memııt·in kanıınıı 

Doksan üçüncü madde - Bilı1mum memur
larm evs::ı.fr, hukuku, vezaifi, maaş ve mu
hassa~:atı ve sureti nasb ve azilleri ve terfi ve 
terakkileri kanunu mahsus ile muayyendir. 

J(a1l1t1ın. 11111lıalif eı·ami1· 

Doksan dördüncü madde - Kanuna muha.-
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lif olan nınurda amire itaat memuru mesuliyet
ten kurtarmaz. 

Unıuru maliye 

Bütçe 

Doksan beşinci madde :...._ (Muaddel : t2 kfi
nunuevvel 1931) - Muvazenei umumiye kanunu 
layihası· ve bu,na bağlı bütçeler ve cetveller ile 
mülhak bütçeler Meclise mali yıl başından en 
az üç ay evvel takdim olunur. 

M~tıvazene har·icinde sarfiycıt 

Doksan altmcx madde - Devlet emvalinden 
muvazene haricinde sarfiyat caiz değildir. 

Bütçenin müddeti 

Doksan yedinci madde - Muva.zenei umu
miye kanununun hükmü bir seneye mahsustur. 

H esabı kati kanunıı 

Doksan sekizinci madde - Hesabı kati ka
nunu müteallik olduğu sene bütçesinin devrei 
hesabiyesi zarfmda istihsal olunan varidat ile 
yine o sene vukubulan tediyatm hakiki miktarı- ' 
nı mübeyyin kanundur. Bunun şekil ve taksima
tı muvazenei umumiye kanununa tamamile mü
tenazır olacaktır. 

lki sene 

Doksan dokuzuncu madde- Hesabı kati ka
nununun layİlıası müteallik olduğu senenin so
nundan itibaren nihayet ikinci senenin teşrini
sanİsinin iptidasına kadar Büyük Millet Mecli
sine takdim olunmak mecburidir. 

Teşkilatı esasiye kanununa aid zavabıt 

Divanı rnuhasebat 

Yüzüncü madde - Büyük Millet Meclisine 
merbut ve Devletin varidat ve masarifatını 

kanunu mahsusuna tcvfikan murakabe ile mü-

kellef bir Divam mulıasebat müessestir [*]. 

U\rnıııni mutabcılwt beyannamesi 

Yüz birinci madde - Divam muhasebat, umu
mi mutabakat beyannamesiı;.ı.i, taalluk ettiği he
sabı kati kanununun Maliyece Büyük Millet 
Meclisine takdimi tarihinden itibaren nihayet 
altı ay zarfmda Meclise takdim eder. 

Ttşkilatı esasiye kantınunun tadili 

Yüz ikinci madde - İşbu teşkilatı esasiye 
kanununun tadili aşağıdaki şeraite tabidir: 

Tadil teklifi Meclis azayi mürettebesinin la
akal bir sülüsü tarafından imza olıınmak şarttır. 

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

Tadil olunmayacak madde 

İşbu kanunun şekli Devletin Cümhuriyet ol
duğuna dair olan birinci maddesinin tadili ve 
tağyiri biç bir suretle teklif dahi edilemez. 

'/.'adil ve ilınıal 

Yüz üçüncü madde - Teşkilatı esasiye ka
nununun hiç bir maddesi, hiç bir sebeb ve ba
hane ile ihmal veya tadil olunamaz. Hiç bir ka
nun teşkilatı esasiye kanununa münafi olamaz. 

Bıı kanunla mülga havanin 

Yüz dördüncü madde - 1293 tarihli kanunu 
esasi ile mevaddı muaddelesi ve 20 kanunusanİ 
1337 tarihli teşkilatı esasiye kanunu ve müzey
yelatı ve tadilatı mülgadır. 

Mer·iyeti icm 

Yü?: beşinci madde - Bu kanun tarihi neş
rinden itibaren meriyülicradır. 

20 nisan 1340 

[*]- 292 numaralı ka!rar: 
Divanı muhasebatın, lüzıimunda, bir kanunun tel

sirini M eclis riyasetinden taleb etmek hakkına malik 
olduğu H eyeti umumiyenin yirmi ikinci içtimaının 
birinci eelsesinde takarrür etmiştir. 

6 kdnunusani ıoer 



2 . İntihabı mebusan kanunu .. 

[ '!'akvimi va kay i lle uel?r·i. : 7 ramazan J 32G ve 20 eylıil 1324 ] 

.... 
FASLI EVVEL 

Devairi intihabiye ve aksarnı 

BİRİNCİ MADDE - Menıaliki Devleti Os
maniyede mebusan intihabr sancaklar itibarile 
İcra kılmacak ve her sancak bir dairei intiha
biye ve her nahiye bir şubei intihabiye itibar 
olunacaktır. 

İKİNCİ MADDE - Kanunu esasinin altmış 
beşinc i maddesi mucibince Heyeti Mebusan aza
sı her elli bin nüfusu züküra bir nefer olmak 
itibar~le tertib olunacak ve nüfusu zükfı.ru elli 
binden duıı veya ziyade olan sancaklarda yirmi 
beş bin nüfus elli bin itibarmda tutulacaktır. 

Şöyle ki ; bir sancak yirmi beş bin nüfusu 
zükürdan i~aret olsa dahi bir nıebus inühab ede
ceği gibi diğer bir sancak ahalisi yetmiş beş bin 
nüfusu zükürdan akal olduğu halde dahi yadnrz 
bir mebus jntihabma hakkı olacaktır. Bundan 
ziyadesi. için yüz yirmi beş bine kadar ik i ve yüz 
yetmiş bine kadar üç ve iki yüz yirmi bine ka
dar dört nefer mebus iııtihab olunacak ve bu 

. miktardan ziyadesi bu nisbet üzerine arttırıl acak

tır [1]. 

[ 1) Bu madde, 8 nisn 1339 ta1·ih ve 3f!O numara
lı knı.tnun bjrinci maddesi ile berveçhizi?· tadil edil· 
mişti: 

Tü,rkiye Büyük Millet Meclisi miktarı azası Tür
ltiye Devleti halkındn her yirmi bin nüfusu zükıır
da bir nefer olmak üzere intihab olunur. Bir dairei 
intihabiyenin nüfusu zükuru yirmi binden dun olsa 
dahi her halde bir mebus intihabına hakkı olacağı 

gibi nüfusu zülcurun yi?·mi binden fazlası için ber
veçhi ati muamele ila olunur. Şöyle ki: 

Otuz bine kada1· bir, otuz bin birden elli bine ka
dar iki, elli bin bi•rden yetmiş bine kadar üç, yetmiş 

lıin bir.den doksan bine kadar dört mebus intilıab 

oluncıcak ve bu mıiktcırdan ziyadesi bu nisbet üzere 
aı·ttırılacaktır. 

- Bilahare 2598 numamlı kanunun birinci mad
desine göre aşağıdaki şekli almıştır: 

Tü1·kiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri Türkiye 
Devleti halkından her kırk bin nüfusta bir kişi ol-

FASLI SANİ 

Müntehibler defterinin tanzimi 

ÜÇÜNCÜ MADDE - İşbu kanunnamenirt 
tarihi neşrinden itibaren bilcümle Osmanlılarm 

nüfusu zükürunu havi her kazada bir defteri 
esasi tanzimine iptidar olunur. 

DÖRDÜNCÜ MAD.DE - Her kazada mev~ 

cud oılan Osmanlı nüfusu zükürunun esas defte
rinin tanzimile vukuatnun tas.hihi mevaddr ati
yede beyan olunacağı veçhile belediye meclis
leri ve nalüye meclisleri rüesasr ve eimme ve 
papaslar ve halıarnlar ve muhtarlarm derece 
derece vazife'leridir. 

BEŞtNCİ MADDE - İşbu kanunname Hü
kümeti seniye mariretile idarei belediye resine 
vusulünde belediye heyeti celb ile alenen kıraat 
olunacaktır. Badehu kaza dahi l inde bulunan nef· 
si şehir ve kasaba mahalHi.tı defterinin tanzimi 
için ei ınmc ve papas ve haham ve malıtarlar ile 
her mahallenin muteberanmdan ikişer veya üçer 
kişi srra!:>ile dairei belediyeye celbolunara:k hangi 
cemaattan olur ise olsun mahallerinde kadimen, 
sakin olan veya bir seneden beri tavattun eden 
Osmanlı nüfusu zükürunun defterinin merbut 
nümunesi veçhile sekiz gün zarfmda tanzimi 
bunlara tenbih olunacaktır . Mezkfı.r nümune 
ve~hile her maha.lde yapılacak defter iki kıs

ma münlmsem ol'ub bir kısmr yeni tevellüd eden Os
manlı nüfusu züh.'iırundaıı bed 'ile yirmi beş 
yaşına değin ve diğer kısmı yirmi beş yaşını 

tecavüz edenlerin esamisini havi olacak-
tır. Sinleri elan nüfus defterinde mu-
kayyed olmayan Osmanlıların kaç ya-
şında olduldarına dair eimme ve papaslar ve 
hahamlar ile muhtarlarm ve muteberandan olan 

nıak üzeı·e seçili1·. Bir intihab dairesinin nüfusu kırk 
binden aşağı olsa dahi her halde bir mebus seçmeğe 
hakkı olacğı gibi nüfusun kırk binden yukarısı için 
aşağıdaki gibi muamele yapılır : 

E lli beş bine kadar bir, elli beş bin birden 95 bine 
kadar iki, doksan beş bin birden 135 bine kadar üç, 
1.'J5 bin biı·den 175 bine kadar dört mebus seçilece/c 
ve bu miktardan ziyadesi bıı yolda aı·ttırılacaktır, 
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tnezkfır iki veya üç kişinin tahkikat ifadesi mu
teber addoluııacaktrr. Şu kadar ki, mahalle aha
lisinden kaid etcn aksini ishat eden olursa def
terce taslıilıi icm oluını r llJ. 

ALTINCI MADDE - Nefsi şehir veya ka
saba malıallatma tenbihatı lazimenin İcrasını mü
teakib belediye reisi kaza dahilinde bulunan 
nevahi meclis reisierini muavinlerile ikişer Ye
yahud üçer kiş! celb ile zikrolunan defteri esa
sinin nihayet beraber bir defaya mahsus olmak 
üzere reisi kazaya celb ile beşinci maddede be
yan olunduğu veçhile iki kısnn olarak sekiz gün 
zarfında defteri esasinin tanzim olunmasmr tarif 
ve tefhim edecektir ve nihayet meclis reisi mua
vinlerile beraber reisi nahiyeye avdetleı·inde o 
nahiye dahilinde bulunan kuramn eimıne ve pa
pas ve halıarn ve muhtarlarile muteberaıidan iki
şer veyahud üçer kişi celb ile zikrolunan defteri 
esa~inin nihayet sekiz günde tanzimini tenbih 
edecektir. 

YEDINCİ MADDE- Her mahalle ve kari
yenin imam ve papas ve halıarn ve mnhtarlarr ve 
mııteheraıu defteri esasi tanzimi hakimıda olan 
emri aldıktan sonra her gün kariye ve mahalle
rinde nıünasih hir mahalle tccemmü ile Türkçe 
olarak ve lisaıu Türkiye vakrf olmayan köylerde 
merkeze geldiği vakit Türkçeye tercüınc olun
mak üzere kaı·iyelerinde tekellünı olunan !isan
ları ve zikrolunan tertib üzere defteri esas iyi ni
hayet sekiz giin zarfnıua iki nüsha olarak tan
zim ve temlıir i le biı· nüsha:srıır hemen nahi,ve rc
islerine vcı·ip diğer nüslıasr mahall e ve kariye
lerinde en ıniisin olan muhtarm hanesinde hı f:
zolunur. 

SEKİZİNCİ MADDE- Yirmi heş [2] yaşı-

[1] - 9 nisan 1389 tarih ve 920 numaralı kanunun 
(On se/d zyaşını ikmal eden her f erd·i zükttr intihab 
etmek hakkını haizdir) mealinde/ci ikinci maddesi mu
cibince, bu madde tadil olunmuştu. 

- Yine bu maddedeki (Sekiz gün), 1112 numaralı 
kanun ile, 1927 senesi intihabına mahsus olmak üze
re, (Dört gün) e indirilmişti. 

- 2598 numaralı kanun ile de, madddeki (18 ya
şını bitiı·enler) kaydi (22 yaş~nı bitirenler) şeklinde 
değiştiritmiş ve ( zükıir)) kaydi kaldırılarak yerine 
(Kadın, erkek) konulmuştur. 

[2] Keza, 320 numaralı kanıın mucibince on se
kiz ... 

2598 - 2 ile vaş, 1/Ü"mi iki11e çıkarılmıştır. 

ıu tecavüz eden Osmanlılardan hukuku mecle
ıı iyeden sakrt olmuş veya tabiyyeti ccncbiyede 
veya o iddiada hnhmmu~ olan veyahud nizaıııı 

nıalums ımıeibincc ımıvakaten hizmeti ccnebiye 
iıntiyazrnı haiz olan veya iflasma hükınolunup
ta iadei itibar etmemiş veyahud mahcuriyetine 

hüküm lahik olupta fekki haczedilınemiş olanla
rm ve bir kimsenin hizmetkarlığında bulunan 
ve sui ahval ile müştehir olan ve bir cünha ve 
cinayetle mahkum bulunanlarm esaınisi karşı

smda ve defterin mülahazat hanesinde keyfiyet
Ieri işar ve tasrih edilecektir. 

DOKUZUNCU MADDE- Bir kiı a:>e hit· se-
ncdenberi her hangi kariye ve mahalled.~ ikamet 

etmekte ise ol mahalle ve kariyPnin defterine 
kaydolunacaktrr. Şu şart il ı> ki iııtihalu melııısan 
hukukunu haiz olduğuna rlai~· terke.rlediği ına

halle veya kariye muhtarmdan yen ı kaydolnna
cak mahalle veya kariye muhtaı·ma lıitabeıı lJir 
krta ilmühaber getirecektir. 

Memurini Devleti AJiy•..ı işbu ilmiihahcre mııh
ta,ı olmayrb intİ'ıabı ınJ::ıs~·.!~ zamanmda lı er 

hangi mahalledr >,ılının;· ise o ııı:ıhalleıie rı·y H:r
m ,:ığc haklıdır. 

Silah altmda bulunan asakiri nizanıiye ve re
dife ve zaptiyeden laakal ınülaziın rütbesini 
haiz olanlarm bulunduğu mahalde ınebusnn in
tihabında rey verıneğe salahiyetleri olacaktır. 

Mezunen vatanmda bulunan ve ınehus intihahma 
tesadüf eden asakiri nizarniye ve redife ve zap
tiyeden ıniintehiblik şeraitini haiz olanlarm nc
i'erata kadar lıilaistisna cümlesinin r ey verıneğe 

haldcr olacaktn· ve asakiri şahane ve zaptiye 
zabitaıundan naili hakkı intihab olupta va
tamnm gayri nıahalde bulunanlar memu
rini saire gibi ilmühabere muhtaç olmayacak
tır ve kuraları çıkıp askere almacak olanlarm 
intibah için mahalleri ınecalisi marifetil e taraf
larından isteeliklerini vekil tayin etmeğe salahi
yetleri bulunacaktır [1]. 

[1] Bu son fıkra aşağıya dereedilen 25 eylı1l 191!8 
tarihli Teanun ile tadil edilmiştir: 

Madde 1 - Berri, bahri erkan ve ümera ve zabi
tan ile küçük zabitanın ve jandarma ümera ve zabi
tnn ve e/radı ve rütbei askeriyeyi havi züniformayı 
lfıbis bilcümle mensubini askeriye hizmeti askeriye
de bulundukları müddetçe gerek müntahibi evvel ve 
gerek müntehibi sani sılatile hakkı intihabların isti
mal edemezler. 

Madde 2 - Ordu hizmetinde bulunmavan bilumum 



FASLI SALİS 

Heyeti teftişiyenin ve müntehiblerin vazaif 
ve hukuk~ ile sureti intihabı 

ONUNCU MADDE - Kura ve mahallattı:i.ıı 

matlfıb olan· defatir kazanın meclisi belediyesine 
vürud etmeğe başladığı günden itibaren azası 

kazanın cesametine göre dörtten ona kadar ol
mak üzere bir heyeti teftişiye teşekkül edecek
tir. Heyeti teftişiye meclisi belediye reisinin 
tahtı riyasetinde olmak üzere meclisi idarenin 
ahaliden intihab olunmuş bulunan azasile belc
diye azasmdan terekküb olunur ve kazanın cc
sameti hasebile hariçten bir kaç azanın alınına
sma lüzum görünür ise heyeti teftişi,n• anlrğı

ııa kabulü heyeti teftişiyenin intilmbile ve cksc
riyeti ara ile olur Lı]. 

ON BİRİNCİ MADDE - Yirmi beş yaşrm 

İkınaLetmeyen veya lıukuh."U rrı.edeniycdcn sa
lut bulunan ve tabiiyeti ecuebiyede veya o id
diada bulunan veya · muvakkaten hizmeti ecnc-

' : j 

müteltaidini berriye ve bahriye ve silah altında bulun
mayan ihtiyat zabit ve efradile e/radı redile ve miis
t(ıhfaza hakkı intihablarını istimal edebilirler. 

[1) Bu madde, 16 haizran 1927 tarih ve 1079 nıı

mm·alı kanun ile berveçhi zir tadil edilmiştir: 

Kura ve mahattattan matlub olan defatir kazanın 
meclisi beledisine vürud etmeğe başladığı günden iti
baren azası kazanın cesametine göre dörtten ona ka
dar olmak üezre bir heyeti teftişiye teşekkül eder. 
Heyeti teftişiye meclisi, beledi11e reisinin tahtı ri1!a
setinde olmak üezre vilayet merkezleri olan kazalarda 
encümeni daimi vilayet azasile belediye aazsından ve 
diğer kazalarda yalnız belediye meclisi azasından 

terkib olunm· ve. kazanın cesameti hasebile hariçten 
bir kaç azanın alınmasına lüzum görülürse heyeti tef
tişiye azalığına kabul, heyeti teftişiyenin intihabile 
ve ekseriyeti ara ile olur. 

Keza 9 mart 1981 tarih ve 1760 numaralı kanun 
ile bıı maddeye aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir: 

Ancak fesih, iptal veya meclis heyetini teşkil ede
cek miktarda aza ve yede/c aza kalmam,ak gibi se
beblerle belediye meclisinin teşekkülü mümkün olma
yan yerlerde, belediye . hududu dahilindeki mahalle 
ihtiyar heyetleri belediye reisinin veya belediye kanu
nunun 90 ncı maddesi mucibince nasbolunan reis ve
kilinin riyaseti altında belediye binasında toplana
ı-ak belediye meclisi azalığına intihab olU?ımak evsa
fını haiz . olmale üzere leendi aralarında veya hariçten 
yukanda göster-ilen miktarda heyeti teftişiye azası 

se,erler. 
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biye imtiyazını haiz olan veya nizamen iflas ile 
mahkünı olub iaclei itibar etmemiş veya mahcu
riyctine lıükünı lahik olub ta :fekki hacir etme
miş olanlar veya doğrudan dogruya Devlete az 
çok vergi verın,eyenler intihab hakkından sa
kittir [1]. 

[1] Bu madde, 3 nisan 1839 tarih ve 320 numaralı 
kanunun atiye dereolunan 2, 3 ve 4 ncü maddeleri ile 
tadil olunmuştur: 

Madde 2 - On sekiz yaşını ikmal eden her ferdi 
zükur intihab hakkını haizdir. 

Madde 3- Muallimin müstesna olmak üzere mer
kezden nıansub bilumum memurin ile müftüler hük
ktim ve müddeiumumiler ve belediye reisleri (*) mün
tehibi sani intihabına mübaşeretten iki ay evvel is
tifa etmiş olmadıkça mahalli memuriyetlerinin da
hil bulunduğu dairei intihabiyeden mebus intihab 
olunamayacakları gibi ordu, fırka kumandanlarile bi
lumum ahzi asker ve kalem ve şube reisleri, jandar
ma alay, tabur ve bölük kumandanları dahi mevkii 
memuriyetlerinin dahil bulunduğu dairei intihabiyede 
mebus intihab edilemezler. Aksi takdirde intihabı va
.ki muteber olmaz (** ). 

Madde 4 - Miintehibi evvel, müntehibi sani veya 
mebus olabilmek için vM·gi ile mükellef olmak meş· 
ntt değildir. 

- 2598 numaralı kanunun ikinci maddesi muci
bince, (18 yaşını bitirenler) kaydi (22 yaşını biti
renler) şeklinde değiştiritmiş ve ( ziikur) kaydi kaldı
rılarak yerine (Kadın, erkek) konulmuştur. 

(*) Bu fıkm ile atakadar olan 412 numaralı ka
raı· şöyledir: 

3 nisan 1339 tarih ve 320 numaralı intihab kanu
nuna göre, filvaki belediye reisleri müntehibi sani 
intihabına milbaşeretten iki ay evvel istifa etmiş ol
madıkça mahalli memuı-iyetlerinin dahil bulunduğu 
dairei intihabiyeden mebus intihab edilemezler ve ak
si takdirde intihabı vaki muteber olmaz,· ancak, ka
nunun bu ibaresinin tahlilinden ve iki ay evvel istifa 
edilmediği halde intihab edilememek nehyinin miinte
lıibi sani intihabatına mübaşeret zamanı ile bir arada 
zikir ve iradından da anlcışıldığı üzere bu memuriyet, 
müntehibi sanileri yeniden intihab edilmiş olan umu
mi intihabata matuf ve evvelce intihab edilmiş mün
tehibi sanilerle münhal vukuunda yapılan intihablaı· 

kanunun maksad ve ifadesinden haric olduğu, H eyeti 
Umumiyenin 12 nisan 1928 tarihli altmışıncı inika
dının birinci eelsesinde takarı·ür etmiştir. 

(**) Askerlerin mebusluğu hakkındaki alıkarn da 
aşağıya dereolunmuştur: 

5 eylul 1336 tarih ve 18 numaralı kanunun üçün
cü maddesi mucibince « Büyük Millet Meclisi azalığı 
ile memuriyet bir zat u/ıdesinde içtima edemez. An
cak Heyeti Vekile azalığı ve. Büyük MilltJt Meclisinin 
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Olf İKİNCİ MADDE - Vürud eden defa

tiri heyeti teftişiye kanuna muvafrk 'i~'e sehvü 
hata ve· fcsattaıı salim olduklanm tetl<ik ve in
delhace malıaHat ve Intradan iktıza edenleri 
celb ve tahlük ed'eeek ve işbu tahkikat kazanın 
cesametine göre altı günden nihayet on beş gü
ne kadar .imtidad edecek ve bu müddette heyeti 
teftişiye her gün içtima eyleyecektir [1]. 

ON UÇUNCU MADDE -On rkinci maddede 
beyan olunan ınüdd~tin hitammcla tetkik edilen 
müntahib defterlerinin birer sureti çıkarılıb ca
mi ve kilise ve havra ve Hükumet konağ.ile 

daire'i belediyenin duvar veya kapılarına ve 

inzimamı reyi ile se/irlik, ordu ve kolordu kumandan
lığı memuriyetlerinin Meclis azalığı ile cemi caiz gö
rülmüştü. 

Batada-ki 3 nisan-1336 tarih ve 320 numaralı ka
nunda- mensubini askeriyenin mebus intihab edilme
leri öazı tadilata tabi tutulduğu gibi bilahare neşrolu
nub aşağıya dereolunan 16 kanunuevvel 1339 tarih 
ve 385 numaralı kanunla bu takyidat tevsi edilmiştir: 

Birinci madde - B erri ve bahri ve jandarma su
nufıı muhtelife erkan, ümera ve zabitan ve bilumıım 
mensubini aske1·iyeden hakkı istifayı haiz olmayan
lar·la istifa ve tekaüd hakkını haiz olub intihabatı 

umumiyenin ilanından itibaren nihayet on gün zar
fında usulen istifa ve tekaüdlüklerini taleb etmeyen
ler Tür·kiye Büyük Millet Meclisi azalığına intihab 
olıınamazlar. Aksi takdirde. bu intihab leeenlemyekün 
addol·unwr. 

Ikinci madde - Birinci ve ikinci Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde aza bulunmuş olan ve bulunan bi
lumum erkan, ümera, zabitan ve mensubini askeriye
nin hukuku müktesibei asker·iyeleri ve kıdemleri me
busluk müddetince dahi mahfuz olub devrei intihabi
yenin hitamında veyahud devrei intihabiye esnasın

da mebusluktan istifaları halinde mebus olmazdan 
evvelki sicillerine gör·e muamele görürler. 

V çüncü madde - Nisabı müzakere kanununun 
dördüncü maddesi (Yani balada münderiç 18 numa-

. ralı kanun) şümulii dahiLindeki asker mebuslar vazi
feleri uhdelerinde bulundukça tamamen kavanin ve 
nizamatı askeriye ahkamına tabi bulunurlar ve M ec
lis müzaker·atına iştirak edemeR:ler. 

20 nisan 1340 tarih ve 491 numaralı teşkilatı esa
siye kanununun «Mııvakkat madde» si ile « Türkiye 
Büyük Millet M eclisine intihab edilen ve edilecek 
olan bilumum mensubini askeriyenin tabi olacakları 
şerait hakkındaki 19 kanunuevvel 1339 tarihli kanun 
ahkiimının» baki olduğu tasrih edilmiştir·. 

[1] Bu maddedeki (on beş) gün, 1112 numaralı 
kanıın ile, 1927 senesi intihabına mahsus olmak üzere, 
(sekiz) güne indirilmiştir. 

sair memerrinas olan yerlere ve her resi nahi
ye ittihaz ohuıan kuraya talik olunacak ve bun
larlll muhafazası lçiıı zabıta veya belediye ta
rafmJan bir aJam lmluuacaktır ve llll def
terlerin talik' oluuduklarma dair matbaa bu
lunan· yerleı;de gazete veya varakai mahsusala
rile ve matbaa olmayan yerlerde münad'ilerle 
dairei teftişiye tarafından köylere lazımgelen 
yerlere talik için reis ve muhtarana gönderj
lecek ilannameler ile ilam keyfiyet olunacak
tır. !şbu miuıtalıib defterleri talik olunduğu 

günden itibaren on beş g·ün ınuallak olub on 
beşinci günü akşamı şehirlerde belediye dai
resi ve nevalıide reisler mariretile kalclrrıla

caktır. [1]. 

ON DÖRDUNCU MADDE - On üçüncü 
maddede beyan olunan on beş gün zarfında her 
kimin ·intihaba hakkı olubela ismi yazrlmanuş 
olduğunu veya ismi yazılmak la. zımgelrrre-z iken 

· yazılmış bulunduğunu muaJ1ftk olan clefterdc 
görenler adi bir varaka üzerine ve heyeti tef
tişiyeye hitaben bir istidaname yazıb verecek
tir. Heyeti teftişiye tarafından icrayi tetld
kat ile nihayet sekiz gii.n zarfmda ekseriyeti 
ara ile verilen karar esbabı mucibesile. bera
ber salıibi istidaya muhtasar bir varakai rrıenı

hure ile bildirecektir ve iddiası kabul olunm 
ise ona göre defter taslıilı olunuh redclolundu
ğn ve sahibi istida bu karara kani olniadığ·r 

halde böyle intihab davaları için ol kazanm 
mahkemei istinafiyesi acidolunacak meclisi ele
avisine ba arzuhal istinafr keyfiyet edecektir. 
Bu istiııaf hakkı heyeti teftişiye tarafmdıın 

müstedinin yedine verilen kararnamenin teb
liği tarihinden itibaren beş gün zarfmda mak
bul olub ondan sonra davayı isti'naf g·ayrimes
mudur ve meclisi eleavinin icrayi tetkikat ile 
nihayet sekiz gün zarfmda eksel'iyeti ara ilc 
vereceği hüküm kabili istinaf ve temyiz değil
dir. Müstedinin hakkı tebeyyiiıı ederse nüfus 
defteri tashih olunacaktır ve böyle istida ve 
istinaf davalarmda hiç bir nam He harç alnı
mayacaktır. On beşinci gün müddetin hi<tami
le defterler kaldrrıldıktan sorı:ra itiraz ve isti
da ve istinafa kimsenin hakkı olmayacaktır. 

Şu kadar ki, müddeti mezkurede kaza dahi-

[1] Keza. 
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linde · bulunmadıklarını usuleı:ı isbat edenlerin 
rnebus iritiha:bmın bediı:ıden on beş güne kadar 
heyeti teftişiyeye istida verr.neğe ve badelıu 

istinai dahi etmeğe hakkı olacaktır [lj. 

ON BEŞ1NCİ MADDE - Defteri esasisini 
tanzimine ıneınaliki mahrusasmın her tarafın

da mayıs iptidasmda bed olunacak ve haziran 
nihayetinde musahhah olarak haıır bulunacak
tır. 

ON ALTINCI MADDE - Mayrsıııı on beş ve 
yirmisine doğru beşi00i maddede mnharrer 
kaffei nüfusu zükfu·u lıavi defterler heyeti tef
tişiyeye vasrl oldukta her kazanın ııe miktar 
nüfusu zükfıru olduğ·u ba mazbata serian mu
tasarrrflığa bildirilecektir. 

Ve sancağm havi olduğu kaffei kazalardan 
bu yolda mazbatalar geldikten sonra sancağın 

meclisi idare ve heyeti teftişi~resi hazrr olduğu 
halde her kazanrıı nüfusu zükfıru yekünunu 
cem ile sancak dahilinde Osmanlr olarak ne 
kadar nüfusu zükfır sakin bulunduğu ma
lum oldukta ikinci maddede gösterilerı su
ret ve nisbete tatbikan sancakta bir kaç me
bus olmak lazımgeErse mutasarrıf tarafmdan 
vilayet gazetesine ve merkezde bulunan heyeti 
teftişiyeye ve sancağm sair kazaları kayma
kamlarma ve kaymakamlar ınarifetile J.ıer ka
zanrn heyeti tettişiyesine ve nevahi reisierine 
serian bildiı,ecek ve heyeti teftişiyeler varakai 
mahsuslar ile intihab olunacak mebusanm 
miktarını ilan edecektir [2]. 

ON YEDİNCİ MADDE - Heyeti mebusan 
için azalrğ·a intihab salahiyeti bulunmayan, ev
velii tebaai Osmaniyeden olmayan, saniyen ııi

zamı mahsus mucibiııce muvakkaten hizmeti 
ecnebiy imtiyaunı haiz olan, salisen türkçe 
bilmeyen, rabian otuz ya.şım iknıal etmeyen, 
hamisen hini intihabda bir kimsetlin hizmet
karlığında bulunan, sadisen iflas il e malı kum 
olubda iadei itibar etmemiş olan, sabihaıı sui 
a.lıval ile miiştehir olan, saminen nıalıcur.iyetine 
hüküm lahik oluhda fekki lıa cir edilıneyen ta-

[1] Keza. 

[2] 2598 numaralı kanıınıın ikinci maddesi mu
cibince, ( 18 yaşını bitirenler) kcıyçli (22 ycışını biti
renler·) şeklinde değiştirilm iş ve ( zükur) kcıydi kal
dırıleırak yerine (Kadın, erkek) konulmııştlur, 

sian hukuku medeniyeclen salut olmuş olan, 
a.şiren tabiiyeti e<mebiye iddiasmda bulıman 

kimseler. 
Dört sene sonra iera olunacak intihahlarda 

ınebus olmak için türkçe okumak ve mümlrnn 
inertebe yazmak dahi şart olacaktır. 

(Heyeti mebusan azalığile Hükumet memu
riyeti bir zat uhclesiııde içtima edemez. Fakat 
vükeHtdan intihab olunanlarm azalğı mecazdır 
ve sair memurinden biı·i mebusluğa intiha.b ohı
nur ise kabul edib etmemek yedi ilıtiyarındadır. 
Fakat kabul ettiği halde memuriyetinclcn infisal 
eder.) M ebusan intihabı umuılllisi dört senede 
bir kere İcra olunur ve her mebusun ınüddeti 

memuriyeti dört seneden ibaret olup teluar 
iııtihab olunmak dahi caizdir [1]. 

ON SEKİZİNCİ MADDE - Temmuzun bi
rinci g·ünü mebus intihabrna bedolunması için 
ınutasarrıflar tarafından kaymakamlar mari
fetile her bir kazanın heyeti teftişiyesine ha
ziran iptidasında ihtar olunacaktı-r. 

ON DOKUZUNCU MADDE - Emri intihab 
kazanın her nalliyesinde ayrı ayn İ cra olunur 
ve bir nahiyecle mukayyed olan bir müntehibin 
diğer nahiyeye gidib rey vermeğe hakkı olamaz. 

YİRMİNCİ MADDE - Her nahiye intillabı
mn lıüsnü cereyamna nezaret etmek üzere hiııi 

intihabda heyeti teftişiy.ecleıı kura keşidesile ta
yin olunan bir aza hazır bulunacaktır. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE - İşbu kanunun 
on birinci maddesinele beyan oluueluğu üzere 
hakkı intihaba nail olmayanlardan maad~ lriif
fei Osmanlrlar birinci derecede müntehibler
dir. Defteri esaside isimleri muharrer birinci 
derece müntehih buluııan her beş yüz kişinin 
bir ınüntehibi sanİ intihabına hakları olacak
tır [2]. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE - İkinci derece 
miintehlb olmağa salahiyetli olmayanlar ev
velden tebaai Devleti Aliyeden bulunmayan, 

[1] Bıı maddenin ( ) içinde bıılıınan fıkrası 11 
nci mcıdde z·irinde münder·iç 18, 320 ve 385 numaralı 
luınıınlarla, t.nclil edilmiştir. 

[2] .'J20 nmnm'nlı Taınıınun !i nci madde8i mııcibin
ce 500 adedi 200 e tenzil edilmişken 23 ncü maddeye 
not adile 2631 nıınım·alı kcıntın ile bu miktar 400 e 
ı.:ıkaı·ılmıştı. 
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saniyen nizarnı malısus mucibince muvakka
ten hizmeti ecnebiye imtiyazını haiz olan, sa
lisen on sekiz yaşıiii iknıal etmeyen, rabian 
hini intihabda bir kimsenin hizınetkarlığnıda 
bulunan, hamisen iflas ile mahkum olubela ia
dei itibar etmemiş olan, sadisen sui ahval ile 
ınüştehir olan, sabian mahcuriyetine hüküm 
lilhik olub fekki hacredilmeyen, saminen hu
kuku ınadeniyeden sakıt olmuş olan, tasian 
tabiiycti ecnebiye iddiasında bulunan kimseler
dir. 

YİRMİ tiÇtiNC'U MADDE - Bir nalıiyc 
dairesinde beş yüzden ziyaele ve yedi yüz el
liden clun birinci derece müntehib olduğu hal
ele bir ve yedi yüz elliden bin iki yüz elliye 
kadar iki ve bin iki yüz elliden bin yedi yüz 
elliye kadar üç ve bin yedi yüz elliden iki bin 
iki yüz eliiye kadar dörd nefer ikinci derece
de müntehib olacaktır ve şayed gösterilen 
miktardan ziyaele bir nahiyede birinci derece 
müntehib bulunur ise, bu nisbet üzere beş ve 
altı ve daha ziyade ikinci derece müntehib in
tihab edilecektir. Bir nalliyenin müntehibi ev

velleri beş yüzden dun ve iki yüz elliden zi
yade olur ise bu ınisillfı nahiyelerin da h i bir 
müntehisi sanİ intihab etmeye hakları ola
caklardır [ 1] . 

[1] Bu madde keza 820 numaralı ka?tunun be'r
veçhizir olan 5 nci maddesiZe tadil edilmişti: 

Bir nahiye dahilinde bulunan nüfusu zülcunlan 
her iki yüz kişi için bir müntehibi sani inthab olunur. 

Bu mlctardan fazlası için beı·veçhi ati muamele 
ifa olunur: 

Oç yüze kadar bir, üç yüz birden beş yüze kadar 
ilci, beş yüz bi?·den yedi yüze kadar üç ilah ... münte
lıibi sani intihab olunur. 

- 2598 numamlı kanunun ikinci maddesi muci
bince, {18 yaşını bitirenler) kaydi (22 yaşını bitiren
ler) şeklinde değiştiriZmiş ve ( zükur) kaydi kaldırı
larale yerine (Kadın, erkek) konulmuştur. 

-Bu madde 2631 sayilı kanunla da bir tadil gör
müştür: 

Bir nahiye dahilinde bulunan kadın ve erkele nü
fusan heı· 400 kişi için bi?· müntehibi sani seçilir. Bu 
?tıiktrırdan fazla.çı için aşağıdaki gibi muamele yapı
lır: 

fiOO e lccıdar (1), 601 den bine kadar (2), 1001 
den bin dört yüze kadar (3) ve fazlası için bu gidiş
le müntehibi sani seçilir. 

YİRMİ DÖRDUNCU MADDE - Her nahi
ye dahilinele mevcud müntehiblerin birer def
teri tanzim olunuh nahiyeye memuren gide
cek olan azaya verilecektir. İşbu defterlerin 
bir iki gün zarfında tanzimi için heyeti tefti
şiye lüzum görür ise kaza kaymakamından 

ınuvakkaten lüzumu kadar katib isteyecektir 
ve kaymakamlık merkezinde müstahdem ke
tebe kifayet etmediği halde kaymakam ahali
den ve erbabı harniyetten fahri katibler teda
rik edecektir. 

YİRMİ BEŞİN,Ct MADDE - Her nuhiye
nin ne kadar müntehibi var ise heyeti tefti
şiye tarafından o miktar pusulalrk ufak ve 
üzerine bir kaç isim yazılacak kadar beyaz 
kağıdlar hazırlaiiib heyeti mezküreye mahsus 
büyük mühür ile arkası bittemhir nahiyeye 
tayin olunan memura verilecektir. 

YİRMiİ ALTINCI MADDE- Nalıiye memu
runun nahiye merkezine vürudundan evvel o 
nahiye ~ahilinde ne miktar müntehib varsa 
beher kısmı en ziyade üç yüz müntehibden ilıa
ret olmak üzere aksama taksim olunur ve her bir 
kısmının müntehibleri için heyeti teftişiye mari
fetile bir gün tertib ile o g'Ünde merkezi nahiye 
olan kariyeele bulunmaları her kısmın ahali si ııe 
haber verilir. 

Y!R.Mt YEDİNC! MADDE- İntihabm gü
nünü ve sureti İcrasım her kariyenin müntehib
leri bilmek için nihayet haziranm yirminci günü 
heyeti teftişiye marifetile her nalliyenin havi ol
duğu kurayİ gezib ihbar etmek üzere refakatin
de bir iki süvarİ ile heyeti teftişiyenin ekseriyeti 
arasile intihab olunacak muteber kimselerden 
memurlar gönderilecek ve bırnlara yevmiye ola
rak idarei belediye tarafından münasib miktar 
ücret verilecektir. 

YİRMİ SEKİZİNCİ ·MADDE - Otuzuncu 
maddede gösterilen memurlar her karyeye vasıl 
olduğu gün muhtaran ve saire vasrtasile müna
sib ve vasi bir mahalle müntehibleri celbedib 
resi nahiye olan karyeye toplanacakları günü 
beyan ile İstan bu la gidecek mebusam intiha b 
etmek için nahiyeleri dahilinde bulunan l ardım 
münasib kimseleri iııtihah ile tayin eylenıeler.inl 
ahaliye tefhim edecek ve her karyede bu veçlıi l e 

vazifesini iia eylediği.ni mübeyyin muhtaran ta
raflarından bir kıta ilmühaber alacaktır. 
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YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Kura alın

lisine ita.yı ınaluıııa.t için gidecek memurlarm azi
ınetlerinde münteh iblerin resi nahiye olan lmı ·.n · 

ye gidib lieci li l iııtih ab teceınmulaeından iki ~,~·ü n 

evvel otuzuncu maddede hcyan olııııduğıı Üzf't'l: 
heyeti teftişiyeden tayin olunan memul'lar her 
na.hiye dahilinde mevcud ınüutehiblerin dcfterl <•
riui ve balada beyan olunan arkalan nıi1hürli.i 

puslaJık kağıdlarr ve müntehibler tarafındmı işhu 
puslaları içi ne atmak iç:in evvelcc her şuhe~·c iki . 
kilitli ve biri diğerine uymaz iki aualıtarl r ınnh

kcm ve nah{ycniri puslalarııır istialı edecek cesa
mcttc ve üzeri ufacık bir zal'f ihata edPhi l eeı>k 

kadar delikli heyeti teftişiye ına.rifrtile üışa cd i
len sandığı ve ınaiyetindc bir iki . üvari ve lü
zmnu varsa Hükümeti nı alıalliyrdt•n vt•,vahml 
yevıniyesi i larei helediyeden verilecek ücretli bir 
katib istishab ile ıııüntehiblerin viirııd unclan hir 
iki gün evvel reıü nalüye olan karyede lıazıı· lm 
lunaca.ktır. Nahi,ve memnrlarına itasr lfı .zımg-elrn 

iicreti yevmiye idıırei belediye sandığında n vr ı·ı 

lecek ve bu ücretin miktan heyeti teftişi?c ta rn 
fmdan tayin olunacaktır. 

OTUZUNCU MADDE - 1ntihahda hazır lnı 

lunacak: memur resi nahiyc olan karyeye vasıl ol
dukta nahiye meclis reisi ve azası birl cşib i şhn 

kanunnameyi alenen kıraat cdcc'ektir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Kanunun kmı 
atinden sonra heyeti intihabiye namile her nH hi 
yede muvakkat bir heyet teşekkiil edecektir. Bu 
heyetin reisi kazadan gelen intilıab ınemurudur. 
Merkezi nahiye olan karye dahilindeki imam ve 
papas ve balıanı ile nahiye meclisi reisi ve azası 
işbu heyeti intihabiyenin azasr olacaktır. :Muvak
kat heyeti intihabiye t eşkil olunduktan soma he
yet azasının saat kaçtan kaça kadar mahalli inti
habda bulunacaklan ve intilıabm icra olunarak 
mahalli ekscriyeti ara ile tayin olunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - Nahiyenin lwyet i 
iııtihablyesi icı·ayi intilıab için tcnsih olunan nıa
haJle gidip ve puslalarm ilim olunacağı sandığ ı 

açrp içi boş olduğunu heyeti teftişiyc:·e ve hazrl' 
bulunanlara gösterdikten sonra kilitleııip analı 

tarların biri Imzadan gelen meımır::ı , diğeri ııalıi 

ye reisine verilccek ve baaehu sandığın dört ta
rafından siciın eçirilip uçları ınuhtann ve sa ir 
azanın mühürl erile tcınlıir olunacaktır. 

OTUZ UÇUNCU MADDE - Sandık teııılıir 

olunduktan sonra en uzak karyenin mevcud ·nıün
l alıib l e ril e cimme ve papaslar ve lıalıanılaı'ı ve 
ınuhtarlan ve ihtiyarlardan iki kişi celbo) ıınuh 

heyeli iıılihabiyeııin reis ve azası rnarifctil e mün
Lrhihl c riıı her bit'ine at'kası ııırmhur puslalardan 
birer tan esi verilib yirmi a l t ın cı macldrde beyan 
oluncluğn nisbet üzerine lnıluncluğn nahi,ve için
de her ne kadar ikinci dc ı·eccde nıüntclıih intihab 
olu n mak lazımgelir ise emniyet ettiğ i adam larm 
isimlerini puslasına yazacağ ı ve yazısı olmayan
lar emniyet eyled iği kimseye mahallince müsta
nıf'l olan lisanla yazdu·acağı ve şayed pnslada 
ikinci derecede ıni.intelıib olarak miktardan ziya
de i im yazar ise yazdığr isimlerin iptidasmdau 
ba~layıb ikinci drrccc ınüntclıib olm ak için ta leb 
(') iıınan miktan kaydolunarak ziyadesi keen
l rnıyekiin hükmünde tutnlacağr ve ikinci derece 
ıııüntchih olacaklarm adedinden daha az isim 
yazar ise yazdığı isimleı-in kabul w kaygolun·l
cağ·r ve eğer bir ııahiyedc ikinci derrcc üç mün
tclıib olmak lazımgelirken müntahih nuslasnuu 
üzerinde lJir adaının ismini üç defa yazarsa yal
nrz bir rey itibar edileceği ve yaz ı la ıı isimler 
okıuınıaz smettc ise keenlenıyckün hükmünde 
bulunacağı heyeti intihabiye azası tarafından 

müınJ,ün olduğu kadar müntehiblerc tcfhim olu
nacaktır. 

OTUZ DÖRDUNCU MADDE - Puslalar 
ınüntehiblerc ver ilib bir veya iki saat sonra he
yeti intihabiyenin bulunduğu ınahaldc mcvcud bu
lunmaları emimıne ve papaz ve halıanı ve muh
tarlara tembih ohmaca.k ve mnayyen olan sa::ıt

te heyeti intihabiyenin tertih edeceği üzere h eı· 

karyenin müntehibleri sırasi le geli b pusla lar san
dığa atılmadan evvel Zati Hazr·cti Padişahi

nin duayi ömrü şevkcti şahaneleri imam ve pa
pal': ve haham tarafından kıraat olunacaktn·. 
Bir müntchib heyeti ihtiyariyenin huzumna gcl
clikçc karyesi ve ismi ve şöhrcti lwyetiıı katibi 
tarafından su al olunur. V ereceği ce va b ii zerine 
muhtarlar kendisi olduğunu şifahcıı tasdik eyler
se ıniintelıib defterine müracaaila isminin üzerine 
raize çeki lib puslayı sandığa atınasıııa l'Uiısat 

ver ilir. Bir ıııüntehib puslasım sandığa atacaO.r 
Yakit eli11Cle bir })USladan ziyade buluıımamıısına 
lıl',vcti intihabiye dikkat ed cektir. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE - Arkası mem
lılll' olmayan puslalar hile ile sandığa atıbmş 
i ·c kccıılcmyekün hükmündedir ve bu puslada 
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ntüntehib kendi imzasmr dahi yazmış ise yalnız 
ikinci derece müntehiblerin isimleri kn·aat ve 
kaydolunuh müntehiblerin imzası kıraat ve lmy
dolunmayacaktrr. 

OTUZ ALTINCI MADDE- Her karyenin 
mii11tehihleri pnshılarım attıktan soma « Kar-

·yemizde mevcucl olan IUliÜntehibleı· puslalarrnı 

s_andığa attılar » ni ye katibin yanmrla bulunarı 

müntehib defteri o karyenin imanı veya papaz ve 
hahaın ve muhtae ve ihtiyarları tarafmclan tem
lıie ve iınza olunduktan sonra sonra çekilih diğee 
karyenin ınuhtar ve imam ve papar. ve hahanı ve 
mfuıtehibleri gelib kezalik intihaba bedeclecek
leedir. 

OTUZ YEDİNCt MADDE - Bir karyenın 
emri intihabı bitarn bulubda muhtaranr çekilib di
ğer karye ahalisi intihaba bedettikten sonra ha
zır bu unmayan nıüntehib gelib rey vermek hak
kından sakıttır. ÖzTÜ hakikisi olımasa dahi ma
halli intibaba gelmeyen miintehibin vekil ile Tey 
verrneğe haklu olam,az. Nahiyelerin havi olduğu 
karyel!lrin intihabı bir günde itmam olunaınaz. 
sa o gün akşam üstü heyeti intihabiye dağılmaz
dan evvel sandığın deliği üzerine bir kağıd va
zolunub ve etrafı ve sandık siciın ile bağl'anıb 
uçları ve anahtar delikleri heyeti intihabiye ta
rafrnrlan temhir olunduktan sonra heyetin kara
rile emin ve münasib bir mahalle var.r ile nınha
fazasma itina olunacak ve ertesi günii sandığm 
ıni.ihürleı·i heyet<:e bilmuayene açılıb yine intiha
R lı berldolunacaktır. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE - Her nıünta
hib reyini verdikten sonra avdet eder. Münte
hiblerin bir giinden ziyade resi nahiye olan kar
yede eğlenmenl!elerine heyeti intihabiye gayret 
eder. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Karyeler
de olduğu mi,.iJlCı şehir ve ka:;ıabalarda o ::ı h i flört 
beş veyahud heyeti teftişiyenin müna::; ~ IJ göre(·e
ği m,a.hallerden ibaret muvakkaten şubeler teşkil 
ve her şube için heyeti teftişiye tarafmrl;ın bir 
memur tayin olunur. Kura ve nahiyeler 1~,:in ma
hallinde beyan olunan muamelat şehir ve kasa
balarda teşekküJ eden şubelerde dahi tamamile 
iera krlın·rr . 

KIRKINCI MADDE- Merkezi kazada bu
lunarak mahalli intihaba bizzat gelmeyen, yazdı-

ğ ı rey puslasını ternhir ederek bir zarf içine ko
yub özriinü beyaıı il e melfuf puslaıun sandığa 

atılına . ma dair lıl')'('li t eftişiye reisinc hitalıcn 

g·önderdiği nıc··ktuh al e ıı cıı a~ılı'b okıınantk mek
tnbn göııde ı·e ıı ınarııf ise göııdcı·diği pusla kapa
lı olduğn hııldc sandığa atılır . Manıf değil::;c o 
pıısla hlikümsüz bınıkılır. 

KIRK BİRİNCİ MADDE - Nahiye ve şu
lı e lerin hil ci.imle uıütıtehiblcı- rey verdikte!l son
ra h e~'eti iııtihabiye azası · k~ m ilen hazır ikcu sıın

drk açılrl ı iki ne i de ı ·ece münt cl'ibler evvelemirde 
i :;ıinı l erine baknıayanı.k samlığa atılan puslalaı· 

birer hiı·e ı · say1lıı ıken sayısı bilindikten sonra be
tCII rar sandığa !mn ula ı· ak «. ah iye Yl' şu b • şu 

l;ndar müıılehib geli b şu kadrı ı · pusla atmış» diye 
muhtasar hem en bir kıta mazbata tanzim olunnr. 

KIRK iKİNCİ MADDE - Rey veren müıı
t e hibleı·iıı ·adediııdt•ıı ziyade pusla zııhur edrrse 
nalliye ve şubenin lıeyrti intihabiyesi şediden me::;
ul tutularak hile ik pusla atanl arın zahire ih
racı için canibi kaza vr liYadan mahsus memur ve 
ınwstaııti k g·örıclel'i ı · (·ı·ek ve fakat ahal iyi tekrar 
intihab ile meşgul etmemek için rey veren münte
lıibi n adeeline mi.isavi pusla lar sandık tan çıka

r ıl ı b fazla kalanlar a. Ht açrlıb oknnmakstzın ale

nen ilırak olnııacaktıl'. 

KIRK UÇUNCU MADDE - Puslalarm ade
di bilindikten solll'a her pusladaki isimlerin 
tahririne bedolunaraktır. Şöyle h--i, puslada gö
rülen isimler bir .kaç büyük kağıda hnrufu heca 
tertibi üzere yazrlrb sonra okunan puslalarda 
o isimler tekerrür ettikçe isminin yanma (1) 
numaralı rakamı çL•kilir. Bu ara,dıı sandık açık 

tut.ulnıam31k için isi.mlerin .tahririne bedoluna
cağı anda aatc rıakılıb mesela tahrire saat 
yediele bedolunmaıkta saat sekize kadar bir saatle 
iki yüz elli puslanın ha:vi old uğu isinıleı·in tahrir 
olunmasın a karar veriliı;se üç saa,t için sandıktan 
~·edi ~iiz l'lli pnsla (:ıkarılıh bir sofı·a üzerine 
Ya7,ohın anık kHaal ve talırir olunıır vr bil' t·araf
tan dalı i saııdrk kil itlenib ve etrafına sic inıJ eı· 

geç i rili lı UC< lan ve sandığrn deli ği te m h ir oluna
rak nıünasib bir yerde hıfzol ıımıı· ve sandığın 
konulduğu mahallin kapısı h'mhir oh.Hıur ve 
lı e ı: gün tadad ve tcınhir olunaıı puslalaı· biı· 
toprağa vaz ilc l eınlıiı· edilir. Ertesi günii heyet 
erkence teccmmü ile evvelemirde o gün ka~ saat 
meşgul olacaklarmr kararlaştırarak ve sandığı 
alenen a~ıh o kadar saate kafi puslalaı· çıkarıla-



rak şayed y]ııe h1tam bulmaz-sa kemafissabık de
vam olunur ve her akşam ne miktar p·ru;la ta
dad ve tahrir olu nu b her bir ikinci derecede mü n
t ehib o gün ne miktar rey kazandığını ınüşir muh
tasar bir ınazbata yazılır. Bilcümle pllsla lar ka
yi d vt- tahrir ol nnduktan sonra. en ziyade rey l<a
zaııılı ikinci dert-et-de müntehib olaıılar)ll yediıw 
heyeti intihahiyr larafında.n hiı· kıta mazbata 

veı·i l ir. 

KIRK DÖRDUN·CU MADDE - Geçen mad

delerde beyan olunan kaideler icra olunduktan 
sonra defterde çekil en caizeler ınueibiııce ııahiye
ve şube dahilinde rey verrneğe falan, falan lm
rad.an veya nıalıallinden şu kadar müntehib gel

miŞ ve usulü üzere sandık açılıb pu lalar tadad 
ve tahrir olundukta falan zat şu kadar ve falan 
şu kadar rey kazanılı ve ekseriyet kazauan ve 
fa lan, falan zat olduğunu ınüşir ııahiye ve şube
nin heyeti intihabiyesi tarafından aynca iki kıta
mazbata tanzim olunub biri kazadan gelen me
muru, diğeri na h iye reisi ne verilecektir. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE - lkinci derecede 
müntelıib .olanlaı· intilıab olunduJdarma dair r es i 
nalıiy ve şubede heyeti intihabiyeden alacaklan 
mazbata üzerine resi kazada bulunan heyeti tcf
tişiyeye gidib mazbatayı ibraz edecek ve bu maz
batalar defteri malısusuna kaydolunacaJdır ve 
mebusanın icrayi iııtilıabr için heyeti teftişiye
nin bnlunduğn mahalde hangi gün ve satte bu
lunması lfLzLın geleceği ~em bi h ve .ınebusluğa naın
zed olanlarm isimlcl'ini ·havi heyeti teftişiyeden 
memın· yeuine bir kıta pusla verilib isterse naınzed 
olanlardan, ist eı·s naınzed olma:ı'lb dirayet ve ha
miy<>t ine itiına.d eyl e<.liği ve mebus olmak için la
zım gelen evsafr haiz ·olan saiı· zevatta.n intihab 
cdebileceu·i ve sancakta lıeı· ne ıniktal' mebus o l<ı
cak ise ·adedleı·i o mi.ktar isimlel'i yazmasr ikinri 
dert-cc müntchilı olanlara tefhinı ol unaca ktır ve 
mazbatasıın bı.yitl iQiıı heyeti teftişiyeyc "'itme
yen ikinci UCI'CC.C mÜnteh i bl er hangi gÜII VI' sa
atte hazır bulıunınak lazrm gelereği mahsus tlavPt

namelcr ile ihtar olunacaktır. 

KIRIK ALTINCI MADDE - H eyeti teftiı:;i 
yeueıı tayin olıınaıı ycvnıü saatte Jıazrr bulunacak 
jkinci dt'l'l'Ce müntPiıiblcı·iıı ycJiııc, ıwkaı;;r hPyl•t i 
teftişiye mühül'il c tcnıhi ı · olnıımuı:; biL·eı· kıta 
-pusla vel'ilir. Sanf'ııkta lıPL' ne kallar nı elıus ola
cak ise rbal ;ı.cla ta ı·if ol n nd uğu Lizrn' ikinci d<·ıwP 

ınüntehib olanlardan Jıpı · biri o kad aı· isimlcl'i ~·ıı-
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zaca k tn· ve yazı bilmediği halele heyetin 1çt1ma 
eylediği malıalden çrkınayıb orada iken emn-iyet 
ett iği acla.ına yazdıracaktrr. ancak dahillııde me
hus olacak adeelden zaid ve noksan isim veya
lıuel kendi imzasını yazal'sa otuz altmcr madde
nin alıkamma tatbikan icrayi muamele olunur. 

KIRK YEDİNCİ MADDE - tkinci derece
(le müntehib olanlar puslalal'rin derununa at
ınak iGin heyeti tt-ftişiyeuin içtima eylediği oda
da sofı·anm üzerinde ve ortaşmda yalnız bir pus
la sığabilecek kadar delikli bir sandık buluna
CH ktıı·. İkinci derece müntehiblex puslaları
nr atınazdan evvel sandık açılıb içi hoş olduğu
nu huzzara gösterildİkten sonra kilidi Ü7.erine 
büyücek bir varaka vazolunarak heyeti teftisiye 
mülıih·ile ve yevıni intihH,bcla hazır lmlunı~ak 
i<:in davet olunan 'JIÜttii. belde ve rüesayi ı-u

lı:-ı.niye ile ikinci derece münt.ehib olanlaı·clan i:ir.; 
kişinin mühürlerile temhir olunur. 

KlRK SEKİZİNCİ MADD-E - anilık ka
paı:ıh mühürlendikten sonra heyeti teftişiyeye 

gelıb mazbatasrm en evvel kaydettirPll ikinci clP
rece ınüntelıibler sırasile davet olunuh ellerin· 
cleki pu.slalr•.rı sandığm için atacak~ıı;rdır ve 
atar iken bir· pusladan ziyaele olmamasma dik
kat olunacaktn·. 

KlRK DOKUZUNCU MADDE - Yevmi ııı

tiha bJa lı azır bulunacak ikinci derece münte
lıiblerden kaza dahilinde bilcümle intihab olu
nan ikinci derece ınüntehiblerin onda sekizi 
mevcud ise sandık açılrb ınebusluğa rey ka7.anaıı
larrn isiml erini lıavi ı~esi sancağm heyeti tefti
şiyesiliP ita olunmak için atide beyan olun~cak 
ma.zbata.mn tanzimine iptidar olunur ve şayet 

- yevıni m!Uayyende ınevcud olan ikinci derecede 
nıüntehibler kazaurn ikinci derece müntehible
rinin ıııecmuunuıı onda sekizinden az ise sandık 
:-ı çılına.yıh deliği üzerine bir varaka vaz ile heyeti 
teftişiye tarafmdan ve yalnız yevmi intthalıda 

l1azn• hnlunma.k için davet olunan müftii belde 

ve rüesa.yi rlihbaııiye canibierinden te m h ir olu
nu b mevcud olmayan ikinci derece müntehib
lel' gelinceye kadar sandık emin bir mahalde 
hıfzol nııacak ve gelmeyen ikinci derece münte
hibl ~re filan gün resi kazada hazır hulunmak 
Uıeı·e Hükumeti malıalliye tarafmdan ınahsusan 
ihtarııameler g·öndeı•ilecektir. Puslasını sandığa 

atm:rş olan1ar isteı·se avdet edecektir. 
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ELLİNCİ M'ADDE - !kinci derece nıüntc
hiblerden gelmeyip geri kalanlar mualıharan 

resiı kazaya geldikte heyeti tefti.~iye il e o gün 
için eelbolunan ınüftü belde ve rüesayi ruhani
ye tarafından sandığın mühürleri ledelıımayene 

delik açılıp ikinci derece müntelıibleı· pusl alar·ı

nı sandığa atacak ve işbu davetten som·a ına~e
reti hasebile gelemeyen ikinci derece ıııüntehib
ler beklenmeyip sandık açılacaktır. Randık a~ıl
dıktan sonra gelecek ikinci derece nı 'üııtelıihleı· 

hakkı intihabtan malu·uın olur. 

ELLi BİRİNCİ MADDE :...._ Heyetiıı huzu
runda sandık açıldıkta evvel emirde atı la ıı pus
lalar tadad ile alenen okunarak ınebus olmak 
için puslada yazılan isimler kaydolunur ve bir· 
isim puslalarda tekerrür ettikçe (1 ) rakamile 
işaret ohmur ve bu veçhile bilcümle puslaların 
tahriri hitaın bularak her bir zatin ka~andığı 
reyleri cem ile mazbata tanzim ve Jı eyet tara
fından temhir olunup kaza kayınaka ı nı ınn r· i fe

tile livada bulunan heyeti teftiş.iyeye gönderi
lir. İşbu mazbatada sancakta meselH iki mebus 
olacak halde kazada en ziyade rey kaza nını 
yalmz iki isim yazılmayıb sair rey kıı.zanan 

her ne kadar isimler olur ise olsnıı vcle\' cüz'l 
rey kazanilliş bulunsun mazbataya deı·cile i sinı

lerinin altına reylerin adeeli rakanı ve yflzT ile 
işaret olunacaktır. Sancağnı heyeti teftişiyesine 
gönderilecek mazbatanın bir sureti tenılıiı· ola
narak meclisi bele.diyede hıfzolunacaktn·. 

ELLİ İKİNCİ MADDE - Her kazanın he
yeti teftişiyesinden mazhata g·eldiktc ı·esi li1·a 
olan kazanın reyleri dahi sayılıp ana dai ı· hir 
n:i.azbata tanzim olunduktan sonra saııc:ığ·nı he
yeti teftişiyesinden başka müftii belde ve rüesa
yi ruhaı'ıiye ve isterler e sa ir kazalarm naın~ed
leri veya velci.lleriı hazır bulunduğu halde ip1i(la 

resi liva olan kazanın mazbatası aGrhp iııtilıah 

olunanlarm isimleril e heı· hir ismin ka~flrıclığr 

reyin Illiiktarı yazılır, badehu ka zal ard :ın ge

len mazbatalar sırasil e aı:ıhp kıraat ve kflyid 
ve cümlesinİnı yekfınu malum oldukt:ı s:ınra k 
dahilinde az ve çok rey kazanmış ııe k:ı(lHr zııt 

zuhur ederse cümlesinin isimleri birer biı·e ı· zik
rolunur ve müsavat üzere rey kazanrıuşl:ır lıulıı
nur ise · beyinleı·irıde kura keŞıide oluıım. Ra(lrlıu 
en ziyn:de rey kazananlar kimler ise oıı l:ırm mr
bus olduklarmı havi hemen bir mazbata tanzim 

He heyeti teftişiyei liva tarafından mührÜ 
zatilerile temhir olumu. 

ELLi UÇUNCU MADDE - Her ismin ka
zandığı reyleri haYi tanzim olunan mazhata
ıım musaddak suretleri bilihrac hir kıtası me
hus olanlara ve bir kıtası vilayet mathnas ııı 

da tabile her kazaıun heyeti teftişiyesine ve
rilmek üzere val ii vi lii.yete ve mutasıınıfa g-iin
derilir. 

ELLİ DÖRDUNCU MADDE- Ekseriyeti 
ara ile ıııebus olanlar saucağın heyeti tefti şi

yesinden alacakları mazbatayr sancağm mecli
si idaresine tasdik ettirerek nihayet teşrini

evvelin yirminci günü 1stanbulda bulunup 
yedierindeki ıııazbatai musaddakayi heyeti me
busaıun hi ni köşadıncla ıuuv:ı k kat re ise ibraz 
edecektir. 

ELLi BEŞiNCİ MADDE - Elli üçüncü 
maddede beyan olunduğu üzere ekseriyeti ara 
ile mebus olanlarm muzbataları tamanıeıı ca
nibi vilayete geldikten ve merkezi vilayetin he
yeti teftişiyesi ma!'i:ftile merkezin mebusları 
dahi tahakkuk eylerlikten sonra valii vilayetiıı 
tahtı riyasetinde o~arak meclisi idare ve heye
ti teftişiye bir yere toplaıup evvela merkezi 
vilayet olan sancağın mazbatası ve badehu di: 
ğer sancaldardan gelen mazbatalar kıraat ile 

·viHtyet dahilinde mebus olan her bir zat iı:in 
muhtasar birer kıta ınazbata tanzim olunaca
ğı misillu her sancağın heyeti teftişiyesi tara
fından gelen mazbatalarrn birer sureti çıkarı

lıp heyeti hazn·a tarafnıdan mühürü zatilerile 
ve meclisi idarenin mühürii mahsusile temhir 

olunduktan sonra valii vilayetin inhasına lef
fen b ila tehir Dahiliye nezaretine gönderil e
cektir. Vilayette toplandıkarı gün zikrolunan 
mazbatalarm sürati tanzim ve tahrir zımnında 
lüzumuna göre dört, beş ve daha ziyade katib 
hulundurulacaktır. 

ELLİ ALTINCI MADDE - Elli be~inci mad
dede beyan olunan mazbatalar vilayetten Da
hiliye ııezartine geldikte heyeti mebusan açıl

mı~ ise hemen ğönderilecek ve açrlmamış ise 
küşadnuı. değif!. lufzolunacaktn·. Vilayetten 
bilvürud Dahiliye nezaretin len heyeti ınebu

sana gönderilecek bilcümle nıezabit ve evrak 
için heyeti mehnsaıun reis ve k~tibleri tara
fmdan Dahiliye nezaretiııe makbuz ilmühaberi 
verilecektir. 



FASLI RABİ 

Defitiri esasiyesinin sureti tashihine dair 

ELLİ YEL>İNCİ MADDE - Defteri esasiye 
intihabuan soııta Meclisi idarei kaza. nınrifeti

le bir sandrğ·a vaz ile ge len yerleri tenılıir 

olunduktan soma idare i beleu iyede lı LfzOIJlna
cak ve her sene mayrsııı hil'iıwi günü nı ecli:i 

idarei beletiiye heyetleri huziu·unda sandık aı;r
lıb ve defteri esasiye çıkarıbb dai l'ei lwlcdiye 
heyetin e teslim olunacaktır. 

ELLI SEKİZİNCİ MADDE - Yedinci mad
dede beyan olunduğu üzer e her mahalle Ye 
karye mulıtarlan nezdinde hulunacak defteri 
esasiye ·müracaaLla mahalle ve karyeleri dahi
linde bulunan müntehibinden bir sene içinde 
vefat veyahud diğer mahalle nakl etırıi~ veya
hud sekizinci maddede beyan olunan ahval
den birine rluçar olarak ınüntehiblik hakkm
dan sakıt olmuş olanlar ile on yedi yaşnu ;~
mal ile on sekiz ya~ma girmesi te veya eliğer ıııa 

halden oraya naklihane etınesile müntehiblik 
hakkrru kazananlarm esamisini havi iki lntn 
defter yazılarak imam ve papaz ve hahnm vr 

muhtarlar tarafintlan badetteınlıir nih ayet ıııa

yrsın sekizinci günü ınerker.i kazada bulunan 
i dar ei b elediyeye günderilecek ve defterleri 11 

tanzim ve hemen irsali ıçın nihayet ma.yısm 
beşinci gününe kadar muhtarlara tahriı·en ten
bilı ve ihhara id:ıre i belediye ııı erbııı· hulnııa 

caktrr [1]. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE - Altmış lıi 

rinci nıaduede mnlıaner defter ler vasıl o luıık

ta idarei helediye tarafında n mütal ea ve ic·a
hına güı ·e icra.vi tahkika t olnııdııkt.:ın smını 

bir kaç sureti tanzim ettiı-i 1 i h lııfzohın acak ve 
görmek isteyenl ere meccanen birer suret·i Vt'

rilecektiı· ve itiraz edecek ola ıılm· on dö rtliiıı 

cü maflde ahkfımma tevfikan hareket eclerlf'r. 
Muayyen olan vaktin miirunındıııı soHı·a ta 
haklnık eden hale göre hey~t.i heled iyenin 11f'
zareti n ltında helf'diye kil.tibi şerh i le laği,, vrya 

ü ave olunacak isimleri tashilı !!d ecflktiı· . 

ALTMIŞINCI MADDE - De l'a.tiri csıısiye-

[1] 2598 nu.mamlı kanıınun ilcinci nıaddesi nıu.

cibincee, (1 8 yaşını bitirenle1'} Jçaydi (22 ynşını biti
?'enle?·) şeklinde değişti?·ilnıiş ve ( zükıi1') knydi lcaldı
rılm·ak ye'rine Kadın, e1·kek) konulmuştur. 

2i 
mn t:ısh ihl cri her sene temmuıZ ipddasrna ·ka
dar ikmal olunacak \'C badettasJıih bu uefter 
yine tDcf.te ı·i esasii müntehibin] namile yadoln
ıı a.caktrr. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE- Heı· kaza da
hilinJe ınevcuu bul.uııan ınüntelıiblerilı isimleri
ni mübeyyin defterler clört senede bir defa vi
Ji'tyet matbaasınuıı tabolııııur ve Jıer kaza içiıı _ 

kaç nüshamn lüzumu olduğu ve ne f iatla satıla

cağı meclisi idarei vilayettc karar verilir ve her 
kariye ve mahalle muhtaı·larma kazasma malı

su~ olan defteri matbuıadan ikişer nüslıas ı Hü
kümet tarafmdan meccanen gönderil ir. 

FASLI HAMlS 

Mevaddı cezaiyeye dair 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE- ldarei beledi
ye ve heyeti teftişiye ve intilıabiyenin taleb et
tiği malılınatı vermekten imtina eden einıme ve 
papaz ve haham ve ırmlıtarlardan iki yirmilik 
ın ecidiyeden on yirmilik mecid.iye kadar cezay .i 
nakdi alııur. 

AL'rMIŞ UÇUNCU MADDE - Sahte bir 
isim veya srfat takmarak ve yalıuel kanunen Ilak
kı iııtihabdan maılırum olduğunu ketmederek 
kendisini i n:tihab def·terine ya~dırmağa 'Veya
hud ismini mükerrer kaydettirrneğe ·cüret eden
le ı·d en bir· yüzlük . osmanlı altınından on altına 
kadar eezayi nakdi alınır ve bir aydan bir sene
ye kadar hapseililir. 

ALTMIŞ DÖRDUNCU MADDE - Ya biz
xat ınebus olmak veya diğer bir zatı ınebus iut.i
hab ettirınek .garezile müntehibler.i ihaf.e ·eden ve
ya.h ·ııd teşvik için mi.intchiblerc a .k~e ve eşya ve
ı·enle ve verilen a.k~e ve eşyayi ka bul edenler 
ve bi ı· salı ı s h a;kkında r cy vermek veya verdir
ın ek ve .yalı u u l'C.)' itasrndan imt.ina etıneJ( için 
Devlet meınuriyeti veya bir hizm eti · hıısusiyeyi 

va id ve kabnl edenler iki aydan bir buçuk sene
Ye kadar hapsed ilir ve on yüzlük osmanlı altmm
Jan elli altına kadar Cf'zayi nakdi alınır ve 
hıı ei.iı·mi.iıı fa ili ın emnriııd en ise tard cezasile 
UL' ma,hkfım olue. 

ALTMIŞ B!EŞ.İNCİ MADDE - Reylerin vıı
r.ohmchı ğn sanclrğr ve iııtihabata ınÜi·eallik ev
rakr 1·esnıiycyi g·asb ve sirkat ve .t.alwib edenler 
bir ı:;eneden üc,: seneye kadar hapis ceza ile be-
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raher on yüzlük osman1r altmindan yuz altrna 
kadar cezayi nakdi ile malıkılın olur ve bu fi
le cüreti esnasında mucibi mücazat eliğer biı· 

file tasaddisi tebeyyün eylecliği halde ceza ka
nunnamei hümayunııua tevfilum başkaca nıüea

zat edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE - Jşbu ce.zıı 
faslmda beyan olunan Jıareld\ta ~ müessir olupta 
henüz maksadlan nısfile ıııücazat olunur. 

ALTMIŞ YEDINCİ MADDE- nerek mah 
kemece bir hüküm suclurile ve gerek izhari ifl as 
<'derek iadci itilıar edememesile hakk1 int.ihalı 

dan salut iken ınahrumiyetinuen evvelki ve g'L'

l'ek sonnıki llefatiri intilıabiyPye kendi sunu oi
J)laksızm mukayyed olduğu halde r ey veren leı· 

hiı· haftadan bir a~·a kadae hapis ve lıir ınecidi 

yeden beş mecidiyeye kadaı· cezayi nakdi ile 
ınücazat olumıı· . 

ALTMIŞ SEKİZİNCl MADDE- Altınrş al
tıııcr maddede gösterilen il k a lıval ile kendisiıı i 
kaydetıiı· ıniş o l dıığıı halde ve getek sahte ola 
rak diğer mukayyed biı· ınünteh ilıiıı isim ve sı

fat.rıır takınarak bit· ceın iyet i iııtihalıiyede hrı· 

kim rey verirse altı aydan iki seneye kadar· ha
pis ve biı· altmdan on altına kauaı· ce.zayi nakdi 
ile mücazat olunur. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE- Bid ele
fadan ziyade i ııtilıa lı etmek i<;iıı bi ı· mükeıTe ı· 

kayidden, istifade edrn lpı· lı i ı· aya kadıH lıapso

_lunur. 

YETMİŞİNCl MADDE -Rı~.\- yaznıağa ta 
yiıı olunduğu lıiı· ınüııtehibin jfades.iniıı g-a,vı·i 

bir ismi kaydeden her şahıs hakkında bir aydaıı 
a ltr aya kadar hapis ile lıenıbeı· hiı· alimdan on 
altına kadar· eezayi ıiakdl il e ınüea.zat oluııur. 

YETMIŞ BİRİNCİ MADDE - Ueı·ek nımı
melei celıı·iye irrasile \'e gerrk ıneınur·i,,·r 1 t t>n 
mahrum etmek veya zatini vr~·a faınilyasıııı \'('
yahml :;;ervctini lıir znnıra düc:aı· r~·lrnwk h•lıdi

tl atl ilc mfu1te1ı i lı i rcy vermekten iÇ:tiııah <'1 t i ı·e ıı 

veyahud rey itasına ir bar edenler lı i ı· ayda n lı i ı· 
seneye kadaı· hapislr lırı·alıc l' beş :.ıltrııdaıı ~·iı·mi 

altına kndaı· <:f'za,vi nakdi i le ınüeazat olıııı nı ·. 

YETMIŞ İKİNCİ MADDE- Eracil'i k~zilw 
neı;ırile ,.e bir takmı ınüfteı·i~·at ilanile ve sair gfi-

ıııı hile ve desai:-ı inıalilr intihab muamel~tınr bo
zaıılal' veyahud bir ve Jaha ziyade ıııüııtehibi rcy
vel'l1ıekteıı i\;tinah ettirenler veyahud cemi,vetle ve 
tehdid fımiz nümayi~lc lıir cemi,reti intihabiyenin 
icnıatmr ihlfd ederek hakkı iııtihahm icrasıııa ve

yalıııd herkesin serbcstÇ:e r ey vermesine i ı·asr na
kisa eden ler h ir a,vdaıı lı ir sene~· e kadar hapis i ı ı:. 
Leraber bir altından kıl'k altına kadm· rezayi nak

di ile ınücazat olımur. 

YETMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE- niı· heyeti 
int ilıabi,,·e,ve nı eni intihalı ga ntzile her nevi lıücu 

ınu icnı veyalıııd kasteden leı · üç sımeden beş se
ıı eye kadar nıunıkkat kürek crzasile mücazat olu
ııur . Cüı·ünı bir veya daha ziyade kaza ve n e
vahide icm olunmak üze ı·e evvclcc tertib ,.c itti 
J'ak ile yaJJılınış hulmnırsa nıuvakkat. kürek <·e
zası on lıeş seneye kadar temdid olunabilir. 

YETMİŞ DÖRDUNCU MADDE - lşbu ka
nuııt1a gösterileıı cer·ainıin biı· kaçı bit·likte icra 
kılııırl'sa ın ürtek ihleı · i en ağır c ·zayi ınüstelzim 
ol::ııı ciirmüıı t'ezasil e nılicazat olunurlar. 

YETMIŞ BEŞINet MADDE - Emri intiha
lıattaıı ıııü1e\'ellid hukuku uıııumiye ve hukuku 
h ustısiye dava l arı bir intihab netices inin neşir 

vr ili\n olunduğu tarihten altr ay münırundan 
~a~Ti m es m u hükmfuıe girer. 

YETMIŞ ALTINCI MADDE - Bir mebu
sun e ıııri iııtilıaln ınaklıul ve ınutcber olduğu biı· 

lıt• ., · eti ın c iınsan tarafından taRdik \ 'C ilfm oluıı

dtıktaıı soına iııtihalıa fesad ln11'1Ştll'ılnnş oldu
ğuna dair ıııalıke ıııcdeıı lıiı· hüküm l;}lıik olsa hil e 
ıııE:>busluktaıı sukntu ı·aiz olaıııa;,. l<'Hkat ıııdıus 

olmak i~;in kanuıı eıı mtıa,v~rt•n olaıı ı;;cnıit i ra.ıni ol
madığına lı i.iknıolunın· ise (•n·r lki hüküm ht"~· et i 
melm aıwa nazarr tetkike a lıınb verilec<•k karanı 
g'iiı·e ınalıkCıııı olan ınelms ya ipka veyahud mcbus
luk1 a ıı ı:;kııt ile yı• l'iıı e ahal'lııın iııtilı:.ılı ve 1a.vi
ııı i<;iıı Makamı Sadaı·ete ıııaıhata arzolunur. 

YETMIŞ YEDINCİ MADDE- Altnıış altın
rı, altmış yedinci, ~·etmiş birinci, :vet.nıi. üçüncü, 
.' ·dııı iş diirdünrii, yetnı iş heşinri , yetmiş a ltrnrr, 
~·t't ıniş doknznncu ınaddıdel'lle göstcı·ilcn efalin 
ıııulıak nırsi kaza tlccl\·i ıııeclisindı' ve altmış se
kizinci, ~'t•lmiı;ı ikin ci Vl' yet.ıııiş .vcdi ıwi nıadJc

l eı·Jc lıe~' aıı olunan cfaliıı nnılıake ıncsi liv:.ı mcr
lisi t enı.vizinde icı·a nlnnnı· ve diva nı tt•myizi vila
yl'tt~ istinaf edilir. 



MEV ADI UMUMİYE 

YE'l'M1Ş SEKİZİNCİ MADDE - Mehm:l:ıı·
<lan i~tifa enen Y(' vük~lillrkt:ııı mmıda DeYlct me
mnriyetini kabul eden ve kanunu eı:;asi lıi.ikınüıı 

ee nıehusluktan infis<tli lilznııgel en ve vefat eden 
ve lıe.veti mrhns::ın tanıfrndaıı usul<'n reddol mı:ııı 

ve lıuknkn nıedeniyeden kanııııeıı sıılnt olanlarm 
intihnh oJundnl<lm·r snncaktn nıebusluğa yenil1en 
rliğerleri intihnh olniını·. Ahvnli nıeşnıh:ı heye
ti mebw:an tamfınnaıı. tahkik oluııar:ık N:hahr 
mnci,Jwsi ve yeı·in e diğel' melın~un intihahr lüzuın 

lu m:ı:r.bat:ı ırı:ıknnır ~an:ırete bildireı·ek orarl:ın 

Ilahi tayin oluıı:ırak :ız:ınnı lınhınduğu vililyet 
valisine işan key-F iyet olunur. 1\'Iüce<'lderlen iııt i
halı olunacak mehus o senrnin i çtinıaına yetişe

mez ise heyeti mehus:ııun gelecek i ç liınarnrl:ı ha 
zn· bnlı ı nmağ:ı ıııechm·duı·. 1\fehuslnğu kahnl ile 
~:ıneağnı heyeti trftişiyesi tarnfrnrlan nlilrğı mnz
batayı meclisi idııı·ei Jivada tnl';nik rttiı·ilrlikten 

sonra istifa edenlerin istifası yalnız lı e .vet.i me
husandan kabul ohmabilir. 

YE'I'MİŞ DOKUZUNCU MADDE - 1 ııtilıah 
icra olunur iken bi'l' r,at vi layet n:ılıili ı ırlr iki 
veya bir kaç sancakta el,se ı ·i ye ti ill'i1 knznndı

ğı halde hangi san cağ·ııı ıııehusl uğ u nu tercih 
eylerliği va li i v il ~yet ta nıfınd:ı ıı doğmcl:ıiı 

doğruya kendi sinden ist.ilfinı olınıub ıııebns 

olan zat nihayet sekiz giin ıar.frıHlıı teı·eilı ey
lediği sancağı tahrireıı valii vilayete hildirnır 

ğe nı ecburdur. Ru suı·etle nı ebusl:ıı·r adeeline 
noksan gelen sancakta nıiicecldeclen eliğer inti 
hab olunur. 

SEKSENİNCİ MADDE - lntihab için na-
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lıiye ve şuheye gelecek ol:ınlar o sırada deyni 
nıiri içi n hapsolunan:ııaz. Evvelden mahpus ise 
nıuvakk:ıten sebili tahliye olunuh intihabm ik
nıalinden sonra y ine t evkif olunabilir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE - Kaınuıu e!!ıa
ı-~iy e tevfikan heyeti mebusan dörd seneden ev
vel ba Jradei Seniye clağıldrğr halde :tradei Se
n iye tarihiııden it i b aren iki ay zrn·fıncla işbu 

kaıı.urnııı alıkanıma tev:fikan yerıiden intiha
hata şu ı ·u olnrnrıiak için Dahiliye nezaretinde 
,·:ıliler ve valiler canibinden ımıtasarı·ıflaı·a tah
rinı t.ı ımı hsusa i ı·sa l olunaca ktrr ve o sene 
iı·iıı d!'f1eri es:ıı:; iııiıı. yeniden tashihi lttzrmgel
nıf'y ilı ıııusalıhah itibar olunacaktır ve işbu 

sonı·aki it i baı·eıı taeihi hitamrndan itibaren ıne
bus ol:ınlar n ihayet üç buçuk ay zarfmda 
Ders<~nrl ete hilvi.i ı·ud lıcyet i mclnısanrn içti
maında hazıl' :hııluıınıağa nı ecbılıt'd ıır. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE - Mu:ıyyen olan 
vakitten evvel hashelicab heyet i ıııehnsanm ba
irad ei seııiyc i ı;:tinıar Hizrnıg-eldikte Dersaadet
tr ne l<adar vakit hazn· bulunmalan iktıza eele
crğ-i Dahi liye nezaret.inden valiler ve valiler 
ta ı 'a fında n da h i tl oğru da n dcrğ ı·uya 'ltl!ebnslara 
i~nı· ohınacaktır. 

SEKS,EN ÜÇÜNCtt MAD'DE - Dersaadet
helediye kanununda ınuharreı· huduel dahilinde 
hıılunan mahaJJer bir clairei iiıtihabiye ve her 
hiı· clait·ei belediye biı· şubei intihabiye itibar 
olunacak ve elviyei miilhakada vilayete merbut 
sancaklarda ceı·eyan eden usul cari oluh Şehre
maneti ın e ı·k ezi vilfıyet a Icledilecekt.ir. 

!ntihabı mebusan kanunnamesinin suveri İcraiyesine dair talimat [ ~' ] 

( 7 mnırızrın 1326 t'e 20 ey! (il 13:2 1) 

BİRİNCİ MADDE - lntiha.br ııı ehus:ııı 1\a

nnnnamesi bilcüml e Memaliki Mııhnıs:ıi ~nlın

nede nahiyeler teşekki:i l etm iş itilııı ı ·ile y: ızılrp 

zikrolunan ka~ıuıınamenin ıı e~riııde şayed ııahi

yeler teşekkül etmemiş yerlcl' var ise ıııiina se-

(*] Tertibi saui düstur. Cild : 1 - Suyıfa: 37. 

batı nı ev kiıi yeyi gözeelerek dört , beş kuradan 

ibaret icı·ayi i ntihab i ı,:: in H ükfını eti ııııı ha ll iy !el' 

ınarifeti l e muvakkat şubeler te ş ki 1 ol uıuı c;ı ktıt· 

ve resi şube ittihaz oluııacak k ariyenin nıulıtaı·1 

nahi,ye r eisinin ve ş.ubenin sair kura nıuhtaraıu 

birleşerek nahiyelerde olduğu ınisillfı mecl is iıı

tihabm vazifesini icra edeceklerdir. 
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İKİNCİ MADDE - lnti·habr mebusan J\a. 

nunıuı.mesi iktizasınca defcıtiri esasiyenin taıızi

ıni v-c işbu defterlere daiı· olan sair muamela
tın mayıs iptidaswdan bedolunması l~zimecleıı 

oldu-ğundan kanunnanıcİ mczküı· hrı· ııe val\it 
viiayata vası l olursa hemen hila teahhur clefa
ti ri esasiyenin tanzimilc ona mütef.erri olan sa
iı· ahkaının ierasr için Vlülatr lzi:l!ın Haz::ıratJ tara
fındaıı Hizrm gelenlere emir ve tenbiltat verile
('t'ktir. 

UÇ UNCU MADDE - lşlıu kanumıameıı in 
vila.yete gönderilerek nüslıai mütcaddidcsinden 
hee sancağm resanıet in e göı·e lüzunnı miktan 
mutasarrıflma ve valinin bulunduğu şehrin 

idarei belediye reisine ve meı·kezi vilayete mer
bnt kazalar kaymakamıarına iı·sal ve ahk~mı 
müııderieesiııe tatbikan serian ici:l!bmrn ierasr 
işar olunacak ve esas defterleri tanzim olnmın
eaya kadar ara sıra ne yolda h"'rel~et ohı,ncluğu 

istilam kılmaeaktrr. 

DÖ·RDUNCU MADDE lşbu kaııunıuıme-
nin ııüshai müteaddidesi mutasarrıflığa vürucl 
eyledi:kte mut.asanıf veya vekili kazaların cesa
metine göre lüzumu miktarım kayma~<amlara 

irsal Ye hultuıdu-ğu ı;;ehiı· veya kasabanın meclis 
belediye I'eisiııc ita edeCl~k ve ara sıra kayma
kam v-e m eel is helediye reisinden defteri e-sasİ-

yenin tanzimine dair malümat taleb edecektir 
\'C vilayet lmııunnamesi mucibince memaliki 
ma.hnısanm kaza merkezlerinde mccalisi beledi
ye nıevcud ohıb şayet ınevcn<l olmayan reisi ka

za var ise kanunnamei ınezküı·e tatbikan hemen 
mrclisi beledi teşkiline müntchiblerin defterinin 
t·anzi mi ne beucdilcccktir. 

BEŞİNCi MADDE - lşuu kanuııııaınenin 
ııüshai müteaddidesini kaymakam kaza, idarei 
heLediye reisine teslim edecek ve her kazada 
defteri esasiye . atidc beyan olunacak heye-ti 
tcfti~iye tanzim e;rleyecektir. Kaymakamı ka
za defteri esasinin rtanziıninc dair iheyeti tefti
şiyeden ve belediye reisinden ara sıra tahriren 
malCınıat isteyecektir. Hıfzr inzibat için dairei 

belediye r-eisi veya vekili tarafından iktiza eden 
muavenct taleb olundukça kaymakam itaya 
nwcbtll'dur. l3u mecburiyet vilayctle reisi liva 
olan 1mza1ar için va li ve mn tasarnfa dahi şa
mil dir. 

ALTINCI MADDE - lntihab kanunuının 
cezaya ınütcallik faslı malı . usu her intihab se-
nesi cvmla matbLua ile iııtihab mahallcrine talik 

olunacaktır ve kanunu me~kuı'·un birer nüshai 
ına·tbuasr her kariye ve mahalleye irsal oluna
caktır. 

İntihabı mebusan muameHl.tma müteallik bazı mukarrerat ve tebligat [ '~ ] 

( 21 eylul 1324 ) 

1 - ~clisi mebusana müteallik muamelıHın 
icra ve ikmali için ve kura ve navahiye iza lll

ları icab eden memurin ve ketebeye verilecek 

iicuratm varidatı belediyesi kifayet etmeyen ya

hud dai•rei beledıiyesi teşekkül etmediği için va

ridatr olmayan kazalarda ne taraftan tesviyesi 

lazım geleceği bazı taraflardan istifsıu edi lme
sile ledelistizan zikrolunan ücunıtm evvel en ı ir

de kazayahud liva meclisi idareleı~ince mildar

ları takdiT ve tayin olunarak sandığrnda.n nri

lecek mazbata üzerine varidatr belediyesi ınü-

[*] Takvirni vakayi - No. 6. 

said olan yerlerde mahalleri dairei belediye ve 

varidatı belediyesi müsaid yahud mevcud olma
yan yerlerde dahi mahalleri mal sandıkl armdan 

itası icab edeceği meclisi mahsusu vükelaca te:~.

kir e dil erek babr:Uice icabı i cra kılındığı. 

2 - İntihabr mebusan kararnamesinlin kırk 
beşinci maddesinde heyeti teftişiye tarafmdan 
mebusan namzedlerini~ıı isimlerini lıııvi ikinei 

derecede miintehihlere pusla verileceğ·.i Hml<arrer 
iseele heyeti mezkurenin kıimleri ne suretle nanı

zed acldederek isimlerini tahrir edeceği yolunda 

gerek bu maddede gerek diğer maddelerde sa ra
hat ve delalet olmadığından sureti müracaat ve 
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kabulü hakkında kanunnamei mezkfırde sarahat 
yoksa da kammu esasinin altmış sekizinci ve 
·intihabı mebusan kanunnamesinin on yedinci: 
maddelerinele mebus intihab olunması caiz ola
caklar Jıakkmd a tafsila.t münderi<_: olm"<ısma ve 
Meclisi rnebusanm Hk içtimar i<:in tatbik eelil
mis olan talimatı muvakkatede mebus olmak 
üz~re namzed olacakların ya resmen bilmüraca
at namzetlıiklerini kaydettirmeleri yalıuel ıııclms
luğa ehli olduğunu mu addak intihaha salih 
olanlardan laakal üç yüz kişiye bir vara.ka tah
tim ettirilerek bilvasrta tehliğ eylemeleri lfızmı 
geleceği muharrer olmasma binaen hn şerait da
iı·esinde namzetliklerini vaz edecrklcrin kabul 
ve ilanı .icab eeleceği Meclisi Mahsnsni Vükelfı

ca tezekkür kılrndığı. 
3- Mehusan kanunmımesiııin snvrri İcraiye

sine dair talimatrn birinci maddesinele irrayi iıı

tihabat iç.in dörd beş kariyeelen ibaret muvn k
kat şubeler teşkil olunacağnu ve y irmi ii<:iiıwü 

maddesinde bir nahiyenin müntehibi evvell eri 
beş yüzden duıı ve iki yüz ellielen efzuıı ohm;n 
bu gihi nahiyeler.in dahi nıüntehibi saııi int ilwh 
etmeğe salahiyetleri olacağı nnıharrer olulı hnl
buki bir çok kariyeler ufak ve nüfusu kalileyi 
havi yüz elli nüfus ziikfi r hulunmaC!ığrııdıııı 

bahsile beşten ziynde kariyeleı·in hirleştiı·ilnır

sinde beis olub olmadığı bazı mahallerce istifsar 
edihnesile bilmuhabere sal•ifüzzikir maddelerin 
mazmununa nazaran müntehihi evvell erin mik
tarı müntebibi sani tayinine müsaicl olmayan ku
ranm münaseheti• mevkiiyeleri itibarilc hirleşti
labma muvafık olacağından bn gibi kuraclan icı:ı

rilmesi maksudu asli olan teshili iııtilınh:ıt mııt· -

br kadarının birleştirilmesi Meclisi Vükelaca 
münasib görülerek. 

4 - !ııtihabı mcbusan kanununun sekizinci 
maddesinele tanzim edilecek esas defterlerinde 

· cinayet ve cünha ile mahkum olanlarm isimleri 
bizasma şerh verileceği muharrer iken gerek 
müntehib gerek birinci ve ikinci derecede mün
telıihlerin tadnd olunan şerait meyanmda cün
ha ve cinayet ile mahkum olmamak kaydi mu
sarı·n h o luia dığından key:fiyet ledelistizan iflası
na hükmolunmuş ve iadei itibar etmemiş olanla
rın mahcur ve hukuku medeniyeden mahrum bu
lunanlarm intihab olunmayacakları kanunu esa

sı ile intihab kanununda mübeyyin ve cünha 
ve cinnyet il e mahkfuniyeti sabıkanm ınanii hak
kı intihnb olduğuna dair sarabat gayri mevcud 
olmasma nazaran sanayi intihabatta hali mahcu
riyette bulunanlada iadei itibar etmemiş olan 
müflislerin ve cünha ve cinayetle malıktımen 

henüz ceza görmekte bulunan ve binaenalazalik 
hürriyeti şahsiyelerine malik olmayan eşhasm in
tihab etm,ek ve edilmek salahiyetinden mabru

miyetleri tabii olduğu gibi salifüzzilcir sekizinci 
maddeele muharrer kuyudu mania sırasında mün
deri<} hukuku medeniyeclen sakıt olmuş olan kay
di mntlakına göre hukuku medenileri bilalıare 

inclei olunanlarm da bu saluhiyete nail olmama
ları icab edeceğinden ve hukuku mecleniyeden 
sukutu gayri muntazarrıımın bir hüküm ile mah
kum· olub ikmali müddeti cezaiye edenlere ge
lince; bunların maahaza evvelce mahkum olmuş 
olmalarmclnn dolayı salahiyeti mebhusanbadan 
mahrumiyetleri luzımgelıniyeceğinden ona göre 
tebligat ifasr. 



3 - Dahili nizarnname 

..... 
BİRİNCİ BAB 

Meclisin teşekkülü 

De ı•1 ·enin ilk i~· tiuıJ(m , brız1. ıs tılcılılar 

Birinci madde - Devrenin ilk içtimaınm bi
rinci inikadınrn ilk celsesinde, daimi reis inti
hab edilineeye kadar, azanın en yaşJısr nıuvak· 

katen Heyeti. umuıniyeye riyaset eder veyahud 
bi r muvakl<at reis intilıab olunur. 

En gene dört aza muvakkaten katiblik ma. 
lmımnda bulunurlar. 

Hangi mebnsnn en ya şlı ve hangilerinin en 
gene olduklarmrn evvelelen tetkikı husu ·u, va
zifeleri yeni Riyaset clivaıunm intihabrna kadar 
devam edecek olan, İdare amirlerine aiddir. 

Devre, tecdidine l<arar verilmediği halcle, 
dört seneden ibaret olan intihab müddetidir. 

İçtiına, her teşrinişani iptidasnıdan gelecek 
teşrinievvel nihayetine kadar devanı eden Mec
lis senesidiı· . 

lnikad, Heyeti uımımiyeııin nıuayyen gün
let·de vaki toplaıuşlarıdır. 

Celse, her iııikadm teneffüs t<ıtili l e iıılul:ıa 

uğrayan lnsrnılarıııdan her biridir. 

Tcılı lif 

İkinci madde - Muv::ıkkat R.iyaset Divanı
nın teşekkülünden sonra teşkilatı esasiye kann
nunun 16 ncr maddesi mucibince melmslar in
tihab dairelerinin lıece harfleri srrasile ta h lif 
olunur lar. 

Tahlif, teşkilatı esasiye kanunundaki yemin 
nıetnini kürsü üzerinde yüksek sesl e okunıaktrr. 

Sonradan l\f eelise iltihak eden melnıslar da 
ilk celsede bu rasimeyi ifa ederler [ *]. 

Dcıimi Hiyasel Dimm iniilırıbı 

ltçüncü maddtt - 'l'ahlif merasimini nıüLe· 

[*] - Tahl if için, mebıı,sıın intihab mazbatasının 
tasdik edilmiş olması lazım gelmez (Z. C. Cild - sı. 
Sayıfa - 9. 25 - IX -1980). 

akıb daimi Riyaset Divaıu intihabı icr a edilir. 

Riyaset Dimnınm miidclcti 

Dördüncü madde - Riyaset Divanınm va
zifesi bir içtiına içindir. 

Riyaset Di t •(ınının nrısıl terekkiip edec eği 

Beşinci madde - R.iyaset D i vaıu: 

1 - Reis, 
2 - Üç reis vekili, 
3 - En az ik isi nıüııavehe ile HeyeLi uınnm ı

yede bulunmak üzere altr klitib (lVIuadclel : 27 
nisan 1933), 

4 - Üç idare amirinden nıürekkebdir. 

Riyaset Divcınınm 1uısıl intilwb edileceği 

Altıncı madde - Riyaset d ivanr, giz li rey ve 
mutlak ekseriyetle iııtihab edilir. 

Mut lak ckseriyet hasıl olmadrğı takd irde ay
ni usule tevfikan ikinci defa iııtihab icra edil ir . 

Buııdn da ımıtlak ekseriyet hasıl olmazsa en 
ziyade izafl ekseriyet kazananlardan istenilen 
adedin iki misli ayrılarak bunlar haklanda 
üı::üncü defa reye müracaat olunur. 

Bunda izafi ekseriyet kafidir. 
Reyleede tesavi olursa kuraya müracaat edi

lir. 

Heis, ı·cıs ı· e killeri, l•at1'bler ve idare (t111 i rl eri
nin <ıyn !lt!JI'ı intihcıblcın 

Yedinci madde - Reis, reis vekilleri, katib
ler, İdare amirleri için ayrı ayrr reye müracaat 
olunur. 

Rey varakalarına reis için lıir, reis vekilleri 
için üç, ldtibler için altr, idare amirleri için 
üç isim yazılır (lVIuaddel : 13 mart 1935). 

R'eisiciimlıw · intilı ab1 

Sekizinci madde - Daimi Riyaset divanının 
intihabr akabinde Reisicümlıurun intilıabrna 
başlanır. 
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Reisicümhur gizli rey ve mutlak ekseriyetle 

intihab edilir. 

Bu intihabda reylerin t asnifi için kura ilt: 
dokuz melms tefrik ve r eyler H eyeti unıuıniye 

salonunda açıkca tasnif olunur. 

!ntihabın neticesini Meclis Reisi H eyeti umu
miyeye bildirdikten sonra Reisicümlıur intihah 
olunan zatr hazır ise ı·iyaset kürsüsünü işga l e 

davet eder. 

Reisiciimhnr, riyaset kürsüsüne çıkılı teşkila

tı e.asiye kanununun 38 nci maddesi ınucibince 
yüksek' sesle yemin eder. 

Ondan sonra kürsüyü :Meclis r eisine bırakır. 

O da inikada derhal nihayet verir [*]. 

Heisiciim lı w· infiJ,rıb ıxlil en zat haz ır dPğils P 

Dokuzuncu madde - !ntihalıı esnasmda Re
isicüınlıur lıazrr değ·ilse, Meclis reisi intihahın 

n eticesini heyete ve intihalı olunaıı zata bildirir. 
Reisicüınhur geldikte yukarraa z ikredildiği 

veçlıile yemin eder. 

Müteakip içtim:rılrırd(/. Hiy.asrt Dit·aııı inl1'lutln 
ve Reisiciiwlmnın mdkıwıı o/;ııınas·ı 

Onuncu madde - H er i çtiımı iptidasmda da
imi r eis intihab edilineeye kadar ayni içtimaın 

salırk reis vekillerinden en yaşlısr mnvaJckatcıı 

Heyeti umuıniyeye riyaset eder . 

Bu takdirde sabık katibl er k5.tiblik maka
mmda ınuvakkaten buluınll' l ar. Muvakkat r eis, 
yoklama yapar. 

Nrsab varsa ve Rei s i cüınhur o güıı nutkunu 
irad edecehse kürsüyü işgal ile celseyi açar ve 
sene ba§ı mıtkunu irad eder. 

Ondan sonra riyaset kü!'s i.isüııü muvakkat 
reise bırakır. 

Bunu müteakrb Daimi Riyaset Divam inti
habatına başlanır. 

Reisieiirnlı ıının nntkıınıı Başuekil okıırscı 

On birinci madde - Reisicümhurnn nntku
nu teşkilatı esasiye kanununun 36 ncı madde
sinin son fıkrası mucibince Başvekil okuyacak 
iJ e hita.bet kürsüsünd en kTra a t eller. 

[•] - Celseye nihayet verilmektedir. IV. ve V . Dev
reler. 

M erasinıi ınalısıısa 

On ikinci madde - Merasimi mahsusa her 
içtimarn bidayetinde ve teşkilatı esasiye kanu
nunun 25 nci maddesi mucibince intihabatrn tec
didine karar verilmesi üzerin e teşrinisaninin ilk 
gününden evvel vukn bulan fevkalade içtimala
rm bidayetinde icra olunur. 

İKİNCİ BAB 

İntihab mazbataları 

ilişik.~iz mazbotalar 

On üçüncü madde - Daimi Riyaset Divaıu
mn (ve icabmda Re is icüınhurun ) intilıabmdan 

sonra intihalıları hakkında şikayet ve itiraz va
ki olmayan ve bu nizamnameye müzeyyel nü
munesine ınuvafrk olan ınazbatalar r eis tarafm
dan heyet e arz ile isimler bir bir ,okunar ak i ş ari 
r ey il e tasdilm iktiran eder. 

ilişik li ınıızbni<ıla 1' 

On dördüncü madde - Meclis r eisi intilı ab

ları hakkında şildyet ve itiraz vuku bulan ve 
ııümunesine muvafık olmayan muzbataları He
yeti umumiyece kura ilc tefrik edilecek otuz 
azadan ınürekkeb M.azbatalarrn tetkikr encüme
nine havale eder. 

Bu encümen devre esnasında. bir iş çıkmca 

toplanıp onu intac eder. 

Te/;kik enciimcnll'ri 

On beşinci madde - Encümcn kura ile, be
şer azadan mürekkeb ihzari enci_im enlere ayrrlrr. 

Her ihzari encümen gizli reyle bir r eis ve 
bir de mazbata muharrirli ğ ini ifa edecek katib 
intihab eder. 

Tctkik cnci:imcni r eisi her ihzar1 cncümcnin 
tetkik edeceği kadar intihab mazbatalarııu kura 
ile ayırır. 

ihzaı ·1 e nciinıl'1ıin le/l.'ilwtı 

On altıncı madde - lhzari encüınen, 'retkik 
encümeni riyaseti vasıtasil e her türlü tetkikatrn 
icrasma salahiyettardrr. 

Encünıen, bütün vesnik ve ınuhaberat ı tet
kik ve Hükum eti n ola nca tah lcik vesaitine mü
racaat edebilir. 
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Tetkikatta.n sonra keyfiyet reye arzolunur 

ve mucibince mazbatası tanzim edilerek 'retkik 
eııcümenine verilir. 

l'etlcik enciiıneninin m1uıınclalı 

On yedinci madde - Tetkik encümeni resen 
veyahud İhzari encümen mazbatalarrnda gördü
ğü talil esbabını tetkik edib müretteb aza ade
dinin mutlak ekseriyetüe bir karar ittihaz eder 
ve tanzim edeceği mazbatayı Heyeti umumiyeye 
gönderir. 

A1ebuslnğu talil ol1ınrın zcıtın kendini miidafaası 

On sekizinci madde - Mebusluğu talil olunan 
zat İhzari encümende, 'retkik encüm.eninde ve 
Heyeti umumiyede kendini m.üdafaa etmek ve
yahud diğer bir mebus vasrtasilc ettirnı ck hak
kını haizdir. 

Bu hak hiç bir suretle tal~yid ed ilemez. 
Müzakereden sonra Heyeti umum.iye kararrıu 

ittihaz eder. 

Bıı zc ucılm kr'1ıdi haklannda ı·eye i~lircık ede
m ey ecekleı·i 

On dokuzuncu madde - Mazbatalan tetlük 
edilen mebuslar kendi haklarındaki reye i ştirak 

edemezler. 

lntihabı tetkik edilen nıebıısıın ütifa.~ı 

Yirminci madde - İntihabı tetldk olunan 
bir mebus m.ebusluktan istifa edebilir. 

Şu _kadar ki bu istifa keyfiyeti onun intilıab 
mazbatasnun tetkik edilmesine miini değildir. 

M az batası 1·eddedilen zat 

Yirmi birinci madde - Muzbatası Heyeti u
mumiyede reddedil en zatin yerine mebus inti
babı için riyaset, aid olduğu makama tahrirat 
gönderir. 

ÜÇÜNCÜ BAB 

Encümenler 

Daimi enciimenleı·in müddetleı·i, intihablan, 
adedleri ve bcızı alıkanı 

Yirmi ikinci madde - (Muaddel ı3 mart 
ı935) - Her içtimaın bşalangıcmda vazife-

leri e-rtesi içtimaa kadar devam etmek ve azası 
Heyeti uınumiyece izafi reyle intihab olunmak 
üezere on yedi encümen teşkil olunur. 

Meclis vazifelerile mütenazır encümenler: 

ı - Arzuhal encümeni (25 aza, 2 muvazzaf 
katib); 

2 - Divanı muhasebat encüıneni (20 aza, ı 

ınuvazzaf kati b) ; 
3 - Meclis hesablarrnrn tetkila encümeni (ıO 

aza, ı ınuvazzaf ldtib) ; 
4 - Meclis kütüpanesi encümeni ( 5 aza, bun

lardan birini, Riyaset divanı, İdare _ amirleri ara
sından ayu·ır. Bu encümene Kütüpane müdürü 
katiblik eder) ; 

5 - Teşkilatı esasiye encümeni (20 aza, ı mu
yazzaf kati b) . 

Dalıili nizamn_ame işleri lıu encümene muhav
veldir. 

Bütün Hükumet hizmetlerile mütenazır eııcü-

men: 

6 - Bütçe encümeni (35 aza, ı muvazzaf baş
katib, iki başkati b muavini, bir memur). Bu en
cüinen kendine bir de reis vekili intihab eder. 

Umumi bütçe mazbatasınrn yazılması ve mü
dafaasile mükellef bir mazbata muharririnden 
başka bu encümen bir veya muhtelif dairelerin 
bütçe mazbatasmı yazmak ve müdafaa etmekle 
mükellef hususi mazbata muharrirleri dahi inti
hab edebilir. 

Vekaletlerle mütenazrr encümenler (Hece 

harfleri tertibile) : 

7 - Adliye encümeni (25 aza, ı muvazzaf ka
tib) j 

8 - Dahiliye encümeni (30 aza, ı muvazzaf 
katib); 

Bu encümen lüzum görüldükçe bir reis ve
kili de seçer. 

İskan işleri bu encümene muhavveldir. 
9 - Gümrük ve inhisarlar encüıneni (20 aza, 

ı muvazzaf kiitib) ; 
ıo - Hariciye encümeni (20 aza, ı muvazzaf 

lkatib); 
ll - İktısad encümeni (30 aza, ı muvazzaf 

kati b) j 

ı2 - Marif encümeni (20 aza, ı muvazzaf 
katib); 

ı3 - Maliye encüıneni (20 aza, 1 muvazzaf 
kfttib) j 
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14 - Milli Müdafaa encümeni (25 aza, ı mu

vazzaf kati b) ; 

15 - Nafıa encürneııi (20 aza, ı muvazzaf 
ldtib) j 

Posta, telgraf ve telefon işleri bu encümene 
muhavveldir. 

ı6 - Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni 
(20 aza, ı muvazzaf kati b) ; 

ı 7 - Ziraat encüıneni (25 aza, ı muvazzaf 
katib) . 

Yukarıdaki encümenlerle tenazuru bulunma
yan dairelere müteallik layiha ve teklifler, ma
liye umuruna aid iseler, Bütçe ve Maliye encü
menlerincle, bundan başka bütün layiha ve tek
lifl er, Dahiliye encümeninde müzakere olunur. 

ikt1sad cet veli ve namzetlik 

Yirmi üçüncü madde - Encümen intihabla
rrna medar olmak üzere mebuslarrn tercümei
hal varakalarrndan anlaşılan ihtisas ve meslek
lerini gösterir bir cetvel Riyaset canibinden tan
zim ile hastırılır ve azaya dağıtılır ve kezalik 
levhaya talik olunur. 

Mebuslar, encümen azalıklarrna nemzed likle
rini koyabilirler. 

Namzecllerin isimlerini muhtevi cetvel de Ri
yasetce hastırılır ve azaya dağıtılır ve keza
lik levhaya talik olunur. 

Heyeti umumiyede encüınen intihablarr an
cak bu cetvellerin dağrlınasrndan dörd gün son
ra başlar. 

Encünıenlerde gizli celse 

Yirmi dördüncü madde - Bir enetimende 
gizli celse akdini vekil veyahud enetimenin 
üçte bir azasr taleb edebilir. 

Gizli celsede cncümen azasrndan ve vekiller
den maadası bulunmazlar. 

Gizli celse akdi müzakerenin sn· olarak mu
hafazası taahhüdünü tazamun eder. 

Encümen ctzalct?'ının aı-ttıı'ılrnası, m.ıthtelit ve 
muvakkat encümenler 

Yirmi beşinci madde - Heyeti umumiye Hi
zuın gorurse encümen azalarının adedini mu
vakkaten arttırabilir ve Muhtelit veyahud :!\Tu-

vakkat encüınenl er [•] teşkil eder. 
Bu kabil encümenler kendilerine muhavvel 

işin intacrna kadar vazifelerine devam ederler. 
Mubtelit enciimenlere numara sırasında mu

kaddeın olan enciiınenin reisi riyaset ve mazba
ta muharriri maıbata muharrirliğ i eder. 

Enciinıen r·eisi, nıazbata muha·r·ri?·i, kQ,tibi, 
lıusıısi mazba.tct nı ıılı cwriri, muvazzaf katibi, 

r·eise 'Uekalet 

Yirmi altıncı madde - Her enciimen, kendine 
gizli reyle bir reis, bir mazbata muha.rriri ve bir 
katib intihab eder. 

Bir enetimenden muayyen bir madde için, lü
zum görülürse hususi bir mazbata muharriri 
intihab olunur. 

Muvazzaf katibler birden ziyade enciimene 
katiblik edebilirler. 

Keyfiyetin takdiri Meclis reisine aidclir. 
Encümen reisinin mazeret veyahud gaybube

tinde mazbata muharriri ona vekalet eder. V eya
hud ayrıca bir reis vekili intilıab olunur. 

Bit· l'rıf'Ü?nl'ne mıılı rıvucl işin diğer bi·r rmciiınene 

aidiyeti 

Yirmi yedinci madde - Bir encümen, kendi
sine mnhavvel layiha Yeya teklifin diğer bir en
cümene aid olduğu ınütaleasında bulunursa, es
babr mucibe serelederek o encümene havalesini 
taleb etmek hakkını haizdir. 

Diğer bir encümenin rnütaleası -al'ınm.ak, diğer 

bir enciimcndeki iş hakkında rniitalecı beyaAt 
etmek 

Yirmi sekizinci madde - Bu encümen ken
disine muhavvel layiha veya teklif veyahud alel
ıtlak bir mesele hakkında mazbatasr sonra yine 
kendi tarafından yazılmak üzere iptida diğer bir 
enetimenin mütaleasınr alınağa liizum görürse 
layiha veya teklifin o encümene havalesini is
teyebilir. 

Kezalik bir enciimen diğer bir encürnene mu
havvel bir layiha veya teklif veyahud alelıtlak 

bir mesele hakkında mütaleasrm beyan etmek 

[ *] - Muvakkat ııncümen, her encümenden ıua alın
mak suretile, Muhtelit encümen, iki veya daha ziyadtJ 
encümenin birleşmesilıı teşkil olunur (Z. C. Cild 1, Sa

'lfl.!a 59 - 28/V /1U1.). 
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Üzere o 1ayiha veya teklifin kendisine havalesi
ni isteyebilir. 

Bu gibi ahvalde alakad~r olan her iki encü
men müttefik iseler Meclis reisi icabını İcra 

ederek ertesi celsede b"~;mdan Heyeti umumiyeye 
malumat verir. 

Şayet iki encümen arasmda ihtilaf çıkarsa 
keyfiyet reis tarafından Heyeti umumiyeye teb
liğ olunarak mesele orada müzakere ile halle
dilir. 

Mütaleası sorulan encümen mazbatası, diğer 
mazbatalar gibi basılır ve azaya dağıtılır. 

Encünıenler,in vazifesi 

Yinni dokuzuncu madde - Encüınenler 

kendilerine muhavvel işlerin tetkikinden başka 
hiç bir işle meşgul olamazlar [ *]. 

Enciirnenlm·in içtinuı mahalli 

Otuzuncu madde - Encümenlcr Meclis bi
nalarında ve kendilerine tahsis edilen odalarda 
toplanir lar. 

Enciimen nıznam clc ri 

Otuz birinci madde - Encüınen rnznameleri 
enciimenler tarafından tanzim ve bir gün evvel 
bütün vekiliere ve mebuslara ilan olunur. 

Bununla beraber müstacel bir iş çıkarsa Mec
lis reisi veyahud encümen reisi azayı hususi va
srtalarla da toplayabilir. 

Encii.menlc?·dc msab 

Otuz ikinci madde- Azadan en az üçte biri 
hazır bulunroadıkça encümenler inikad edemez 
ve reye müracaat olunam·az. 

E?ı ciinıe?ılpı·de miizak c ı·e ne mkil brışlıw 

Otuz üçüncü madde - Müstaceliyeti Heyeti 
umumiyede kararlaştn·ılan maddelerden başka 
muhavvel işlerin müzakeresine ancak kn·k se
kiz saat sonra başlanır. 

Heyeti umumiyede müzakere olunan bir ka
numm encümene iade olunmuş bir veyahud da-

[*] - Encümenler kanun teklif edemezler (Z. C. 
Cild B, Sayıfa 21 - 9/l/19!8). 

Fakat kendilerine verilen, mesela bir telsir tale
bini kanun şekline koyabiljrler (Z. C. Cild 2, Sayıla 
118, 131 - 28/1/ 1928). 

ha ziyade maddesinin müzakeresi bundan müs
tesnadır. 

Muhavv el evmlwı basılm'ası 

Muhavvel evrak encümen azasmdan bc~i ta
rafından istendiği takdirde veyahud reisin ten
sibi üzerine encümence bastırılır. 

Encii.ınen zabıtları, nıazbata(l(ı,rın im.zalanrnrılun, 

takdim ve havcılele ri, nıuJuilefet kwydi 

Otuz dördüncü madde - Her encümenin 
müzakereleri hulasatan zaptedilir. 

Şu kadar ki, encümen karar verirse harfiyen 
zabıt da tutulabilir. 

Azanın isimleri zabıt ceridesinde tasril1 olu
nur. Bu zabtı aza imzalar. 

Encümen mazbatalarını reis, mazbata muhar
riri ve katibden maada müzakerede hazır bu
lunmuş aza da imzalar. 

Encümenler mazbatalarmı Meclis riyasetine 
verir. 

Riyaset bu mazbataları derhal bastırıb azaya 
dağıttırrr. 

Bu suretle basılıb dağrtılmayan mazbatalar 
Heyeti umumiyede müzakere olunamaz. · 

Heyeti umumiye, mazbatalarnı, resmi gazete 
ile neşrine de karar verebilir. 

Encümen mazbataları Riyasete verildikce re
sen zabrt ceridesine ve ruznameye geçer ve lev
haya talik olunur. 

Bu babda aza tarafrudan itiraz vuku bulursa 
bunun sair müzakere edilecek maddelere terci
han Heyeti umumiyede halli lazımdır. 

Kendisinin muhalif kaldığı, mazbatada ınu

sarralı bulunınadıkca, tarafından imzalanımş bir 
mazbata aleyhinde ecnüınen azalarmdan biri söz 
söyleyemez ve mazbata muharririııden İstizahat
ta bulunamaz. 

Lciyiluı ve teklifle1·in hangi rııazbata ?lvı.ıluırriri 
t.cwafından miidafaa edileceği 

Otuz beşinci madde - Bir layiha veya tek
lifi, Heyeti umumiyede, başlıca aid olduğu en
cümen müdafaa eder. 

Diğer hir veya daha ziyade encüıncnde ayni 
layiha veya teklif hakkında müzakere geçmiş 

ve mazbata da tanzim kıl.mnuş ise o encümen
ler yalmz kendilerine aid olan madde veya kr
sımlarr müdafaa ederler. 
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lrfııhavvel evretkın ne vakitte intaç edileceği, bir 
enciimenden diğ et·i1ıe muhavvel evnıkın intacı 

miiddeti 

Otuz altıncı madde - Encümenlere muhav
vel bir layiha veya teklif, havalesi gününden 
nihayet bir buçuk ay içinde Heyeti umumiyeye 
gönderilmek lazımgelir. 

Eğer encümen bu müddette müzakereyi neti
celcndiremezse esbabr mncibesini Heyeti umu
miyeye bildirir. 

Aksi takdirde ınezkur liiyiha veya teklifin 
doğrudan doğruya ruznameye alınmasım Hü
kumet veya salıibieri İstemek hakkını haizdirler. 

Bir encümen tarafından diğerine muhavvel 
mesele, on gün zarfmda başarılmak v~ kabil ol
mazsa esbabr mucibesi bildirilmek mnktazi
dir [·•]. 

Layiha ve teklifle'rin teşkilatı cscısiy e knnmmna 
nwvafcıkatleri 

Otuz yedinci madde - Encüınenler, kendile
rine muhavvel layiha veya teklifierin ilk önce 
teşkiltıtr esasiye kanununun metin ve ruhuna 
mugayir olnb olmadrğnu tetkik etmekle mükel
leftir. 

Bir ·layiha veya teklifi teşkilatı esasiye kanu
nuna ınugayir g-ördükleri takdirde esbabı muci
besini tasrih ile maddelerin müzakeresine geç
meyip reddederler. 

Enciimenle?"in vekôütleı-le rnııhcıb e re leri 

Otuz sekizinci madde - Encümenler, bütün 
vekaJetlerle doğrudan doğruya ımı habere ede
bilirler. 

Bi?· mebıısnn ikiden ziyade enciinıene azcı irıtihcıb 

edilernemesi 

Otuz dokuzuncu madde - Bir mebus ikiden 
ziyade daimi enciiınene aza olamaz. 

1nti1uıblcın wiz olnıaymı ,aza 

Bütçe encümenine mensub olalillar dif';cr ~ıır 

encümene intihab edilemezler. 

[*] - Bir encümen, kendisine muhavvel bir mese
leyi kabul veya red ş~klinde katiyetle intac etmek mev
kiindedir (Z. C. Cild 6, Sayıfa 22:26 ve Cild 7, Sa
yıfa 3:6-29/11/1932 ve 2/1V/1932). 

Riyaset Divanı azası encümenlere intihab 
edilemezler. 

BnGiimmılerin vekille,ri, nıemııı-lcır·ı , miitelıassısla-

1"ı ve teklif sahiblcı·ini dinlemeleı·i 

Kırkıncı madde - Enciimenler, vekiller ve 
mütehassısları davet etmek salahiyetini haizdir
ler. 

Davet edilen vekil bulunamayacağı takdirde 
nanuna söz söyleyecek memurin rüesasrndan bi
rini bulundurur. 

Bir kanun teklifinin sahibieri tekliflerinin 
tetkikine memur olan encümende hazır bulu
nurlar ve fikirlerini beyan etmek isterlerse mü
talealarmın dinlenmesi zaruridir. 

Teklif sahibi mevcud değilse davet edilir. 
Gelmediği takdirde enciimen işi intacla key

fiyeti mazbatasına derceder. 

Misafiı· cızanm miizcık e-rev e işti'rtılcl e ri 

Kırk birinci madde - Her mebus mensub ol
madığı bir enciimenin vesaikına ıttıla kesb ve 

• celse gizli değilse müzakerelerine iştirak edebi
lir. 

Şu kadar 1d orada r ey veremez. 
Bir encümen, azasmdan olmayan mebnslarm 

mütaleasına müracaat edebilir. 

SabıJc enciimcnin mazbaüısı 

Kırk ikinci madde -Bir devre içinde sabık 
bir encümenin tanzim ettiği mazbatayı, tekab
bül eden yeni enciimen miidafaa eder. 

'L'atil esnasmdcı toplanacak enciiınenle1 · 

Kırk üçüncü madde - Enciiınenler meclisin 
tatili esnasında Heyeti umuıniye kararile muay
yen işlerin müzakeresi için toplanabilirler. 

If oy eti uınıımiyede enciiıncnin mahalli nıalısusıı 

Kırk dördüncü madde - Mazbatasr müza
kere olunan bir encümenin azası veyahud eneli
men narnma miidafaaya salahiyettar mazbata 
muharriri veya bir aza encümenlere tahsis olu
nan masanın başında bulunurlar. 

Nısab bulunmadrğr takdirde, enciimen namı
na söz söyleyen zat yalnrz maddenin enciime
ne iadesini teklif edebilir. 
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Devamsızlık 

Kırk beşinci madde - Mazeretsiz veya ha· 
ber vermeden mütevali dört inikatta hazır bu· 
lunmayan encümen azası encümence istifa et
miş addolunabilirler. 

Bu takdirde yenileri intihab edilmek üzere 
keyfiyet Meclis riyasetine bildirilir. 

Encümenle1·de intizamı rnııhil hareketle1· 

Kırk altıncı madde - Bir encümende söz ke
silir, şahsiyatla uğraşılır ve intizamı bozacak 
nümayişlerde bulunulursa encümen reisi icabın

da celseyi tatil eder ve keyfiyeti Meclis riyaseti
ne bildirir. 

Meclis reisi bu giLi intizaını Lozan hareket
lerinden dolayı hakkında şika.yet vuku bulan me
busa ihtar cezası verir. 

Encümenlerde görüşiilen işl e1· hakkında mpoı· 

Kırk yedinci madde - Encümenlerin gör
dülderi işler hakkında senede en ·az iki defa Ka
tibi umumilik tarafrndan bir rapor tanzim ve 
Meclis riyasetine takdim olunur. 

Rıiyasetce bu raporlar bastrrılarak mebuslara 
, dağıtılır ve Resmi Gazete ile de neşrolunur. 

Enciirnenler evrakı 

Kırk sekizinci madde - Encümeıılerin ev-
, rak ve vesaikı ile zabıtlarr, aid oldukları layiha 

ve teklifler Heyeti umumiyenin kararına iktiran 
ettikten sonra, Meclisin evrak hazinesinde sakla
nır. 

Divanı muhasebat encüıneninin vazifesi 

Kırk dokuzuncu madde - Divanr muhase
bat encümeni, muhasebei katiye kanunu Hiyihasi
le daireleriı. sarfiyat ve taahhüdatr hakkında her 
üç ayda bir Divam muhasebat tarafından tan
zim olunacak raporları tetkik eder. 

Tetkikatın neticesini gösteren mazbata bası
larak mebuslara dağıtılır. 

Bu mazbatalar Heyeti umumiyece müzakere 
ile karara rabtedilir [*] . 

[*] -Bu mazbatalar teamülen, tevziinden bir haf
ta sonra ve bir defa müzakere olunur. Fıkralar hak
kında söz isteyen olmazsa, heyeti umumiyesi reye ko
""'" (Z. C. Cild 7, Sa11ıfa 24- 9/IV /1932). 

Arzuhal encümeninin vazifesi 

Ellinci madde - Meclis reisi teşkiHl.tı esasi
ye kanununun 82 nci maddesi mucibince Türkle
rin gerek şahıslarma, gerek amıneye müteallik 
olarak kanunlara ve nizamnamelere muhalif 
gördükleri hususlada bir hakkın ihkak edilme
mesi veyahud ihmal edilmesi üzerine gönderilen 
arzuhalleri ve bu mahiyette telgrafnaıneleri [* J 
üzerlerine bir numara koyduruh hususi bir def
tere kaydettirdikten sonra geciktirmeksizin Ar
zuhal encümenine havale eder. 

Bununla beraber diğer bir encümende tetkik 
olumnakta bulunan bir t eklife müteallik arzu
haller reis tarafından doğrudan doğruya o en
cümene havale olunur. 

Arzuhal enciimeni de böyle bir havaleyi icra 
edebilir. Arzuhal sahibine bir ilmi.ihaber ' veri
lir [•*] . 

Arzuhalin şaı·tları 

Elli birinci madde- Meclise verilecek arzu
haller sahibinin imzasile mümza olmak, şöhreti
le oturduğu yer gösterilmek ve bir kaç imzayr 
muhtevi iseler içlerinde en az birinin oturduğu 
yer tasrih edilmek icab eder. 

V asıta ile talcdirıı 

Elli ikinci madde - Arzuhallerin bir mebus 
vasıtasile takdinıi de caizdir. 

Bu takdirde o mebus kendi vasıtasile veril
diğini şerh ile arzuhalin altına imzasını kor. 

[*] - (Zat işlerinin son tetkik mercii encümeni) 
nin mukarreratı aleyhine ancak Türkiye Büyük Mil
let Meclisine müracaat olunur (Kanun 2515-Madde 4). 

- Bu encümen mukarreratı aleyhinde, Millt Mü
dafaa ve kaleti de M eelise müracaat edebilir ( 4- XII-
1996). . t 

[**] - Doğ1--udan doğruya mahkemeye aid ve mah
kemeden sadır olacak hükme tabi bir mesele hakkın
da Arzuhal encümeni karar veremez (Karar- 911). 

- Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen memurin 
hakkındaki 854 numaralı kanunun 2 nci maddesinde 
zikrolunan Heyeti mahsusaca ittihaz edilen kararlar 
Arzuhal encümeni tarafından tetkik ve nakzedilemez 
(Karar - 852). 

- Encümen, mevcud ahkamın tadili mahiyetinde 
kararlar ittihaz edemez (15 ~ XII -1992). 

- EM-ümen, Devlet şurası Deavi dairesi kararla
rını. bozamaz (Karar - 809). 
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Enciimenin muamezatı 

Elli üçüncü madde - Encümen : 
1 - Bidayeten Hükumete, Şurayi devlete (*] , 

ma:hkemeler.e ve DiTanr muhasebata verilmeleri ik
trza eel en arzu halleri ai d oll nğu makamlara tevdi ; 

2- Gerek resen İcranın son kararına itir::ız ve 
şika.yeti mu'tazammın evmkı ve gerek aid olduğu 
makamlardan verilen revabiarı ruznamesine it
hal; 

3 - Arzuhalin hir encümene havalesi lazım 

geldikte bu muameleyi ifa ; 
4 - Tayini muameleye mahal olmayan arzu

halleri intac eder. 

Af mii.stediyatı 

Elli dördüncü madde - Af veya mücazatm 
tahfifi müstediyatı mahkumlar veyahud bunla
rın akraba veya ehibbası tarafından takdim 
olunabilir. 

Bunların müzakeresinde Adiiye vekilinin 
veyahud göndereceği devair rüesasmdan birinin 
huzuru şarttır. 

Müstediyat nazara şayan görülürse arzuhal 
bir inha kararına merbutan Adiiye encümenine 
gönderilir. 

Bu encümeJJ. icab ederse bir kanun teklifi ile 
keyfiyeti Heyeti uınumiyeye arzeder (*"']. 

Arzuhallere cevab 

Elli beşinci madde - Teşkilatı esasiye kanu
nunun 82 nci maddesinin son fıkrası mucibin
ce şahsa teallı1k eden hususlarda her arzuhalin 
neticesi hakkında sahibine tahriri cevab veril
mesi mecburidir. 

Encilmenin cetveli 

Elli altıncı madde - Meclise takdim edilen 
arzuhaller haklanda her hafta encümene arzu
hallerin numarasını, sahib veya sahiblerinin 
isim, şöhret, oturdukları yer ve arzuhallerinin 
hulasasınr ve bu babda ittihaz olunan karar ile 
esbabı mueibesini mübeyyin bir cetvel tanzim 

[*] - 1011 numaralı karar, bu noktayı teyid et
miştir. 

[**] - Teklif Hükıımetten gelirse, af, karar şeklin
de çıkmaktadır. 

- Adliye encümeni af!i kabul etmezse keyfiyeti 
bir rna:::bata ile Arzuhal encümenine bildiı·iı· ( 3 - Il-
1937). 

olunarak basılır ve bütün vekillere ve ınebuslara 
dağıtrlır. 

Biı· m·zuhalin rniizakeresini istemek 

Elli yedinci madde - Her mebus cetvelin 
dağıtilması gününden başlayarak bir ay içinde 
Arzuhal enetimeninin bir arzuhal hakkında ver
diği karar ne olursa olsun bunun Heyeti umu
miyede tetkik ve müzakeresini isteyebilir. 

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

Bu miiddet geçtikten sonra encümen karar
lan katiyet kesbeder. 

V ekı1 veya göndereceği uıemuı· dinlendikten 
sonra reye milracaat 

Elli sekizinci madde - Heyeti umumiyenin 
müzakeresine arzolunan arzuhaller hakkında icab 
ederse aid olduğu vekil veya göndereceği memur 
dinlendikten sonra reye müracaat olunur. 

V ekı1lerin cevabı 

Elli dokuzuncu madde - Vekiller kendileri
ne gönderilen arzuhallerle arzuhaller üzerine en
ciimence ittihaz olunuh tebliğ edilen mukarre
rat hakkmda icra ettikleri takibatı ve kendile
rince müttehaz kararları, nihayet iki ayda encü
mene bildirirler. 

Meclis hesabla1·ının Tetkiki Encii.ıneninin 
vazifeleri 

Altmışınci madde - Meclis hesablarrnrn tet
kikı encümeni, Heyeti umumiyece kabul edilen 
Meclis bütçesile merbutu olan bütçelerin tatbi
katına nezaret eder. 

Encümen tetkikatınrn neticesini Heyeti umu
miyeye bildirir [•]. 

Sarftan evvel vize 

Altmiş birinci madde - Bütün ita emirleri 
encümen canibinden murakıb intihab edilen bir 
aza tarafından sarftan evvel vize edilir; edilme
dikçe muhasebe hiç bir gı1na tediyatta buluna
maz. 

[*] - Heyeti umumiye buna sadece ıttıla hlisıl 
eder (10 ·XI -1991). 



M evcud defterle1·i 

Altmış ikinci madde - İdare amirleri tara
fından tutulan eşya ve mevcud defterleri encü
mene arzolunur. 

Encümen, mevcud eşyayı bizzatt teftiş ve def
terleri tetkik ederek raporunu Heyeti umumi
yeye verir [•]. 

Hesabı katı 

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

Muhasebe ve veznenin teftişi 

Altmış dördüncü madde- Meclis inikad ha
linde iken encümen heyeti mecmuasile, değil iken 
murakrh intihab olunan aza, gününü ve saatini 
bildirmeden muhasebe ve vezneyi teftiş eder. 

Teftişin neticesi filhal bir zabıt varakasile 
tesbit olunur. 

Bu teftiş senede altı defadan az olamaz. 
Bu sırada bütün ınuamelat durdnrulur. 
İcahmda neticeden Heyeti umumiyeye haber 

verilir. 

Mura.kıb 

Altmış beşinci madde- F.ncümen azasmdan 
murakıb olan zat tatil zıımanlarmda Devlet ma
karrmda bnlunur [>tU]. 

DÖRD'UNCtt BA.B 
Kanun layihaları ve teklifleri, esbabı 

mucibe mazbataları 

Kanım layihalh1'tnın esbabı rııııcib e rııazbatalan 

ve havaZeleri 

Altmış altmcı madde- Hükumet tarafından 

[*] -Keza. 
[**] - Bu hesabı kati cetvelleri, muhaseb ı: i unwmi

ye kanununun 12'7 nci maddesinin son fıkrası mııci
bince, M eclisce ıttıla husulünden sonra doğrudan doğ
t'UfJG hesabı umumiyeı ithal edilmek üzere H azineye 
gönderilir (Z. C. Cild 8, Sayıla 11 : 28 -IV - 1932 ve 
Z. C. Cild 8, Sayıla 30 : 13- I -1936). 

[***] - 116'9 numara ve 25 haziran 1926 ta1·ihli ka
nunun birinci maddesi (Muaddel: 9 mayıs 1928): 

Büyük Millet Meclisi dahili nizamnamesinin altmış 
beşinci maddesi mucibince M eclis hesablarının tetkikı 
encilmeni azasından murakabe vazifesini ila edecek 
zata ç-ıhri yüz elli lira ücreti huzur verilir. 

Bu maddenin hükmü 1 teşrinisani 1927 tarihinden 
ba~laıtan ictimaa da şamildir. 
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Meclise takdim olunan kanun layİhaları bütün 
vekillerin imzalarını muhtevi olmak lazımdır. 

Her kanun layihası kanunun İcrasına memur 
olacak vekiller tarafından tanzim ettirilen bir 
veya müteaddid esbabı mucibe mazbatasile bir
likte Meclis riyasetine gönderilir veya verilir. 

Bu mazbatada iptida layihanın heyeti umu
miyesi, sonra maddeleri hakkında mall'ımat ve
rilir. 

Esbabr mucibe mazbatasında ilga veya ilave
si istenilen ahkamrn nelerden ibaret olduğu ve 
neden değiştirilmelerine veya ilavelerine lüzum 
görüldüğü tasrih edilmek meşruttur. 

Mazbatalar sarih ve müdellel vesikaları , ica
bmda ihsai malılınatı ihtiva etmek lazımdır. 

Bu şekilde olmayan mazbatalar ikmalieri 
zımmnda aid olduğu encümen tarafından gös
tel'ilecek lüzum üzerine riyaset canibinden Hü
kılmete iade olunur. 

Reis, gelen la.yihaları aid oldukları encü
menlere resen havale ve keyfiyeti zabrt ceı;ide
sine ve levhaya derceder. 

Bu havaleye bir mebus itiraz etmek isterse 
celse başında söz alır. 

!(anun teklifl er·inin esbabı mncibe mazbataları 

ve havaleleı·i 

Altmış yedinci madde - Mebuslar tarafm
dan verilen kantın tekliflerİ bir Vf;ya daha ziya
de imzayı ihtiva edebilir. 

Kanun teklifleri dahi, yukarıki maddede ta
rif edildiği vecih üzere yazılmış bir esbabı mu
cibe mazbatasile birlikte riyasete gönderilir veya 
verilir. 

Şewıiti cami olmayan teklifleri, aid oldukları 
encüınenler, sahibierine ikmal ettirmek hakkını 
haizdirler. 

Kanun teklifleri dahi kanun l~.yihaları gibi 
reis tarafından encümenlere resen havale edilir. 

Bu havalelere vuku bulacak itirazlar da diğer 
madde ahkamı vech üzere dermeyan edilmek 
lazımdır. 

Kanıın lÔ!yiha ve teklifle1·inin get·i abınrıwıarı 

Altmış sekizinci madde- (l\luaddel : 21 ma
yıs 1932) - Hükumet veya teklif sahibi verilen 
kaıııın l:l.yiha veya tekliflerini ruznaıneye alın

madan evvel Heyeti umumiyeye malılmat ver
mek şartile geri alabilir. 



Şu kadar Id, bu layiha veya kanun teklifle
rini diğer bir mebus veyahud aid olduğu encü
men üzerlerine alırlarsa ınüzakereye devam olu
nur. 

Bu layiha veya teklifler ruznameye alnmuş
larsa geri alnımaları için Heyeti umumiyenin ka
rar vermesi lazımdır. 

,. . . , . 
- - Jlfiikii-;nsiiz kalan layiiia ve t eklifle1· 

AltmU} dokuzuncu madde - Gerek intihaba
tın tecdidine karar verilmesi, gerek devrenin 
sonuna gelmesi sebebile Meclisin yeniden iııti

habı halinde sabık Meclis tarafınuan henüz 
kabul edilmemiş, yahud yalnız birinci müzakeresi 
İcra edilmiş olan, veya reye konul..ıda ekseriyete 
iktiran etmediği için ikinci defa reye konması 
lfı.znngeleıı bütün kanun layiha ve teklifleı·i ye
ni Meclis için hükümsüzdür. 

Bu gil..ıi vesaik Hükümetin, yeni erıcüıııenle

rin veyahud ou mel..ıusun talel..ıi üzerhıe Riyasct 
tarafından eucüınenlere verilir. 

Encümenler bu vesaikı aynen veya tadilen 
kabul edel..ıilir. 

. BEŞİNCİ BAB 

Müstaceliyet ve takdimen müzakere 

Müstaceli1Jet esbabı mucibesi 

Yetmişinci madde - Bir kanun layilıasr ve
ya teklifi hakkında ya takdim edilirken, yahud 
birinci müzakeresinden evvel Hükılmet, teklif 
sahibi veya aid olduğu encümen müstaceliyet ka
rarı isteyebilir. 

Bir layiha veya teklifin yalnız bir defa mü
zakeresile iktifa edilmesi için Meclisin kabul 
edeceği esaslı bir sebel..ı olmadıkca müstaceliyet 
kararı verilmez. 

Müstaceliyet kararını isteyenler icabında o 
kararın geri almmasmı taleb edebilirler. 

Müst.aceli·yet talebi tahiri ve 1ws1l kcıbıll 

edileceği 

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

.l\1üstaceliyet teklifi reis tarafından reye ko
narak müzakeresiz işari reyle kabul veyahud 
reddedilir. 

Müstaceliyet kam1'inın lıükmii. 

Yetmiş ikinci madde - .Müstaceliyetiue ka
rar verilen Hiyiha veya teklifler yalnız bir defa 
müzakere oluııur. 

M:üstacel nıevaddın takdinıMı m:üz.aker-ele1·i 

Yetmiş üçüncü madde - Müstaceliyet kara- . 
rının ittilıazmı nıüteakıb Hükumet veya encü
men tarafından tahriren vuku bulan bir talel.J 
üzeı·ine .Meclis, isterse o liiyiha veya teklifin saır 
işlere takdimeıı müzakeresıne karar verebilir. 

Takdimen müzakerenin esbabı mucibesi 

Yetmiş dördüncü madde - Bir kanun liiyi-
hası veya teklifinin 
maJdelere takdimen 
nun esbabı ınucibesi 

dır. 

ruzuamede Lulunan sair 
ın üzakeres.i iste n dikte l.Ju
dermeyan edilmek lazım-

'l'akdiınen müzakereyi yalmz Hükılmet veya 
bir encümeu taleL euebiliı· . 

Bu taleb, talıriri olmak şarttır-. 

Takdimen nıüwke1·enin hükmü 

Yetmiş beşinci madde - Bir kanun liiyihası 

veya teklifinin yalmz hemen veyahud takdimen 
nıüzakeresi hakkmda ittihaz olunan karar müs
taceliyet kararı sayılmaz; Linaenaleyh iki defa 
müzakere olunmak icab eder. 

!kinci müzake1'enin taeili 

Yetmiş altıncı madde - Bir kanını Iiiyihasr 
veya teklifin beş günden evvel ikinci defa mü
zakere edilmesini esbabı mucibe serdile ancak 
Hükumet veyahud aid olduğu eucümen tahrireıı 
teklif edebilir. 

Reddolunan mevaddın sene içinde teklif 
edilmenıele1'i 

Yetmiş yedinci madde - Heyeti umumiyece 
reddolunan layiha ve teklifler ayni içtimada bir 
daha lVIeelise takdim olunamaz. 

ALTINCI BAB 

Ruzname 

Ruznamenin nasıl tmızim edileceği 

Yetmiş sekizinci madde - Ruzname şu su-



retie tanzim oliınilr: 
1 - Riyaset Divanının Heyeti umumiyeye 

maruzatı i 

2 - Sualler ve İstizahlar i . 
3 - Tercihan müzakeresi kararlaşan madde

ler; 
4 - Haklarmda müstaceliyet kararı verilen 

maddeler i 
5 - !ki defa müzakereye tabi olan maddeler. 
3, 4 ve 5 nci -fıkralardaki maddeler encü

menlerden Riyasete g·elmeleri srrasile müzakere
ye konur. 

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

Ruzname, bir gün evvel Başvekalete ve bü
tün vekaletlere tebliğ olunur. 

Evmkı varide 

Yetmiş dokuzuncu madde - Tebrik, teşek
kür, takdir, temenni gibi hususları muhtevi 
arİzalar ve telgrafnameler levhaya talik ve har
fiyen veyahud hul5.satan veya sade zikredilmek 
suretile zabıt ceridesine geçer. 

Bunlara Riyaset Divam münasib görürse 
Meclis narnma cevab verir. 

Reis, bu evraktan Meclise arznu tensib et
tiklerini inikadın başmda katibierden birine 
okutur. 

YEDİNCİ BAB 

İnikadlar 

lnikad günleı·i 

Sekseninci madde - Hilafma Meclisin kararı 
olmadıkça, yahud resen veya Hükumet canibin
den Riyaset vasrtasile davet vuku bulmadıkça 
Heyeti umumiye, tatile müsadif olmadığı halde 
cumartesi, pazartesi, perşembe günleri inikad 
eder [*]. 

Meclisin açılma ve kapanmiJ.Sı, nısab, yoklama 

Seksen birinci madde - Reis, saatinde Mec
lisi açar ve müzakerelerin sonunda kapar. 

Müretteb olan azanın yarısmdan bir ziyadesi 
hazır bulunmadrkça milzakereye başlanamaz. 

[*] - ~799 sayılı tatil kanununa uymak için, inikad 
günleri pazartesi, çarşamba ve cumaya çevrilmiştir 
(90 maı~ıs 1935). 
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Nrsab hususunda Riyaset İ>ivanıiıca tered

düd hasrl olur; yahud azadan beşi şifahen veya 
tahriren msab bulunmadrğmı beyan ederlerse 
yoklama yapılır. 

Nısab yoksa Reis müzakereye başlanmaya
cağını söyleyerek veya bilahare nısab hasıl ola
cağı muhtemel ise inikadı bir saat sonraya ta
lik ederek Meclisi kapar. 

Meclis o gün açılmadığı takdirde, ertesi ini
kad için muayyeıı olan günde yine o ruzname 
ile toplamr. 

Yaklamanın nasıl yapılacağı 

Seksen ıkinci madde - Y oklama, divan ka
ti bl erinden birinin esami defterini yüksek sesle 
okuması ve azanın (Burada) demeleri suretile 
İcra olunur. 

Ruz?ı(Jq)ıe hm·icinde ifade 

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

Söz isteyenleı·in kaydi 

Seksen dördüncü madde - Hiç bir mebus is
mini kaydettirmeden, yahud inikad esnasında re
isten müsaade almadan söz söyleyemez. 

Söz, kürsüden söylenir ve Heyeti uinuıniyeye 
hitab edilir. 

Bir mebusun pek kısa bir müliliazası olursa 
Reis ona bulunduğu yerden söz söylerneğe ızın 

verir. 
Bu takdirde, o mebus reise hitab eder. 

Ruznamede bulunmayan maddeler hakkında 
katibler söz kaydedemezler. 

Taleb ve kayid sımsı 

Seksen beşinci madde - Söz, taleb ve kayid 
sırasma göre verilir. 

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

Reis söz alanların .isimlerini sırasile Heyete 
bildirir. 

Encümen ııarmna söz istediklerinde reis veya 
mazbata muharrirleri sıraya tabi değillerdir. 

Son söz mebuslarındır. 



Söz sımsının başkasına verilrııesi 

Seksen altıncı madde - Bir melms aldığı 

söz sırasını bir arkadaşına verebilir. 
Sözünü arkadaşına bırakan mebus, onun nö

betinde söz söylemek hakkım haizdir. 

V ekiller·in huzur·u ve nama gelenle1·in söz 
söylemeler-i 

Seksen yedinci madde - Her müzakerenin 
başından sonuna kadar Hükfunet narnma mütalea 
beyan etmek üzere Başvekil veyahud o nama mü
talea serdine mezun bir vekil veya birinci snııf 
devair rüesasmdan biri bulunur. 

Bundan başka bir vekalete aid bir layiha ve
ya teklifin müzakeresi sırasında o vekilin veya
hud o nama gelen birinci smıf devair rüesasm
dan birinin lVIeeliste huzuru meşruttur. 

Bulunmaziarsa müzakere bir defaya malısus 
olmak üzere gelecek inikada talik olunur. 

Vekiller vayahud HükUmet narnma gönderi
len birinci derece devair rüesası encümen reis ve 
mazbata mulıarrirlerinden evvel ve sıraya tabi 
olmaksızm söz isteyebilirler. 

1.'ahı'i11. nutuk 

Seksen sekizinci madde - Tahriri bir nut
kun kürsü üzerinden okunınası veyahud katibe 
okutturıılması caizuir. 

Fakat okuma müddeti yirmi dakikayı geçe
mez. 

U sul hakkında söz 
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Seksen dokuzuncu madde- Müzakereye_ ma
hal olmadığı, ruznameye veyahud bu nizarnna
me alıkamma riayete davet, takdim ve tehir 
teklifleri asıl meseleye tekaddüm eder. 

Böyle bir teklif vuku bulursa ancak lehte 
ve aleylıte ikişer mebus - on beşer dakikadan 
fazla sürmemek üzere - söz söyleyebilirler. 

Neticede reye müracaat lazım gelirse mese
le işari reyle halledilir. 

R eis ve katibler'in miizakwreye işti·rakle ri 

Doksanınci madde - Reis, meseleler müza
kere edilir ve reye konurken leh ve aleyhte as
la reyini izhar etmez. 

Yalnız meseleler reye konuldukin reyiııi verir. 

~u müzakereye karışmak isterse reislik mev
kiini diğer bir reise bırakarak hitabet kürsüsü
ne iner ve ancak müzakerede bulunan madde 
veya mesele reye iktiran ettikten sonra tekrar 
mevkiine çıkar. 

Fakat bu nizaınnaıneniıı tatbikı dolayısile söz 
söylerse yukarıdaki fıkra al'ikaım cereyan etmez. 

Söz isteyen katibler de bu usule tabidirler. 

Söz kesnıek ve sair·e 

Doksan bi~""' madde - Heyeti umumiye
de söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve intizamı 
bozacak nümayişlerde bulunmak katiyen yasak
tır. 

Sadetten çıkınale 

Doksan ikinci madde - Söz söyleyen mebu
sun sözü ancak kendisini bu nizamnameye ria
yete ve sadede davet eden reis tarafından kesi
lebilir. 

İki defa sadede da vetten sonra yine ondan 
haric söz söylerneğe devam ederse kendisinin o 
madde hakkmda ayni inikatta söz söylemekten 
memnuiyeti reis tarafından heyete teklif olunur. 

Heyet, müzakeresiz işari reyle karar verir. 

Miistehcen sözler 

Doksan üçüncü madde - Bir mebus Heyeti 
umumiyede galiz ve müstehcen sözler istimal · 
ederse reis derhal o mebusu lisan nezahetine da
vet eder. 

Bir mebus bu gibi elfazı muhtevi bir takriri 
Riyaset Makamma verirse reis o takriri tashih 
edilmek üzere iade eder. 

M iizakere esnasında gürii.l i 'ii 

Doksan dördüncü madde - Heyeti umumi
ye müzakereleri gürültüyü mucib olupta reis 
bunu yatıştn·mağa muvaffak olamazsa ayağa 
kalkar. 

Eğer gürültü yine devam ederse celseyi tatil 
edeceğini söyler. 

Yine intizamın iadesi kabil olmazsa bir saat 
müddetle umumi müzakereyi tatil eder. 

Bir saat geçince celseyi açar. 

Fakat gürültü yeniden başlarsa c~lseye hi
tam veı·ib inikadı başka bir güne bırakır. 



Tecavüze uğrayan mebıısun kelam hakkı 

Doksan beşinci madde - Zati haklanda ta
arruz vaki olan veyahud ileriye sürdüğü müta
lea hilafında kendisine bir fikir isnad olunan 
mebus lıer zaman söz isternek haklanı haizdir. 

Bu halde o mebus ne münasehetle söz söyle
rneğe meeburiyet hissettiğini beyan ve keyfiye-
ti reis takdir eder. · 

Reis buna mahal olmadığnıı bildirib mebus ta 
bunda ısrar ederse heyet müzakeresiz işari reyle 
bu babda bir karar verir. 

Gizli celsele1· 

Doksan altıncı madde - Teşkilatı esasiye 
kanununun yirminci maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince mühim bir · maddeden dolayı Meclis 
müzakerelerinin gizli tutnlınasmı vekiller veya
hud on beş mebus tahriren teklif edebilirler. 

Böyle bir teklif vukuunda içtima salonu sa
milerden ve icabında memur ve müstahdemler
den tahliye olunarak gizli celse teklif eden veya 
edenlerin esbabı mucibeleri dinlendikten sonra 
teklifin kabul veya reddi için müzakeresiz işari 
reye müracaat olunur. 

Gizli müzakere İcrasını isteyenlerin isimleri 
zabıt caridesinde ve icabında Resmi Gazetede 
tasrih olunur. 

Müzakerenin gizli icrasma lüzum gösteren 
mesele hallolunduktan sonra açık müzakereye 
geçilmesi reis tarafmdan heyete teklif olunuh 
bir karar itihaz edilir. 

Gizli eelselerin zaptı 

Doksan yedinci madde - Gizli eelsenin zap
tmı divan katibieri tutarlar. 

Fakat Meclis karar verirse muvazzaf katib
ler de tahlif olunduktan sonra bu vazifeyi göre 
bilirler. 

Aza bu zabıtları görmek hakkını haizdirler. 

7ı(-ıblf huJa.srı.sı , bmılann lıı[z1., neş1"i 

Doksan sekizinci madde - Bu zabıtlarm tev- · 
hidinden sonra gizli bir celse aktedilerek sabık 
zabit bulasası okunur. Zabıt hulasasmın okun
masını müteakib bu bulasa ve zabıt ceridesi V, . 
zarfa konarak Mecliste hazır bulunan reis ve di. 
van katibieri tarafından filhal mumln 'llÜhürle
nerek Meclis evrak hazinesine tevdi ollll1m. 
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Gizli zabıtlar en ar. on sene geçmeden veya 

Meclis kararı olmadan neşredilemez. 

SEKİZlNOt BAB 

Kanunlarm müzakeresi 

J ki miizake1·e 

Doksan dokuzuncu madde - Kanun layiha 
veya teklifleri ancak iki müzakereden sonra ka
ti surette kabul edilmiş olur [ *] . 

- .. - - ı 

'· 1 ki ııı-iiz(ık e ·rey e ttibroz;ı-uıycı,;; Zayih'"aTaı:· .. --

Yüzüncü madde - İki defa müzakere hak
kmdaki şerait varidat ve masarifat bütçesile he
sabı kati kanununa, munzam, fevkalade tahsisat 
ve bütçe fasıllarmda münakale taleblerini muh
tevi kanun layİhalarına şamil değildir. 

Bunlar hakkında bir müzakere kafidir [ .. ]. 

Lfıyiha ve teklifl eı·in bastıı-ılması 

Yüz birinci madde - Hilafına Heyeti umu
miyenin kararı olmadıkça hiç bir kanun layiha
sı veya teklifi bastırıp azay!l dağıtıldıktan en 
az kırk sekiz saat geçmeden müzakere edilemez. 

Esbalıı 11i1icibe ve ınaddeleı·in okuımıası 

Yüz ikinci madde - Bir kanunun müzakere
sine başlandıkta reis, esbabı mucibe mazbatala
rile maddeler heyeti umumiyesinin olmnmasına 
lüzum olub olmadığım heyete sorar. 

Buna lüzum gördükte aynen okunur. 

Heyeti 1mı-ıım iy e hcıkkmdK.L söz, müzakerentin 
kifayeti t eklifi 

Yüz üçüncü madde - Layiha veya teklifin 
müzakereye başlanmasında reis, heyeti umumi
ye hakkında mütalea beyan etmek isteyenlere 
söz verir. 

Mevzuu müzakere lehinde, aleyhinde ve hak
kında söz isteyenlerden en az ikişer mebus iradı 
kelam etmeden müzakerenin kifayeti reye kona
maz 

[•] -Kül halinde kabul olunan kanunlar da vardır. 
(U] - Teamülen, Divanı muhasebat raporları da 

bir defa müzakere olunur. 
- 114 ncü maddenin son tıkirası ile it92 nci mad

denin ikinci lıkirasına bakınız/ 
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Mıiizakerenin kifcıy e ti aleyhinde söz 

Yüz dördüncü madde - Müzakerenin kifa
yeti aleyhinde söz isteyenler bulunursa içlerin
den yalnız birine ı·uhsat verilir. 

Ondan sonra işad reye müracaat olunur. 

. lflıddc l e rin ınii za!.- P resi 

Yüz beşinci madde - Heyeti umumiye mü
zaheresi bittikten sonra maddelere geçilmesi re
ye konur. 

Reye iktiran etmezse layiha veya teklifin 
reddedilmiş olduğunu reis tebliğ eder. 

B eş !J ii. n so·ıu·n ikinc i 111 · iizrıkeı·e 

Yüz altıncı madde - İkinci müzakere birin
ci müzakereden ancak beş gün geçtikten sonra 
ruznameye alınır. 

lki1ıci miizcıke re 

Yüz yedinci madde - İkinci müzakerede la
yiha ve teklifin heyeti umumiyesi hakkında mü
zakere cereyan etmez. 

Bu müzakerede ancak tadil teklifleri üzerin
de müzakere cereyan eder ["' ]. 

Mütecıddid nıeselele rin birb irinden oynlnwlan 

Yüz sekizinci madde - Müzakere edilen bir 
madde müteaddid mesele veya fıkralardan mü
rekkeb ise bunların birbirinden tefrikile ayrı ay
rı reye konmaları teklif olundukta nuktazas~ 

ifa olunur. 

ibare ve tertib yanl1Şl1kla rı 

Yüz dokuzuncu madde - I.~ayiha veya tek
lifin katiyen kabulü reye konmadan evvel, iba
re ve üslfıb, yahud tertiL ve tensik itibarile nok
san veya iltibas olduğu aza veya encümen tara
fından dermeyan olunursa metin aid olduğu en
cümene gider. 

Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lazım

dır. 

[*] - Birinci müzakere esnasında bir maddenin 
ta11 teklifi reddedilmiş ve madde kabul edilmişken 
ikinci müzakere esnasında o maddenin tekrar tayyı 
teklif olunabilir (Z. C. Cild 6, Sayıfa 64, ve 72 - 19 
VB 14/111/1982). 

Son şekil iizı.. rinde nıiizakere 

Yüz onuucu madde - Layiha veya teklifin 
maddeleri üzerinde müzakere bittikten sonra 
heyeti umumiyesi hakkında lehte ve aleyhte söz 
söylemek isteyenlerden yalnız birer mebusa ruh. 
sat verilıir [ •] . 

M'l·iizakeı·e sırcısında s1ıcıl 

Yüz on birinci madde - Bir kanunun veya 
bütçenin müzakeresi sırasında her mebus Hü
kfunete veyahud mazbata muharririne istediği 

sualleri sorabilir. 

-8ualler, sözler bittikten sonra, sıııa ile soru
lur. 

Jf:ııol! ed t·c nı:nkr11' el e l e r 

Yi.ia on ikinci madde - Teşkilatı esasiye ka
nununun 26 ncı maddesi mucibince tasdikleri 
Meclisin müsaadesine mütevaklaf bulunan Dev
letlerle münakid muahede ve mukavelelerin tas
dikr talebini mutazammm kanun layİhaları Mec
lise takdim edildikte o muahede, mukavelenin ih
tiva ettiği maddeler reye konamaz ve metinle
ri hakkında tadilat teklif edilemez. 

Birinci müzakere sırasında maddeler hakkın
da vuku bulacak itiraz layihanın encümene iade-. 
sini isternek suretinde olur. 

Bu itiraz, müzakereden sonra nazarr ni.ütalea
ya alındığı takdirde encümene havale olunur. 

Encümen, tetkik edümek için kendisine mu
havvel teklifierin heyeti mecmuası hakkında bir 
mazbata tanzim eder. 

Bu mazbata bastrrrlıb azaya dağıtılır. 

Encümen, mazbatasrnda layihanm kabul, te
hir veya reddine karar verir. 

Tehir kararı, şu esbabı mucibeyi ihtiva eder: 

«Meclis, muahede veya mukavelenin filan 
ve filan maddeleri ( Tehiri mueib maddeler ta
mamile yazrlnıalıdır) hakkında Büklımetin na
zarr dikkatini eelbederek tasdikı için muktazi 
müsaadesini tehir eder». 

Bu muahede ve mukaveleler hakkmda nıüs
taceliyet kararı verilmişse encüınen tadil teklif
lerine dair olan ınıı;zbatasmr itiraza uğramayan 

[*] - Kendisine böyle bir «nıhsat» ve·rilen mebus, 
yeni bir teklif y·apamaz (Z. C. Cild 6, Sayıfa: 75 -
!4/1Il/198f). 
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maddelerin müzakeresi akabinde Heyeti umumi
yeye takdim eder. 

Mukaveleler 

Yüz on üçüncü madde - Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kabulün·e muallak olarak Hü
kumetçe aktedilen mukavelelerle bunların tas
diki talebini mutazamınm kanun layİhaları bak
kında dahi geçen maddedeki usule riayet olunur. 

- - ... - :·.-·r 

Yüz on dördüncü madde - Teşkilatı esasi
ye kanununun 35 nci maddesinin ikinci fıkrası 
mucibince Reisicümhurun ilanını muvafık gör
meyip esbabı mucibesile biriike bir daha müza
kere edilmek üzere on gün zarfmda Meclise 
iade ettiği bir kanun, Heyeti umumiyeye haber 
verildikten sonra, ;ı.id olduğu en<~ü.mene havalt 
olunur. 

Encümen, Reisicümhurun iade esbabı niucibe
sini de mütalea ettikten sonra o kanunun mü
zakeresini iade ve neticesinde mazbatasını He
yeti umumiyeye takdim eder. 

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

Hakkında vaktile geı·ek müstaceliyet kararı 
verilmiş olsun veya olmasın iade olunan bir ka
nun yalnız bir defa müzakere edilir. 

Bir nutkun ilanı 

Yüz on beşinci madde - Bir nutkun talik ve 
ilanı teklifi ancak onun zab11t ceridesile neşrin
den ve o nutkun taalluk ettiği madde kabule 
iktiran ettikten sonra reye konabilir. 

DOKUZUNCU BAB 

Tadı1nameler 

Tadilnarnelerin nasıl veı·ileceği ve enciimenlere 
tevdii 

Yüz on altmcı madde - Bir encümcne mu
havvel kanun layiha veya teklifi hakkında l ıi r 
veya bir kaç mebus tadilat teklif etmek iste ı·· 

leııse bir tadilname tanzim ederek reise tak cliı ıı 

ederler. 

Tadilnamelerde bunların kanunun hangi mad
desine veyahud bütçenin hangi faslma aid bulun
duğu tasrilı edilmelidir. 

Bu tadilnameler encümen mazbatasınm zey
liude sahibierinin esbabı mucibeyr havi muhtr
ralarr ile birlikte bastrrrlarak. haklarmda encü
mence ittihaz edilen kararlar ile esbabr beyan 
edilir. 

Layihanm Heyeti umumiyede müzakeresi es
nasında o tadilatın sırası geldikte sahibi esbabı 
mucibesini tafsil edib mevcud azadan tervic ve 
teyid eden bulunursa müzakereye konur. 

Aksi takdirde müzakeresinden vaz geçilir. 

Birinci müz.akereden sonm ve1·ilen tadilnarl'!-eler 

Yüz on yedinci madde- 'Kanun layihası ve
ya teklifinin birinci müzakeresi bittikten sonra 
arzolunan yeni tadilnameler o layİlıanın tetkikı

na memur encümene verilmek lazımdır. 

Miizakeı·e sırasuıda verilen tadilnameler 

• Yüz on sekizinci madde - Birinci ve ikinci 
müzakerenin cereyam sırasriıda takdim olunan 
tadilnamelerin aid olduğu encümene havalesini 
mazbata muharriri taleb ederse bu havale mec
buridir. 

Biı·inci ve ikinci müzakere sımsında verilip en
ciimene havaZeleri istenmeyen tadilnameler 

Yüz on dokuzuncu madde- Birinci ve ikin
ci müzakerenin cereyam sırasında takdim olunan 
tadilnamelerin encümene havalesi encümen tara
fmdan istenınediği halde tadilatm esbabı muci
besi sahibieri tarafından mücmelen beyan olu
nur. 

İkinci müzakere sırasında buna yalnız encü
men ceva.b verebilir. 

Bunun üzerine tadilnamenin nazarı mütalea
ya alınrb alınmamasma Heyetce karar verilir. 

Nazarr mütaleaya alınırsa encümene havale 
olunur [•]. Encümen isterse filhal kabul eder. 

Tadilat teklif edenlerin salahiyetleı·i 

Yüz yirminci madde - Tadilat teklif eden
ler, tadilnamelerin havale olunduğu encümende 

[*] - Encümen, nazarı mütaleaya alınan tadilnor 
1ne ile mulcayyed değildir (3101 nıımamlı kanun -
25 - I -1937). 
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fikirlerini beyan etmek isterlerse mütalealarmm 

. dinlenmesi zaruridir. 

.lkinci rnüzaken;de encümene iade ol·ıwıan m:ad
deler hakkında tadil teklifleı-i 

Yüz yirmi birinci madde- İkinci müzakere
de encümene iade olunan maddeler hakkrnda sa
ir mebuslar tarafından encümene tadil teklifleri 
verilebilir. 

Tadilm~rnele1· ne zaman ı·eye konuı· 

Yüz yirmi ikinci madde - Tadilnameler asrl 
maddeden evvel reye konur. 

M unzam maddeler 

Yüz yirmi üçüncü madde- Munzam madde
ler teklifi için de tadilnameler hakkındaki usul 
tatbik olunur. 

ONUNCU BAB 

Kanunlarm tefsiri 

·Tefsir 

'Yüz yirmi dördüncü madde - Bir kanunun 
tefsiri la7.rm geldikte, tefsir talebini havi esbabı 
mucibeli tezkere veyahud takrir o kanunu hi
dııyeten müzakere etmiş olan encümen veya en
cümenlere havale olunur. 

· Şayet o kanunu, hususi bir encümen tetkik 
etmiş ise veka1etlerle mütenazrr encümenlerden 
aza alınmak suretile on beş kişiden mürekkeb 
muvakkat bir encümen teşkil olunur. 

Encümen mazbatasr Heyeti umumiyeye arze
dilerek tefsiri mytazammın fıkra müzakere edi
lir. 

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ek
seriyet nısabı lazım ise tefsir fıkrası da ayni 
usul ve rusaba tabidir 

'Tefsiri mutazammın fıkralar yalmz bir de
·fa ·reye konmak]a iktifa edilir r•J. 

Tercihan miizakeı·e 

Yüz yirmi beşinci madde -- Tefsiri mutazam-

[•]- Bir Myiha, encümenden Heyeti nmumiyeye tel
sir şeklinde sevkolunursa, te/sir gibi, bir defa müza

kere olunur (:7- XI -1933. Z. C. Cild 18-Sa1Jıfa55 :59) . 

mm talebler ve mazbatalar encümen ve H~y.eti 
umumiyece tercihan müzakere olunur . 

ON BİRİNCİ BAB 

Bütçe müzakeratı 

Bütçe enciimenince tetkik olunacak işler 

Yüz yirmi altmcı madde - Bütçe encüme
ninin tetkik edeceği işler şunlardır: 

1 - ·Meclis ve . merbutatı bütçesile munzam 
tahsisatı hakkında kanun layİhaları; 

2 - Muvazenei um u m iye kanunu; 
3 - Munzam tahsisat, fevkalade tahsisat ve 

fasıllar arasında mürrakale talebini havi kanun 
layİhaları; 

4 - Devlet varidatının veyahud masarifatımn 
arttırılması veya eksiltilmesini intac edecek her 
nevi kanun layiha ve teklifleri ; 

5 - Muvazenei umumiye kanuniarına ve 4 ncü 
fıkradaki kanunlara müteallik bütün tefsir ta
leblerinin tetkikr. 

Bütçe hakkında tadilnanıe, bütçeye ınunzmn 
madde 

Yüz yirmi yedinci madde - Muvazenei urou
miye kanununa taallfık edip masarifin arttırıl
ması veya varİdatın eksiltİlmesini mucib olacak 
tadilname veya munzam maddeler ancak alaka
dar bütçeye aid mazbatanm dağıtılınasım takib 
eden yedi gün zarfmda teklif edilir. 

Umumi ve zat! maaşlar, tahsisat, giindelik 
ve harcırablarm arttırılmasma, memuriyet ihda
sma veya bunların meri kanunlarla muayyen 
olan hududla.rr haricinde tevsiine dair mebus
lar tarafından tadilname veya bütçeye munzam 
madde teklif edilemez. 

Her iki fıkradaki hükümler bilavasıta vergi
ler kanunlarrna tahsisat itasmı tazammun eden 
kanunlara da şamildir. 

Bu maddede münderic takyidat HükUmet ve
ya Bütçe encümeni tarafından kabul edilen veya 
elli imzayı havi olan telL.iflere şamil değildir. 

Bu teklifler Bütçe encümenine havale olunur. 

Bütçeye ve vM·gi kanıınlarına taallfılcu olnuıyan 
ah Mm 

Yüz yirmi sekizinci madde - Muvazenei 
umumiye kanunile bilavasıta vergiler kanunla-
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rına ve tahsisat itasmı iktıza ettiren kanunla
ra, varidat veya masarife taallUk etmeyen hü
kümler dercedilemez. 

Bu kanunlarm müzakeresi sırasında vuku
bulacak teklifler ancak mevcud maddelere doğ
rudan doğruya taalluk etmek şartile reye kona
bilir. 

M'f:ıliye vekilinin huzıu·ile fasıl fasıl müzakere 

Yüz yirmi dokuzuncu madde - Muvazenei 
urouroiye kanununa merbut cetveller, Maliye ve
kilile aid olduğu vekil veya göndereceği birinci 
sımf devair rüesasmdan biri hazır olduğu halJe, 
fasıl fasıl müzakere ve rey istihsal olunur. 

Hükmü bir· seneden fazlaya şamil maddelet· 

Yüz otuzuncu madde - Muvazenei umumi
ye kanununa veyahud merliutatma hükmü bi!' 
~eneden fazla zamana şamil olan maddeler der
cedilemez. 

ON İKİNCİ BAB 

Reylerin istihsali 

M>Uhtelif şekiller· 

Yüz otuz birinci madde - Müzakereye ar
zolunan meseleler hakkında Mecliste üç suretle 
rey verilir : 

1 - !şari rey (El kadırmak veya ayağa kalk
maktır); 

2 - Açık rey (Üzerinde mebuslarm isimleri 
yazılı verakaların kutuya atılınası veyahud, ta
leb vukuunda kabul, red, istinkaf kelimelerinin 
telA.ffuz edilmesi~ir) ; 

3 - Gizli rey (İşaretsiz yuvarlaklarm kutu
ya atılmasıdır) . 

lşari rey 

Yüs otuz ikinci madde - Müzakere sırasm
da bu nizarnname alıkamma tevfikı harekete da
veti mutazammm meselelerle mebuslardan bir~

nin söz söylemekten menine, takbihine veyahu 1 
muvakkaten Meclisten çıkarılmasına dair husus
larda işari reye müracaat olunur. 

Bu nizarnname mucibince açık veyahud gizli 
reye müracaat zaruri olmayan bütün hususlar
da işari rey istimal olunur. 

İşari rey istimali halinde evvela lehte, son
ra aleyhte bulunanlarm reyine müracaat edilir. 
Ondan sonra netice reis tarafından heyete bil
dirilir. 

V ekillerden şikay et ve mebuslamı ithamında 

alınacak ekseriyet 

Yüz otuz üçiincü madde - !cra Vekillerin
den biri hakkında şikayete ve mebuslardan 
birinin ithanuna aid teklifierin kabulü mevcud 
azanın üçte iki ekaeriyetinin husulüııe mütevak
kıftır. 

lşad r·eylM-in sayılması ve takdir·i 

Yüz otuz dördiincü madde - İşari reyleri re
isle katibler müttefikan saymak ve takdir et
mekle mükelleftirler. 

Binaenaleyh el kaldırmak suretile rey İstİh

salinin neticesinde ittifak edemezler veyahud ek
seriyetin husulünde şübheye düşerler veya aza
dan beşi ayağa kalkıb bunu isterlerse ayağa kalk
mak usulüne müracaat edilir. 

Bunda da ittifak edemezler veyahud yine 
şübheleri baki kalırsa açık reye müracaat olu
nur. 

Hiç bir mebus rey istihsal olunurken söz söy
leyemez. 

Paı-a, ve1·gi ve muahede meselcler·inde açık r·cy 

Yüz otuz beşinci madde - Muvazenei urou
miye kanunu layİhasile vergi ihdas veya ilgasma 
veyahud vergilerin arttırılınasına veya eksiitH
mesine ve muahede ve mukavelelerin tasdikına 

müteallik kanun layihaları. hakkında doğrudan 

doğruya açık reye müracaat olunur [•]. 

Taleb üzerine açık rey 

Yüz otuz altmcı madde - İşari reye müra
caat zaruri olmayan sair hususlarda açık rey 
verilmesi talebe mütevakkıftır. Açık rey, bir me
selenin ilk reye konmasmda on beş mebus tara
fından tahriren taleb olunabilir. 

Mesele reye konurken reis ve katiblerce şüb
he hasrl olursa yalnız beş mebus ı;ifahen açık rey 
taleb edebilir. 

r•ı -Münakale 1•e tahsisatı munzrımma fCanunla
rı ile hesabı kati kanunlarının da açık reye konulma
sı 115 numaralı karar ve teamül iktıza:nndandır. 
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Açık rey isteyenierin isimleri Resmi Gateze 

ile ilan olunur. 

Açık ı·ey nasıl istihsal olunuı· 

Yüz otuz yedinci madde- Açık rey, şu su
retle istihsal olunur: 

İbtida, mebusların davetine mahsus çıngırak 
üç dakika müddetle çalınır. 

Her mebus üzerinde, ismi yazılı beyaz, kır

mİzı ve yeşil renkli, rey varakaları bulunur. 
Beyaz varaka kabulü, kırmızı reddi, yeşil 

istinkafı mutaze.mınrndır. 

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

Reye müracaatten evvel ınebuslar reylerinin 
gayet veciz bir surette esbabı mucibelerini kür
süden söylemek isterlerse, reis lehte ve aleyhte 
yalnız birer zate ruhsat verebilır. 

Sonra katibierden biri mebusların intihab 
dairelerine göre hece harfleri tertibi üzerine 
isimlerini okumağa başlar. 

Hangi harften başlanacağı reis tarafından 
çekilen kura ile taayyün eder. 

İsmi okunan mebus hitabet kürsüsü üzerine 
konmuş kutuya rey varakasını bizzat atar. 

Bütün isiınierin okunmasını müteakıb kıraat 

esnasında rey vermemiş olanların isıınieri bi:r 
daha okunur. 

Bu sırada Meclise gelmiş olanlar varsa r eJ" 
verrneğe davet edilir. 

Yahud: 

İsmi okunan mebuslar ayağa kalkarak (ka
bul), (red), (istinkaf) kelimelerinden birini te
laffuz ile reylerini bildirirler. 

Bu rey katibler tarafından kaydedilir ve 
zapta geçer. 

Reyler toplamnca reis muamelenin bittiğ ini 

söyler. 

Bundan sonra rey verilemez. 
Rey kutularını katibler açıp her birinin 

içinde bulunan varakaları sayarlar. 
Müstenkiflerin adedi rey üzerine tesir icra 

etmez. 
Karar yalmz lehte ve aleyhte bulunanların 

miktarına göre taayyün eder. 
Müstenk.iflerin varaltaları sadece msaba da

hil olur. 
Kutiblerin istihsal ettikleri netice her h aldıı 

o celsede tafsilatile (Yani mevcud azanın adedi, 

msab olup olmadığı, lehte, aleyhte bulunanlarla 
müstenkiflerin miktarı ve ibtal edilmiş varaka
lar varsa bunların adedile iptallerinin sebebi 
tasrih olunmak sureti le) reis tarafından Mecli
se bildirilir. 

İptal olunmuş varakalar, müstenkif reyi ad
dedilerek, ancak rusaba ithal edilir. 

Gizli ı·ey 

Yüz otuz sekizinci madde -Açık reyin tat
bik olunabileceği hususlarda azadan on beşi giz
li rey usulünün tatbikını isterlerse bunun icrasr 
heyetçe müzakeresiz ekseriyetle karara müte
vakkıftır. 

Gizli rey isteyenlerin isi~leri zabıt ceridesi 
ve icab ederse Resmi Gazete ile ilan olunur. 

Gizli rey nasıl istihsal olunur 

Yüz otuz dokuzuncu madde - Gizli rey, 'açık 
rey gibi istihsal olunur. 

Yalnız bu şıkta mebuslar, reisin solundaki 
katibden biri bE!yaz, öteki kırmızı iki yuvarlak 
alırlar. 

Bunlardan beyazı kabul, kırmızısı da redde 
işarettir. 

Mebuslar, bunlardan birini arzularına göre 
kürsü üzerindeki rey kutusuna, ötekini de tat
bik kutusuna atarlar. 

Her iki yuvarlak tatbik kutusuna atılmış ise 
istinkaf manasını ifade eder. 

Katibler rey kutusunda bulunan yuvarlakları 
bir tepsiye döküb beyazlarla kırmızıları ayırır
lar ve açıkca sayarlar. 

Tatbik kutusundaki yuvarlaklar da mura
:;abe için sayılır . 

Ondan sonra reis neticeyi heyete bildirir. 

Rey istihsali teaddüd ede1•se 

Yüz kırkmcı madde - Bir kaç madde ve 18.
yiha veya teklif hakkında açık rey istihsali te· 
addüd ederse varakaların muhtelif kutulara :ıy · 

ni zamanda atılması suretile icra olunabilir. 

1{ uttılann dolaşttnlmasi 

Yüz krrk birinci madde -İtiraz vuku bulma
dığı takdirde, haderne tarafından kutularm do~ 



İaşbrıim.ası suretile de açık rey istihsal oluııa 
bilir. 

Gelse sonunda r·ey istihsali 

Yüz· kırk ikinci madde - Bir maddenin açık 
reye konması celse sonuna bıralulabilir. 

1 ntihab1tı1· 

Yüz kırk üçüncü madde- Heyeti umumiye 
ve encümenlerde İcra edilecek intihablar şu şe

kilde olur : 
Kürsüye, reye mahsus olİnak üzere bir kutu 

konur. 
Her mebus, hece harfleri sıraaile ismi okun

dukca kürsüye gelerek tensib ettiği zat veya zat
lerin iBimlerini havi varakayı kutuya atar. 

Reisin çekeceği kura ile taayyün eden üç me.. 
bus tarafından bu rey: varakala:rı tasnif olu
nur. 

Musanniflerin tanzim edecekleri mufassal (Ya
ni azanın miktarını, msab olu b olmadığını [ •), 
rey varakalarının adedini, müstenkifleri, iptal 
olunmuş varakaları ve bunların niçin ibtal edil
diklerini ve rey alan zatlerin isimlerile aldık
ları reyler miktarım gösterir) mazbata reis tara
fından okunmak suretile intihabm neticesi he
yete bildirilir. 

J{amr nısabı 

Yüz kırk dördüncü madde - Bütün müza· 
kereler, üçte iki ekseriyet meşrut olmayan hu
suslarda. hazır bulunan azanın mutlak ekseriye. 
tile kararlaşır. 

Reylerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 

Huzuru muktazi azanın mevcudiyetini reis 
ve katibler müşahede edel'ler. 

Bir mesele reye konurken mevcud azanın 

adedini tahkik hususunda reis ve katibler itti
had edemezlerse yoklama yapılır. 

Nısab bulunmadığından rey istihsali müm
kün olmazsa müzakere edilen maddenin kararı 
ertesi celseye bırakılarak ikinci defa reye mü
racaat olunacağı ruznameye geçirilir. 

İkinci defa rey verenlerin adedi ne olursa 
olsun netice muteberdir. 

(*] - Re11e iştirak eden azanın mutlak ekseri11eti. 

44-
N e ticeni n reis tarafından tebiiği 

Yüz kırk be§inci madde - Heyeti umumiye
de her madde kabul veyahud reddolundukça ka
rarın neticesi reis tarafından yalnız « Kabul 
olundu» veyahud «Reddedildi:. diye heyete bil
dirilmek lazım gelir. 

Teşkilatı esasiye kanununun tadilinde icab 
eden kar.ar nısabı 

Yüz kırk a.ltmcı madde - Teşkilatı esasiye 
kanununun 102 nci maddesi mucibince mezkilr 
kanunun tadili icab ettikte teklifin Meclis mü
retteb azasrmn en az üçte biri tarafından imza 
edilmesi meşruttur. 

Tadilat, müretteb aza .adedinin üçte iki ek-., 
seriyetHe kabul olunur. 

ON UÇUNCtt' BAB 

Zabıtlar 

llci nevi zalnt 

Yüz Imk yedinci madde - Mecliste iki . za• 
bit tutulur: . 

1 - Harfiyen zabıt - Bu zabıt, zabıt caride
sile ve icabmda Resmi Gazete ile ilan olunur. 

Bu zaptın, itiraz vukuunda, muterizin ilk eel· 
sede söz alması veya Riyasete göndereceği bir 
varakanın gelecek zabıt caridesinin sonuna ay
nen derci suretile tashihi lazımdır. 

2 - Zabrt hulasası - Bu hulasa, gelecek ini
kad günü zabrt ceridesine dere ve levhaya talik 
olunur. 

Bu zabıt bulasasına aza tarafından itiraz· va
rid olursa harfiyen zabta · müracaatle tashih ve 
o suretle bir daha neşir ve talik olunur. 

Zabıt bulasasım reis ve inikatta bulunmuş 
olan iki katib imzalar. 

Son inikadın zabıt lıulasası ve zabıt cer-idesi 

Yüz kırk sekizinci madde - Bir içtimaın 
son inikadının zabıt hulasası katibler tarafın
dau filhal tanzim ile o inikadın sonunda okunur. 

Tashih, kıraatİ müttıakıb olmak lazım gelir. 
Son inikadın harfiyen zabtımn tashihi me· 

bUilar tarafından verilecek varakanm ilk inti
şar edecek Resmi Gazete ile ilanı suretile olur. 



ON DÖRDUNC:tt BAB. 

Sual 

Stw} hakkı 

Ytu Imk dokuzuncu · madde - Her mebus 
Hükfunet namına' Başvekile veyahud vekiliere 
§ifahi veya tahriri sualler sorabilir. 

Suazin tm-ifi 

ır:üs ellinci madde - Sual, sarih ve muayyen 
maddeler hakkında malfunat isternekten iba
rettir. 

S1Uıl toJgriı·i 

Y.üs elli birinci madde - Cevabı gerek talı
riren1 gerek şifahen istenilen sual mutlaka tah
riren vuku bulur. 

Sual takrirleri Riyasete verilir. 
Reis bu takrirleri1 verilir verilmez, zabıt ce

ridesine geçirir ve bir tezkere ile aid olduğu ve
kile bildirir. 

Cev(ltb 

Yüz elli ikinci madde - Suale tahriri cevab 
istenmiş ise, gelecek cevab, sual ile birlikte, 
aynen zabıt caridesinin sonuna dercedilir. 

Suale şifahi cevab istenmiş ise, Riyaset tez
keresinin vusulünden nihayet iki inikad sonra 
vekil ona Mecli& kürsüsünden· cevab verir. 

Reis, oovabdan evvel suali katibierden birine 
okutur. 

Cevabın geciktiı·ilnıesi 

. Ytiz elli üçü:iıcü madde- Vekil, sorulan su
ale nmumi menfaat mülahazasma mebni veya
hud muktazi malumatm elde edilmesi için ceva
bı muayyen bir müddet" geciktireceğini - sual tah
riri ise tahriren, şiiahi ise kürsüden- beyan eder. 

Vekil, umumi menfaat mülahazasma mebni 
isterse, suale gizli celsede cevab verebilir. 

V ekil, sorulan suale gününden evvel de ce
vab vermek· hakkım haizdir. 

Suali soran günii.nde bultınmazsa 

Yüz elli dördüncü madde - Suali soran ce
vab gününde hazır bulunmazsa keyfiyet bir 

defaya mahsus olmak üzere gelecek inikada ta
lik olunur. 

Ondan sonra sakıt olur. 
Fakat, suali soran isterse bir diğer takrirle

yalnız bir defa daha ayni suali tekrar edebilir. 
ı . . 1 ' i ' '. 

Soranın mütalea beyan etmek hakkı 

·yüz elli be§inci madde - Mesul vekilin ce
vabım müteakıp y_alnı'z suali soran mebus mü
talea beyan etmek hakkını haizdir [•]. 

Ancak bu mütalea on beş dakikadan fazla 
süremez. 

- .. 
Bütçe mii.zake1·esi sırasında sualleı· 

Yüz elli altmcı. madde- Büt~ heyeti .umu
miyesinin müzakeresi sırasında veyahud bir ve
kaletin bütçesi müzakere olunurken biı- · me
bus sualler hakkındaki usule tabi olmaksızın 

ona dair istediği sualleri vekilden sorabilir ve 
lüzum gördüğü izahatı taleb eder. 

ON BEŞİNCİ BAB 

İstizah 

1 stizah hakkı 

Yüz elli.Y.edinci madde.- Bir maddenin Baş
vekilden veya vekilierden İstizah olunmasını me
buslardan biri teklif ederse, İstizah edilecek 
madde tas-rih edilmek suretile reis.e bir takrir ve.
rilmek lazımgelir. 

Bu takrir, Heyeti umumiyede okunduktan 
sonra kabul veya reddi hakkında müzakeresiz 
işari reye müracaat olunur. 

Kendisinden istizah vuku bulacak vekilin o 
gün Meclise gelmesi veya maiyetindeki memu· 
rin riiesasuıdan birini göndermesi için İstizah 

olunacak maddenin tasriliile reis tarafından o 
vekile davetname yazılır. 

[•] -Mardin mebusu Ir/arı Ferid Alpayanın, Cüm
huriyet gazetesinde çıkarı bazı yazılar hakkındaki su
alins cevab veren Adli11e vekili Mahmud Esad Boz
kurddarı sonra. bu cevabda şahsı mevzubahs olan 
Muğla mebusu Yunus Nadiye söz verilmigtir (Z. C. 
Cild 20, Sayıla 57 - 5/VI/1990). 

-!zmir .mebusu Mahmud Esad Bozkurdun, iş ka
nunu hakkındaki sualins- lktıttad vekili Mustafa Şe
ref Ozkarı cevab verdikten sonra mezkO.r ldyihanın 
mevdu bulunduğu lktısad encümeni mazbata muhar
ririns söz verilmigtir (Z. C. Cild 9, Sa'IIJ,fa ! 
1/VI/199!). 
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Tahirin ge1·i alınması 

Yüz elli sekizinci madde - 'rakrir sahibi, He
yeti umumiyece istizahın günü tayin edilineeye 
kadar takririni geri alabilir. 

Eğer gün tayin edilmişse bu takririn geri 
alınması Heyeti umumiyenin müzakeresiz işari 

reyle karar vermesine menuttur. 

Geı-1, alı'ıımı t.ak?-i?·in bir diğeri tamfından 
tekabbülü 

Yüz elli dokuzuncu madde - Sahibi tarafm
dan geri alınan bir istizah takririni diğer bir me
bus tekabbül edebilir. 

lstizahta he1· rııebusun söz söyleyebilm,esı 

Yüz altmi§mcı madde- Davet olunan vekil 
muayyen günde bizzat, yahud maiyetindeki de
vair rüesasmdan biri vasıtasile Heyeti umumi
yede izahat verir. 

Ondan sonra teklifin sahibi, veyahud sahib
Ieri müteaddid ise ilk imzası olan mebus önce ve 
sair mebuslar onu müteakib leh ve aleyhte söz 
söyleyebilirler. 

Ruznameye geçilmesi 

Yüz altmış birinci madde - Vekil tarafın-
. dan verilen izahat ve mebuslar canibinden mu
kabeleten vuku bulan ifadelerden sonra hiç bir--... 
takrir verilmezse reis ruznameye geçer. 

istizahın kifayeti 

Yüz altmi§ ikinci madde - İstizahm kifayeti 
ile ruznameye geçilmesi hakkındaki takrirler di
ğerlerine -t~kdimen reye konur. 

Yüz altllll§ üçüncü madde - Eğer sadece ruz
nameye geçilmesi kabul olunınazsa esbabı muci
beli takrirlere sıra gelir. 

Bunların bir encümene havaleleri kararlaştı
rılmazsa iptida Hükfunetin tercih ettiği takrir 
açık reye konur. 

Bunlam fıkra ilavesi 
;.; '.)~ 

Yüz altmış dördüncü madde - Esbabı muci-
beli bir takrire bir fıkra ilavesi hakkında vaki 

olacak teklifin mutlaka ·takririn reye konmasıh
dan evvel tanzim ve Heyeti umumiyeye arzı la
znndır. 

Encümenlere muhavvel tak1·irler ve bunların 
reddi 

Yüz altmış beşinci madde - Encümene mu
havvel takrirler hakkındaki encümen mazbata
ları müstacel mevad usulüne tevfikan müzakere 
edilir. 

Encümen mazbatası reddolunduğu takdirde 
esbabı mucibeli takrirler Riyasete takdimleri 
sırasile okunarak reye iktiran eder. 

Bir istiz.aha diğerinin ilavesi 

Yüz altmış altmcı madde -Bir istizaha, İc
ra edileceği gün üzerinden üç inikad geçtikten 
veyahud müzakeresine başlandıktan sonra diğer 
bir İstizah zam ve ilhak edilemez. 

Bütçe müzakeresine hiç bir İstizah zam ve 
ilhak olunamaz. 

Bi1· istizaha rııunzam istizahlar 

Yüz altmış yedinci madde- Bir istizaha di
ğerleri inzimam ederse her İstizah takririnde 
ilk imzası olan veyahud o bulunmadığı takdir
de imza edenlerden biri diıılenmedikçe müza
kerenin kifayeti iııtenemez. 

Açık reye rııiimcaat 

Yüz altmış sekizinci madde - Mebuslar İsti
zalım neticesine taallfık edecek takrirler vere
bilirler. 

Bu takrirler açık reye konur. 
On beş mebus tarafından i~tenirse gizli reye 

de müracaat olunur. 

ON ALTINCI BAB 

Meclis tahkikatı 

lki şekil 

Yüz altmış dokuzuncu madde - (Muaddel: 
13 haziran 1932) - Bükıbnetin vaki olan bir is
tizah veyahud bütçenin müzakeresi sırasında ve
ya neticesinde veyahud resen teşkilatı esasiye ka
nununun 46 ncı maddesinin 1 nci ve 2 nci fık
ralarmda münderiç l:Iükfunetiıı umumi siyasetin-
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den ve vekuletlerin ifa ve İcrasına mecbur olduk
ları vazifelerden dolayı vekilierden birinden ve
yahud İcra Vekilieri Heyetinden cezai veyahud 
mali mesuliyeti müstelzim efal vukuundan ba
hisle tahkikat icrası taleb olunursa reise bir tak
rir [*] verilmek iktıza eder. 

Bu takrir reis tarafından Meclise arzolunur. 
Alakadar vekil veyahud vekiller de keyfiyetten 
haberdar edilir. 

M eelise a1·z ve vekile habeı· 

Yüz yetmişinci madde - (Muaddel: 13 hazi
ran 1932) - Adliyece bir işin takibi sırasında 
İcra Vekillerinden birinin vazifesinden münbais 
bir husustan dolayı vazife noktasından verilen 
bir kararla Meclise müracaat vuku bulursa He
yeti umumiye bn hususta Meclis tahkikatma ma
hal olup olmadığıru tayin için evvel emirde beş 
kişilik bir encümen teşkil eder ve Meclise bu 
encümenin mazbatası arzedilir. 

Adliyece nıüracaat 

V ekı?, ve takri1· sahibinin dinlenmesi, takı-iı-in 

nazara alınması 

Yüz yetmiş birinci madde - (Muaddel : 13 
haziran 1932) - Alakadar vekil ve takriri veren 
veya verenler veya mazbatayı yapan encümen 
dinleuelikten sonra takririn veya mazbatarun 
nazarı dikkate alınıp alınmaması hakkında Mec
lis bilmüzakere işari reyle kararım verir. 

Alakadar vekil mebus değilse, Meclis bir 
mühlet tayini ile yalnız yazılı müdafaasım al
mağa karar verir. 

Encürııenin tahkikat icmsı 

Yüz yetmiş ikinci madde - Bunun üzerine 
Heyeti umumiye, tahkikat icrasnu, ya Teşkilatı 
esasiye ve Adiiye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümene veyahud beşten on beşe ka
dar azadan teşekkül edecek hususi bir Tahkikat 
encümenine havale eder. 

If.iikumetin vesaitinden istifade ve vesaik celbi 

Yüz yetmiş üçüncü madde- 'fahkikata me
mur olan encümen, Hükümetin hütün vesaitin-

[*] - Eslci Ticaret vekili Ali Genani meselesi, 
Meclisi Aliye, Divanı muhasebat encümenının bir 
mazbatasile sevkedilmi§tir (10/111/1928). 

den istifade ve istediği evrak ve vesaika, vazı
yet eder [ *]. 

Encüınenin nıiiddeti, seyahati, şahid ve ehlihibre 
dinlenmesi 

Yüz yetmiş dördüncü madde- Heyeti umu
miye kararında tahkikata memur encümenin ne 
müddetle vazifesini bitireceği, icabmda başka 
mahalle gidip gitmeyeceği tesbit olunur. 

Bu encümen vekilieri isticvab edebileceği gi
bi hariçten herkesi şahid ve ehli hibre sıfatile 
dinlemek salahiyetini haizdir. 

Davet olunan şehidlerin icabetleri mecburi 
olup haklarmda usulü mulıakematı cezaiyeele 
mevzu alıkarn tatbik olunur. 

M es elenin intacına kadar istizah hakkında tak
rir verilmemesi 

Yüz yetmiş beşinci madde - Eğer bir istizah 
neticesinde tahkikat icra olunuyorsa tahkikata 
memur encümenin meseleyi intac etmesine ka
dar ayni madde hakkında tekrar istizah takriri 
verilemez. 

' ' 
Encümenin nihai mazbatası 

Yüz yetmiş altmcı madde - Encümenin ni
hai mazbatası cezai ve mali- mcsuliyeti müstel
zim ise, tahkikat evrakı, teşkilatı esasiye kanu
nunun 67 nci maddesi mucibince 1\ı:eclis kararile 
teşkil olunacak Divaru Aliye, nihayet ~m beş gün 
içinde tevdi olunur. 

Jlesuliyeti mucib olmayan işler hakkında tahkikat 

Yüz yetmiş yedinci madde - Meclis, bir mad
de hakkında resen malfımat edinmek isterse bir 
Tahkikat encümeni teşkil edilir veyahud mevcud 
enciimenlerden biri bu vazife ile mükellef olur. 

Bu kabil tahkikatın İcrasım aza veyahud en
ciimen teklü edebilir. •- po , 

ı 
. j 

-'-~ 
ON YEDİNCİ BAB 

Teşrii masuniyetin kaldırılması 

Şekli 

Yüz yetmiş sekizinci madde -Bir ınebuısun 

[*] - Eski Bahriye vekili lhsanın Yavuz ve 
havuz meselesinde, Tahkikat encümeni, bazı eşhası 
tevkif dahi etmiştir (Muhtelit encümen zabtı: ıı
I -1918). 



- '48 
tesrii masuniyetinin kaldi:rrlması için vuku. bu
la~ak talebler, mahkemeden Adliye vekaletine 
tebliğ olunur. 

Adiiye vek8Jleti, -esbaıbr mucibeyi muhtevi bir 
tezkere ile mezkllr talebi Bnsvekalet vasıtasile 

Meclis Riyasetine gönderir. 

Reis, ·bu talebi Teşkilatı esasiye ve Adiiye en
cümenlerinden mü.rekkeb muhtelit bir encüme
ne havale eder. 

Encümen reisi, kura ile beş azadan mürekkeb 
bir ihzari enciimen tefrik eder. 

Bu ihzari encümen, gizli reyle kendine bir ııe
is ve bir de mazbata mllharrirliğini ifa edecek 
kati-b intihab eder. 

Encümen bütün evrakı · tetkik edib o mebusu 
dinler. Encümen şahid dinleyemez. 

-; ; ,ı "r."' .: -- • . . ' . t • 

1 r · ' 

Encümenin ne müddette işi intac edeceği 

Yüz yetmi§ dokuzuncu madde - İhzari ve 
muhtelit encümenler bir masuniyetin kaldırıl

ması hakkında kendilerine muhavvel evrakı en 
çok bir ayda intac ede~ler . . 

Açık rrıtiiz.akeı·e 

Yüz seksen ikinci madde - Hilafına karar 
olmadıkça masuniyetin kaldırılması hakkında
ki müzakere açıkça cereyan eder. 

ON SEKİZİNCİ BAB 

İnzibati cezalar 

Nevileri 

Yüz seksen üçüncü madde - Bu ni:r.amname
nin muhafazası noktasından mebuslarrn uğra
yacakları cezalar üç türlüdür : 

ı -İhtar; 
2- Takbih; 

3 - Muvakkaten Meclisten çıkarılmak. 

lhtar 

Yüz seksen dördüncü madde - İhtar ceza
sını müstelzim harek,!ltler şunlardır: 

ı - Söz kesmek, 

2 - Sükuneti . bozmak, 

3 - Şahsiyatla --l:iğraşmak. Masuniyetin kaldırılmasının sebebleri 
!. 

Yüz sekseninci madde - ·Bir. mebusa teşkila
ıtı· esasiye .kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
.mevzubahs olan memnu fiillerden biri isnad olu
nur ve İhzari encümen .tetkikat neticesinde bu
na .kanaat , hasıl ederse teşrii masuniyetin refi 
lüzumuna dair müdellel bir mazbata tanzim ve 
Muhtelit encümene takdim eder. 

Eğer isnad, olunan memnu fiiLyukamda zik
redilen maddelerde sayılan nevilerden değilse 

'ihzari encümen 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 mebus isterse ihzari encümende, Muhtelit 
encümende ve .Heyeti umumiyede kendini mü
dafaa eder veyahud bir arkadaşma ettirir. 

Heyeti umumiye 'bu hususta kararını verir. 

Bu babda bizzat mebusun talebi 

Yüz seksen ,birinci.madde - M:asuniyetinin 
· kaldırılması için bir m ebusun kendi talebi kafi 
gelmez. 

·Takdir hakkı 

Yüz seksen be§inci madde - İhtar cezasını 
takdir ve infaz etmek hakkı Riyasetindir. 

Bir mebus ihtara uğra:dıktan sonra mutavaat 
gösterip kendini tebriye etmek isterse ona ·ruh
sat verilir. 

Mezun değil iken söz söylediğinden dolayı 

ihtar cezasına uğrayan mebus inikadın veyahud 
eelsenin sonunda söz alabilir. 

Bununla beraber bu •ruhsatın, inikadın ve
yahud eelsenin sonundan evvel verilmesi reisin 
elindedir. 

Reis mebusun izahatııu kafi görmezse ihta-' . 
rı ipka eder. 

Katibler bunu . kaydederler. 
Bir mebus ayni inikadda iki def~ ihtar ceza

sına uğrarsa keyfiyet zabıt bulasasına dercolu
.nur. 

Iki defa ihtarın neticesi 

Yüz seksen altmcı madde - Bir inikadda iki 
defa ihtar cezasına uğrayan bir mebusun o ini
kadm sonuna kadar söz .soylemekten menınuiye-
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tine, reısın teklifi üzerine Meclis müzakeresiz 
işari reyle karar verebilir. 

Takbih 

Yüz seksen yedinci madde - Takbih cezası 

nı ınüstelzim olan hareketler şunlardır: 

1 - Ayni inikadda iki kere ilitar cezasını gör
düğü halde lıunu müstelzim har·eketlerclen vaz
geçmemek, 

2 - Bir ay içinde üç kere ilıtar cezasına uğ
ramak, 

3 - Mecliste bir gürintüye sebeb olmak ve 
yahud Meclisin işlerine iştirakten imtina için bir 
ittifak aktetmeğe Heyeti umumiyede açıl{ça ve 
gürültülü bir surette önayak olmak, 

4 - Arkadaşlardan bir veya bir ka~rıır tah
kir, kavlen tehdid etmek. 

Meclisten nıuvahkaten ç?.l.:anlrnrık 

Yüz seksen sekizinci madde Meclisten 
muvnkkaten Gıkarılmak cezasını müstelzim ha
reketler şunlardn·: 

1 - Takbih cezasına uğraclığ·ı halde bunu 
müstelzim hareketlerden vazgeçmemek, 

2 - Ayni inikadda üç kere takbih ceıasrna 
·uğramak, Reisicümhnru, Meclis Reisini, Meclis 
ve Hey~ti Hükümeti tehdid ve tahkir etmek. 

3 - Heyeti nınnıniye müzakerelerinde halkr 
cebri muamelelere, dahili kıyam ve isyanlara 
veyahud teşki latı esasiye kanunu alıldınma te
cavüze teşvik etmek, 

4 - Meclis binaları ve ınüştemiliitı dahilinde 
memnu bir fili irtikab etmek. 

M eclisten çıkarılma cezası rtasıl ic1·rı olmw ı· 

Yüz seksen dokuzuncu madde - Takbih ve 
muvakkaten Meclisten çıkarrlmak eczaları rei
sin teklifi üzerine Heyetçe müzakeresiz ve işa

ri reyle kararlaştmlır. 
Aleyhinde böyle bir ceza teklif edilen mebu

sun bizzat veyahud arkadaşlarmdan biri vasrta
sile izahat vermeğe hakkı vardır. 

Takbih ve muvakkaten Meclisten çrkarrlmak 
cezaları zabıt hulasasma clercedilir. 

Af dilemek 

Yüz doksanmcr madde - Muvakkaten Mec
listen çıkarılmak cezasnıa uğrayan bir mebus, 

ruhsat alıp kürsüye çıkarak açıkçı:ı af dilerse. 
tekrar Meclise girmek hakkını haiz olur. 

Mükerrirler bu haktan mahrumdurl;:ı.r . 

Salona girmekten memnuiyet 

Yüz doksan bir inci madde - Meclisten mu
vakkaten çıkarılmak cezasına uğrayan mebus 
hemen içtima. salonundan dışarıya çıkınağa mec
bur ve ondan sonra bir inikattan üç inikada 
kadar içtima salonuna girmekten ınemnudur. 

Bu cezaya uğrayan mebus içtima salonunu 
terketmekten imtina ederse inikad ınuvakkaten 
kapatılır ve reis o mebusu salondan çıkartır. 

ON DOKUZUNCU BAB 

Mezuniyet 

S ekiz giinliik izin 

Yüz doksan ilcinci madde - Müracaati üze
rine reis bir mebusa sekiı günlük mezuniyet ve
r ebilir. 

Daha fazla mezuniyetler için Meclisin müsa
adesi alnımak şarttır . 

Dcılıa fazla mezııniyet 

Yüz doksan üçüncü madde - Sekiz giinden 
fazla mezuniyet talebleri iptida Riyaset eliva
urnca tetkik olunur. 

M eeliste kcwa1· 

Yüz doksan dördüncü madde - Reis, mezu
niyet taleblerini Meclise arzederken, bunların 

her biri. hakkında Divarun mütaleasını da bil
dirir. 

Meclis, müzakeresiz işari rey ile karar verir. 

i zinsizlik 

Yüz doksan beşinci madde - Bir biri ardına 
üç inikadda yapılan yoklamalarda veyahud açık 
rey İstİhsalinde bir mebusun Meclise devam et
mediği tebeyyün ederse o mebus izinsiz addedilir. 

Mebusun gaybubetini muhik gösteren husus
larm tetkik ve takdid Riyaset divanma aiddir. 

Gaybubeti meşru bir mazerete müstenid ol
madığı anlaşılan mebusun ismi Resmi Gazeteye 
dere ile ilan olunur. 
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Bu husustaki şikayetl er Riyasct <.livaııma ar

zedilir. 

Talısisatın kesilmesi 

Yüz doksan altıncı madde -!zinsiz veya ıne
zuniyetini geçiren mebusların geçirmiş oldukları 
günler tahsisatlarından kesilir. 

Iki (ıydcın fazla mezuniuet tcıl~diı-inde tcıhsisrıt 

Yüz doksan yedinci madde - Bir içtima se
nesinde iki aydan fazla mezuniyet alana tahsisat 
verilebilmesi Heyeti umumiyenin kararına va
'bcstedir. 

YİRMİNC! BAB 

Riyaset divanının vazifeleri 

Mnldelif m zifeler 

Yüz doksan sekizinc.\ madde- Riyaset diva
nmın vazifeleri şunl ı:ırdrr: 

ı - Dahil! hizmetler teşkilatı ve Meclis me
mur ve müstahdemleri lı aklrnıda memnrin ka
nununun nasrl tatbik edil eceği ve o kanuna göre 
inırhat komisyonu teşkili hakkmda istişaı-J ola
rak rey beyanı; 

2 - Mezuniyet işleri; 
3 - Mebuslardnn isi mleri Resmi Gazete ile 

izinsiz veya namevcud kaydolunaıılanıı şikayet

lerini dinl emek ve fasJetrnek; 
4 - Meclis bütçesinin tanzim i; 
5 - Dairenin tebdilat, tamirat ve inşaatma 

dair kararlar ittihaz etmek. 

Divan rız rıs ı hal.-kındcı şikay e t 

Yüz doksan dokuzuncu madde - Riyaset di
vanının bir veyahud daha ziyade azasr hakkm
da münferiden deruhde ettikleri işlerden dolayı 
vaki olacak itirazlar ve şildyetler azasr ldimi
len hazır bulunduğu halde Divanca müzakere 
olunarak muktazi tedbirler kararlaştırrlrr. 

Dicrınd,cı tescıvi 

İki yüzüncü madde - Riyaset Divanmda 
reylerde tesavi olursa reisinki iki sayılır. 

Re !1 tcısnifinrl (' ytınl1şlık 

İki yüz birinci madde - Heyeti umumiyede 

vaki olacak rey istihsaliııde t asnif vazifesi ka
tiblere aid olmakla beraber, mühim bir yanlış
lık olduğu inikad veya eelsenin bitmesinden son· 
ra anlaşrlrrsa reis, Riyaset Divamm toplanmağa 
davetle takib edilecek yolu kararlaştırır. 

1 nt i/ı cıblMdcın çı han meselele;· 

İki yüz ikinci madde - Heyeti umumiyede 
yapılan intihablardan çıkan dahili nizarnname 
meseleleri Riyaset Divanınca müzakere olunur. 

Ri u as etin vrızif el eTi 

İki yiiz üçüncü m~dde - Riyasetin vazife-
leri şunlardır : 

ı - Dışarıda Meclisin temsili; 
2 - Nizarnname alıkarnının tatbikı ; 
3 - Müzakerelerin idaresi; 
4 - Zabıt ceridesinin ve zabıt hulasasmm 

tanzimine n ezaret ; 
5-- Bütün Meclis memurlarnun H.iyaset Di

vanile istişareden sonra tayinleri veya memurin 
kanununa göre haklarmda muamele ifası ve 
müstahdemlerinin idare amirlerinin teklifi üze
rine mısb ve azilleı-i [':•] ; 

6 - Riyaset Divanma riyaset; 
7 - Riyaset Divam kararlarımn tamamile 

İcra ve tatbikatını murakabe ve temin; 
8 - Encürııen ve kalemleri murakabe etmek. 

R cis u ekille ri 

İki yüz dördüncü madde - ııeis vekilierinin 
vazifesi, mazeretinde veyahud gaybubetinde, re
isin makamına kaim olmak ve reisin bütün hu
~uk ve salahiyetlerini istimal etmektir. 

IUUibl,c1' 

İki yüz beşinci madde - Katibierin vazife
leri şunlardır : 

ı - Müzakerelerin zabtına nezaret etmek , za
bıt halasasını tashih etmek ve bunları imzala
mak; 

2 - Heyeti umumiyede evrak okumak; 
3 - inikattan evvel söz isteyenleri kaydet

mek; 
4 - Yoklama yapmak; 
5 - Reyleri saymak ve sıralamak; 

( *] - 2512 numaralı kanunun 15 nci maddesine 
bakınız! 
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6 - Gizli eelselerde zabrt tutmak. 

idare iinıirle ri 

tki yüz altıncı madde - İdare amirlerinin 
vazifeleri şunlardır : 

1 - Meclis binalarile salonlarma, mefruşat 

ve muhteviyatına ve bütün eşyamn muhafaza
sına itina edib bunlarm muntazaınan defterleri
ni tutmak; 

2 - Merasim i mahsusayı tertib ve idare; 

3 - İnzibata 
4 - Haderne işlerine N ezaret etmek ; 
5 - Masarifin tesviyesine 

' 6 - Riyaset divanımn reyi alındıktan sonra 
Meclis bütçesini tanzim ile yine Riyaset diva-
nma vermek ; 

7 - Duhuliye varakaları tevzi etmek. 

ldcıı·c aıııirlc rini n trıtilde A nl•a. radcı otım11alan 

İki yüz yedinci madde -İdare amirleri Mec
lisin tatiline müsadif zamanlarda münavebe ilc 
Devlet makarrında otururlar. 

Vazife ve mesıtliy ete işti·mk 

İki yüz sekizinci madde - İdare tımiderinin 
vazife ve mesuliyetleri müşterektir. 

lntizam ın m ııhcıfcızası, müfrezenin istimali 

İki yüz dokuzuncu madde - SükCm ve inti
zamrn muhafazası, müzakerelerin aleniyet ve 
serbestisinin temini ve lüzum görüldükte inzibat 
kuvvetile askeri müfrezenin istimali hususların

da İdare ftmirleri reisin İcra va.srtalarıdır. 

İki yüz onuncu madde - l\fcbuslar, Riyaset 
divam ve idare hususları hakkmda, rcisc tahriri 
veyahud şifahi sualler sorabi lirler. 

1 daı-c amiı-Z(' rinin hesabı 

İki yüz on birinci madde- İdare amirleri her 
içtima başmda haleflerine bir sene zarfındaki 

icraatlarınrn hesablarmı vermekle ınükelleftirler. 

YİRMİ BİRİNCİ BAB 

İnzıbat 

Hiyasct konağı 

İki yüz on ikinci madde- Reis, Büyük Mil
let Meclisi Riyasetine mahsus konakta oturur. 

Drılıili, lıarici inzibrd, cısl,· e ri miifı-eze 

İki yüz on üçüncü madde - Reis, Meclisin 
dahili ve harici emniyeti hakkında lazımgelen 

tekayyüdatı İcra etmekle mükelleftir. 

!nzrbat kuvvetile askeri muhafrz müfrezesi 
ancak rcisin emir ve kumandası altmdadır . 

lll eelise sil cU ıl ı gi?·m ek 

İki yüz on dördüncü madde - Meclise silah
lı girmek yasaktır. 

Giren her kim olursa olsun Riyaset marifeti
le Meclis binasının dışarısına çıkartılrr . 

M eelise girmek mf'111111.ıiy e ti 

İki yüz on beşinci madde - Heyeti umumi
ye salonile encümen odalarma mebuslardan, 
Meclis memur ve müstahdemlerinden, Hükumet
ten iş için gönderilmiş memurlardan ve daYııt 

edilen mütehassıslardan başkalarının gi r !uch:ri 
yasaktır. 

Girenler reis veyahud idare amirleri tara
fmdan dışarıya çıkartrlır. 

Meclis binalarını görmek isteyen seyircilere 
reis ancak iş zamamııdaiı başka bir saatte mü
saade edebilir. 

Saı11ileı-

İki yüz on altıncı madde - Meclis inikadla
rmm devamı müddetince sarnilerin kendilerine 
talısis olunan mahallerde başr açık oturmaları 

ve sükut etmeleri mecburidir. 

Samilerden tasvib veya ademi tasvibi muta
zammm kavlen veya filen bir harekette bulu
nanlar oranın inzıbatmr muhafazaya memur 
olanlar tarafmdan derhal dışarıya çıkarılır . 

Heyeti umumiye müzakerelerini ihlal eden
ler icabında hemen salahiyettar mercie teslim 
ol unurlar. 
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Mecliste cü1·ünı ik.aı 

İki yüz on yedinci madde - Meclis binaları 
veyahud nıüştemilatı dahilinde mebuslardan h·:ı.ı~

ka bir kimse bir cürüm irtikab ederse, eğer v 

cürüm müddeiumuıniliğin resen takib edenıeyt:
ceği fiillerden biri ise, Riyaset Makamı mücri
mi dışarı çıkartır. 

Eğer cürüm, resen müddeiuınumilikçe takib 
olunacak fiillerden ise, Riyaset Makamı mücri
mi adliyeye teslim eder. 

Bu mevzilerde bir mebus cinai bir cürmü 
meşhud irtikab ederse Riyaset Makamı İdare 
amirleri vasıtasile mücrimiıı Meclis binası hari
cine çıkmasım menedecek t edbirleri ittihaz ve 
müddeiumumiyi dave~le takibat icrası lüzumu
nu keııdisine tebliğ ve mücrimi ona teslim eder. 

İrtikab olunan cürüm, cinai cürmü meşhud
dan başka ve fakat resen müddeiumumiliğin ta
kibatım müstelzim bir fiil ise Riyaset Makamı 
İdare amirleri vasıtasile lazım gelen iptidai tah
kikatı icra ve tahkikat evrakırn Adliyeye tevdi 

1eder. 

Adliye, cürmün teşrii masuniyetin refini 
icab ettireceğini takdir ederse Başvekiilet vası

tasile göndereceği talebname Heyeti umumiye. 
ye arzolunur. 

YİRMİ İKİNCİ BAB 

Meclisin dahili hizmetleri 

Meclisin dahili hizmetle1·i 

İki yüz on sekizinci madde- Meclisin dahi
li hizmetleri : 

ı - Katibiumumilik; 
2 - Katibiuınumiliğe merbut encümen katib

lerini de ihtiva eden Kanunlar, Zabıt, Evrak ve 
Matbaa müdürlükleri; 

3 - İdare amirlerine merbut Muhasebe ve 
Daire müdürlükleri ve Muhasebeye mülhak vez
nedar lıl\; ; 

4 - Encümenlerine müllıak Bütçe encüıneni 
başkatibliği ve Kütüpane müdürlüğü tarafm
dan görülür. 

Me1·asirnde bulımacak heyetler 

İki yüz on dokuzuncu madde - Meclisin H e-

yeti uıriumiyesile ispatı vücud etmeyeceği mera
sirnde Riyaset divaru Meclis namına hazır bu
lunur. 

1\ieclis namına bir heyet izamı takdirinde aza
mn adedi Meclis tarafmdan tayin ve heyet kura 
ile intihab olunur. 

Reis vekillerinden, katibierden ve !dare amir
lerinden birer zat behemehal bu heyete dahil 
olur. 

V ekiller namına söz söyley e~ek- memuri(J; 

İki yüz yirminci madde - V ekiller namına 
Heyeti umumiyede söz söylemek için gönderi
lecek birinci derece devair rüesası vekaletle
rinden her veyahud munlıasn·an bir iş için be
yaııatta bulunmağa mezun olduklariııa dair Ri
yasete lıitaben- tahriratı lıamil olacaklardır. 

Bu tahrirat müzakereden evvel Riyasete ve
rilir. 

Reis, gelen zatin hangi vekalet namına söz 
söyleyeceğini heyete bildirir. 

Divanr muhasebat reis ve reısı sanileri de 
icabmda Meclise izahat verebilir. 

Dahili idaı ·e talinıatnamesi 

İki yüz yirmi birinci madde - Riyaset di
varu tarafmdan tanzim olunacak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi dahili idaresi talimatnamesi 
zabıt ceridelerinin tanzimine, dahili idare ile 
Meclis memur ve müstahdemlerinin vazife ve 
sureti tayin, terfi ve infisallerine müteallik kai
deleri t esbit edecektir [*f 

1'enıenni taktir-leri Ve?"'ilenıez 

İki yüz yirmi ikinci madde- İcra hususları
na dair Heyeti umumiyeye mebuslar tarafından 
temenni takrirleri verilemez. 

YİRMİ UÇtlNCU BAB 

Kütüpane 

Kütüpaneye nezm·et 

İki yüz yirnıi üçüncü madde - Kütüpane en
cümeni azasmdan biri bilhassa kütüpaneye ne
zaret eder. 

[*] - 251 2 numaralı kanunun 13 ncü maddesine 
bakınız ! 

• 
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Nezaretinin neticesini muhtevi rapor her 

sene basılarak azaya dağrtılır. 

Jl iidiiriin istişcıri re yi 

tki yüz yirmi dördüncü madde- Kütüpane 
encümcnine ka.tiblik eden kütüpane müdürü
nün encümence istişari reyi alınır. 

Iütab ı· e scıi r inlilıcıbı 

İki yüz yirmi beşinci madde - Kitab, gaze
te, mecmua, harita ve saire intihabı eııcümene 
aiddir. 

Aza da, iştira hakkında teklifler dermeyan 
edebilirler. Bunların takdiri encümene aiddir. 

Miidiiriin vazife ve mesuliyeti 

İki yüz yirmi altıncı madde - Müdür ınev
cudun muntazam kaydini tutmalda mükellef ve 
bundan nıesuldür. 

Açık bulunduğu saatlerde müdür veyahud 
muavini behemchal kütüpanede ispatı vücud 
eder. 

J(i/ab irtnsi 

İki yüz yirmi yedinci madde - Kitabiardan 
hangiiP-rinin kütüpaneden çıkarılmayacağı ve 
hangilerinin ınebuslara iare edilebileceği encü
men tarafından tesbit olunur. 

Makbuz alınroadıkça hiç bir kitab kütüpa
neden çıkmaz. 

Encümeııler diledikleri kitabiarı tetkik et
mek için alabilirlerse de encümen odalarından 
dışarıya çıkararı::.~zlar. 

Mebuslara iare edilen kitabiarın en çok bir 
ayda iadeleri meşruttur. 

.Ay içinde iade edilmeyen kitabiarı müdür 
tahriren ister. 

Bir haftada iade edilmeyen kitabiarı me
buslar öderler. 

YİRMİ DÖRDUNCU BAB 

Mebusluğa müteallik vesika ve alametler 

J'erciim ei halle1· 

İki yüz yirmi sekizinci madde - Meclise il
tihakları günü Katibiumumilik tarafından yeni 
azaya bir tcrciimeihal varakasr nümunesi verilir. 

Encümen intihablarına medar olacak cetvel
ıerin tanzim olunabilmeleri için bu varaka ertesi 
güne kadar doldurulup Katibiumumiliğe iade 
olunur. 

Bu . varaka şu madd~leri ihtiva eder: 
1 - Mebusun isimleri, aile ismi; 
.ı - Baba ve anasının isimleri; 
3 - Doğduğu, oturduğu yer ve doğduğunun 

tarihi; 
4 - Tahsili, bildiği diller, varsa ihtisası, eser

leri, ilmi rütbeleri; 
5 - Meslek ve meşguliyetleri ; 
6 - Harcırahıara esas olmak üzere evli olub 

olmadığı, varsa çocukları. 

Tekrar intilıab olunan ınebuslar bu varakayı 
doldurmaktan vareste iseler de evvelki devredeki 
vukuatr Yarakalarına zeyletmekle mükelleftirler. 

Bu varaka ahvalde vuku bulacak değişiklik
ler kaydedilmek üzere bir haneyi muhtevi ola
caktır . 

Her değişiklikte mebus keyfiyeti tercümei 
haline hemen kaydettirir ve devre sonunda mu
saddak bir sureti mebusa verilir. 

lntihab mazbatakırımn ınebusa 'V 1·ilmesi 

İki yüz yirmi dokuzuncu madde - Mebus
luğu kabul olunan zatin esasen iki nüsha ola
rak tanzim edilen mazbatalarmdan biri, kabul 
taribrıin ilavesile ve Meclisin büyük mühürile 
mühürtenerek o mebusa verilir. 

JJf eb us lam verilecek mazbata 

İki yüz otuzuncu madde - Her mebusa dev
renin sonunda, mebus bulunduğu müddeti ve bu 
müddet zarfmda aldığı talısisat . ile ·verdiği ver
gileri ve tekaüd aidatı miktarını gösterir bir 
mazbata verilir. 

Hiiviyet cüzdanı, 1'ozet, ham.ail 

İki yüz otuz birinci madde - Her mebusa 
üzerinde fotoğrafisini muhtevi ve intihab daire 
ve devresi yazılı, Meclis Reisi tarafından imza
lanıınş bir hüviyet cüzdam verilir. 

Mebus1ar Riyaset divamnca şekli tayin edi
lecek bir mebusluk rozetini taşıyabilirler. 

Merasirnde kullamlacak mebusluk alameti 
kenarlarmda birer beyaz çizgi ve üzerinde (Tür
kiye Büyük Millet Meclisi) ibaresi hakkediimiş 
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bir madeni plala muhtevi bulunan kırmızı renk
te bir harnail sonuna asılı mineli bir ay ve yıldız

dır. 

YİRMİ BEŞİNOİ BAB 

Bu nizamnameye aid zabrtlar 

J'adil, iüive, ilya 

İki yüz otuz ikinci madde - Bu nizarnname
nin tadil veya bir veyahud daha ziyade madde
sinin iJgası veya bu nizamnameye bir veyahud 
daha ziyade madde ilavesi hakkında vuku bu
lacak teklifler evvel beevvel Teşkilatı esasiye 
encümeninde tetkik. ve ondan sonra kanunlarm 
ınüzakeresi usulüne tevfikle Mecliste müzakere 
ve intac ~uilir. 

Bu bapta yalruz bir müzakere kafidir. 
Bu nizarnname ile bundan sonra vukubula

cak tadilatı, teşkilatı esasiye kanununun 35 nci 
maddesinde gösterilen şekilde ilana tabi değil. 

dir. 
Bundan sonra vukubulacak tadilat Meclis

çe kabule ikiran eder etmez manıulünbih olur. 

Bıı nizaımımnenin t efsiri 

İki yüz otuz üçüncü madde - Bu nizamna
menin tefsiri kanunlarm tefsiri usulüne tabidir. 

Bn nizrımnmne il~e ıniilgrı 1ıizmnncmı e ve kara;rlar 

İki yüz otuz dördüncü madde - Sabık Mec
lisi Mebusanm nizamnamei dalıilisile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 23/II/1338 tarih ve 38, 
40, 48, 49, 66, 79, 83 numaralı kararları ınülga
dır. 

J/ e ı-iy tin başlcın.ij1 cı 

İki yüz otuz beşinci madde - Bu nizarnna
me kabulünden itibaren meridir. 

Bıı nizanı ncıııı eni n ü· rası 

İki yüz otuz altıncı madde - Bu nizarnna
me Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafrndan 
icra olunur. 

2 mayıs 1927 

--•ee>-8-<C!e:.ı!!»--



4 - Sayın tt yelerin tahsisat ve teltaüdlerine· aid kanunlar 

.... 
Büyük Millet Meclisi azasmm tahsisat ve harcrrahlarr hakıkında kanun 

(Resmi Uaz te He ııeşil' i l fım : 21 / VV1930 Sayr : 1499 ) 

Kanun No. 1613 

BİRİNCİ M:A'DDE- J3üyük Mil let Meclisi 
azasmrn senelik tflhsisatr (6 000 ) liradır [1]. 
Bu tahsisat her ay lınşmda beşer yüz lira oln
rak verilir . İ~tima eıı esi esnasmda inbhab edi

. lenlerin tahsisa tr Meclise iltiha k ettikleri ay-
dan itibaren YC mcbuslukıtan ayrılan larm mu
hassasatr ayrıldıklan ar nihayetine kadar lı c 

sab c lilir. 
V fa t eden mebıı~larm1 kaınınl miı·as(;rl arr

ıı a, senelik tahsisatm yarısı tazminat olarak ve

rilir [2] . 

İKİNCİ MADDE- 1452 nun ı ara lr kanunun 

[1] Bıı mikta1·, 7 maı·t 1931 üırilı ve 1757 numa
nılı kanıın ile 4 200 liraya tenzil edilmiş ve 1847 mı.

mcıı·rılı kanunun 2 nci 1nnddesinin (H) fıknısı mııci

bince kazanç veı·gisinden mıuıf tııtıılnııış ise de 29.95 
nunırınılı kanun ile lıu istisna re/edilmiştir. 

121 11 - TV - 1935 tcırilı ı •e 2.507 numrırcıl!ı kanım: 

Ölen m ebuslann 1688 sayılı kanun mucibince dul 
ve yetim maaşına müstaluık ailesi efradına nıüsavrı

ten taksim edilm ek üzere bir senelik tahsiscıtları taz
minat o laı·ak verilir . 

Yirmi ya!finı biti1·en ve geçimi bnbası tarafınclrın 

temin edilen kızlar dahi bn tcızmtincıttan miistcıhakkı 

marı.s diğe1· evlcıdlrır gibi hisseclm· olu1·la1·. Müteveffa
nın nıüstalınkkı maaş lcinısesi bulunmazsa bu tcızmi

nat kcınuni mi1·asçıla1·ına verili?·. 
Bu tcızminat, l>o1·ç için, haczedilenıez. 

Krırar : 696 

Büyük Milleet M eelisi rızasının tcıhsif;at ve haı·ci

nıTılanna mütedcıi?· olan 7 mart 1927 ta1·ih ve 1757 
nıınıcı1·alı kanunun birinci maddesinin son fıkrcısındcı 
(Vefat eden nıebusların kcınuni mirasçılanncı senelik 
tlıhsiscıtın yansı tazminnt olarak) verileceği mnsar
nıh ise de m ezkilr kanıınıın hüküm ve maksadına gö
ı·e vefat eden mebıısla1-ırı kanuni nıircısçılanna veı·i

len tcızminatın, vm·isle1·e yapılan bi?· 1/CWdım mahiye
tinde olub vefat etmiş bulunan m ebnsun hakkı ta
allı1k etmemek do layısile, ter ekesinden addedilmeyece
ğine karaı· verilmiş ti?·. 

.9 nisan 19.'/2 

1757 numaralı kanuna e.k olan 20- VI -1996 tarih 

üçüncü maddesinin aidat ve vergilere m.üteal
lik hükümleri bu tahsisata da şamildir [3]. 

ve 30.'i0 nıımaı·alı kanım aynen aşağıya konulmuştur: 

Birinci madde - Biiyük Millet Meclisi azasının 

tahsisatını ihtiva eden çek ve tediye emirlerine aid 
hcınlw mıuımele leı'i 2999 nıımaı·alı kanunun 24 ncü 
mncldesinde [*] ycızılı i stisnai hükümlere tiibidiı·. 

I kinci rncıdde - 1757 numarcılı kanundaki yıllık 
talısisat için nuıli sene başındcı verilen çek ve tediye 
enıi?·leı·i, öıiim veycı umumi intihctbın tecdidi halinde 
is tinlrıd olumııcız . Anecık lnınlar haricindeki sebebler
den birile mebıısluktcın ay1-ılcınlunn vadelerinden 
önce ödenmiş çek ve tediye emi?·lerinin bedelleri Bü
yük Millet Meclisince, bunlan ödeyen bunkala1·a te
diye eclilM·ek cılakrıdıwlardan tcıkilı ve tahsil edilmek 
üze?· e M nliye ve kaletine bildiı·iliı·. 

Oçüncii nuıdde - Bu kunım neşri tm·ihinden nııı
tebercli7·. 

Dönlüncü mndde - Bu kanıın hükümlerini icra
yıı Büyük Millet M eelisi nıenım·dur. 

[ '' ] Yi?·mi dördüncü nıa.dde - Bankıılıw, Devlet 
ve Devlet nıüessese le1·ile olan veya 500 lircıyı geçme
yen nınrıme leler ile kote esham ve tahviliit veya altın 
t eı·hini mııkcıbilincle açılacak krecliler ile Ziracıt ban
ka8ıncn ve1·ilecek zinıi kredi ler hariç olmak üzere, 
nçncaklcırı ticcwi kı·ediler, verecekleri kefcıle t veycı te
rninatlrır için bıınlan isteyenelen en son vaziyetini 
göst.enn ve m esul heyet ve müm essillerinin imzalcın

nı taşıyrın bir hesnb vaziyeti ist emeğe mecbıırdw·laı·. 

[3] 1452 nwncıralı Devlet memın·lcın maaşatının 

tevhid ve teculülüne clai?· kanunun üçüncü nıcıddesi : 

( 1) numaralı cetveldeki mcırış asıllanndcın onun
cu cleı·eccdeki (2 ,.'1 ) ve dokuzuncıı, on birinci ve on 
ikinci denıcedekileı· ( 2 ,8) ve altıncı, yedinci, seki
zinci, on iiçiincü, on dördüncü ve eon beşinci derece
deki l€1· ( .'1 ) ve dördüncü, beşinci , ve on . cıltıncı dere
cedelciler· ( S ,2) ve on yerlinci deı·ececleki (3 ,25) 
ve on sekizinci derecedeki (.'1 ,5) ve on doku
zı.ıncn derecedeki ( 8,75) ve biı·inci, ikinci, üçüncü 
1ı e yirminci der·ecedeh;iler ele ( 4) emscılile dwrbedi
lib luısıll(t?'t nuıaş ola1·ak veriliı· . Bıı macışlwr tekaücl 
aidatı, kazanç vergisi ve maktu vergi ile kazanç ver
gisi munzanı ke,çirlerine ve macırif vergisine tabi de
ğildiı· . Dcımgcı 1nılıı ve menıurlann yol vergileri diğer 
mükelleflerde olduğıı gibi tahsil edilir. 
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UÇUNCU MADDE - !ntihab dairelerine gi

dib gelen Büyük Millet Meclisi azasına her içti
ma senesi ve merkeze getirdikleri ailelerine de 
her intihab devresi için azimet ve avdet harcı

ra]u verilir. Harcrrah ve tekaüd hesabiarında 

(125) lira esastır [1]. 

, DÖRDUNO UMADDE - Nisabr müzakere 
kanununun altıncı ve sekizinci maddelerini mu
addi! 23 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı kanun
la buna müzeyyel 13 nisan 1927 tarih ve 1006 nu-

maralı kanun ve yedinci madd yi muaddil 16 
teşrinievvcl 1338 tarih ve 272 numaralı kanun
lar ınillgadrr. 

BEŞİNCİ MADDE- Bu kanun 1 haziran 
1930 tarihinden muteberdir. 

ALTINCI MADDE - Bu kanunun hüküın

leei Büyük Millet Meclisi tarafından icra olu
nur. 

19 mayıs 1930 

Riyaset tahsisatı 

J 339 senesi son dört ayından itibaren, R iya
set tahsisatr, mebusluk muhassasatmdan başka 

şehri üçer yüz lira üzerinden bütçeye vazolunur
du. ]927 de bu miktar «Meclis Riyaseti il e Baş
vekilJ et tahsisatları arasmda tenazur temini için» 
1880 lirası Diva.m Riyaset azasr tazminatı mad
desinden naklen, 8 400 liraya iblağ edilmiştir . 

Riyaset tahsi~Jatı ile alakası olcın 923 mımaralı 
karar da aşağıya de reedilmiştir: 

Askeri ve mülki t ekaüd kanununun 25 ıı c i 

maddesinde Büyük 1\'[:illet l\lfcc1üıi Reis1 i ğ i nde 

bulunanlarla bilfiil vekillik etmiş olanlara teluı

üd müddetini ikınal etmemiş olsalar bile birinci 
derece üzerinden tekaüd maaşr tahsis olunacağı 
mutlak olarak zikredilmesile iı;tima! mü1ahaza-

lara binacn vazu kanunca ismi geç:en zatlar bak
landa meslekleri meımuiyet olsun olmaımı maaş 
için birinci derecenin ve hizmet noktasından 

da hizmet müddet-i ne olursa olsun en az y irmi 
beş senelik bir Judemin iltizam edildiği anlaşıl

makta olmakla beraber hulmkan mecburi sigor
ta mahiyetinde olan t ekaüd maaşlarnun kanunu 
medeni mucibince mirasçrlara intikali iktrza 
ederken vazn kanun bunu daha adar bir çerçeve 
dahiline alarak 1683 numaralı kanunun 48 nci 
maddesinde sayılr mirasçılara hasretmiş bulun

masma göre bu kanunun 25 nci maddesinde bah
solunan makamlarda bulunmuş olan zatların 

kendileri için kabul edilmiş olan haklun 49 ncu 
maddedeki esaslar dairesinde bunların ailele
rine de intikali tabii olduğuna ve muhtacı tefsir 
bir nolrta bulunmadrğma karar verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Divanı Riyaseti azasına tazminat itasma dair kanun 

Kanun No. 756 

BİRİNCİ MADDE- rrüekiye Düyül· Mil let 
Meclisi Divan Riya ·eti azasnıa lı er içi ima sene

si için bin sekiz yüz lira tazminat ita olu
nur [2.] 

[1] 1846 numaralı harcirah kanununa bale! 
[2] Bu taz1ninat, 1981 bütçesine rııevzu kayid mu

cibince, şehri 150 şe1· lim üzerind6n tesviye olıınur. 

İKİNCİ MADDE - lşbu kanun ikinci dev
;·ci. içtimaiyenin üçüncü içtima senesinden iti
baren meridir. 

UÇUNCU MADDE - işbu kanun Büyük 

fi ll et Meclisi ta.rafmdan icra olunur. 

27 şubat 1926 
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lt1 eclis lıesablnı·ınvn tetkiki enciiıneni awsından mıımkib olan zata ücreti hıızıw itasına dair 

olan 25 hazi·ran 1927 tct?'ilı ve 1169 nıınıamlı. lı:annnun bi?·inci maddesi 

Büyük Millet Meclisi dahili nizamnamesinin 
altmış beşin ci maddesi mucibince Meclis hesab
larnun tetkiki encümıeni azasmdan tatil esnasın-

da ımürakabe vazifesini ifa edecek olan zata şeh

r'i ınaktuan yüz elli lira ücreti huzur verilir [1]. 

2603 nurnarali kanunun 5 nci maddesi 

·Büyük Millet Meclisi bütçesinin birinsci, ikin
ci ve üçüncü maddelerinden verilmekte olan tah
sisatm 1934 mali yılı sonuna kadar olan baki
yesi defaten verilir. K ezalik bu bütçenin birin-

ci faslrnm dördüncü maddesine konulub toptan 
ver i lmıiş olan tazminatm işbu mali yılı sonuna 
kadar olan kısmı geri alınmaz. 

2638 nurnarali kanunun ikinci waddesi 

. Biiyük Mület Meclisi 1934 mali yılı bütçesi
nin birinci fasimm beşinci maddesinden veril-

mekte olan tahsisat 2603 sayılı kanunun beşinci 

maddesindeki hükme göre verilir. 

Birinci ve ikinci Büyük Millet Medisaleri azahğmda bulunan mütekaidin hakkında kanun 

( Resmi Ceı·ide ile neşir ve ilanı : 30 mart 1927 - Sayı : 580 ) 

Kanun No. 995 

B!RlNOt MADDE - Gerek birinci ve gerek 
ikinci Büyük Millet Meclislerinde aza bulunan 
asker ve sivil müte1midin dahi memurin kanunu. 

[1] Bıır kanım . 1238 numam ve 9 mayıs 1928 tarih
li kanun ilc. tadil . edilmiştir·: 

··Birinci madde - 25 hazir·an 1928 ta1·ih ve 1169 
nıımamlı kanı.ınıın birinc·i maddesi berveçhi ati tadil 
olıınmııştıır : 

Büyük Millet Meclisi dahili nizamnamesinin alt
?nış beşinci maddesi mııcibince Meclis hesablarının 

fetkiki encJ.meni azasından murakabe vcızifesini ila 
edecek zata şehri yüz elli lira ücreti huzur verilir. 

Bıı maddenin hükmü 1 teşrinisani 1927 tarihimlen 
başlayan içtimaa da şamildir. 

[2] · Memurin kanununun yetmiş üçüncü maddesi : 
M ebuslukta geçen müddet tekaüde mahsub edilir 

ve mebıısluk tahsisatının aslı olan on bin kuruş te
kaüde esas tutulur. !şte madde hükmü birinci ve 

nun yetmiş üçüncü maddesi ahkammdan isti
fade ederler [2]. 

İKİNCİ MADDE - Bu kanu nun hükmü, 
nıcmurin kanununun bililmnın mali mevaddı ah-

ikinci Büyük Millet Meclisi azalarına da şamildir. 

M eb us olmazdan evvel bulundukları memuriyetler do
lnyısile lwsb·i istihkak ettikleri tekaüd maaşı miktarı 
bıı hrırlcli mütecaviz olanlara lemuriyet maaşı üze-
1'inden tahsis olunur. 

324 numcıralı karcır: 

M emtwin kanununun yetmiş üçüncü maddesi met
nindeki «On bin lcuruş» lcaydinin, memurini müllciye
rıin tekaü.d mncışatına aid 11 ağı.ıstos 1325 tarihli lca
nıınıın on üçüncü maddesindeki «Miktarı vasati şeh
ri» kaydi muadili olııb tekaüd maaşının, on bin lcu
?'ıt,ş miktcır·ı vasati şehri addedilerek ona göre hesab 
ve tahsis edileceği, H eyeti u.mumiyenin 19 nisan 
1927 tarihinde münakid elli yedinci içtimaının birin
c·i eelsesinde talcarrür etmiştir. 
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kamının tatbikr tarihinden muteherdir [1]. ııü icraya Maliye vekili memurdur. 

UÇUNCU MADDE - Bu kanunun hükmü- 21 mart 1927 

995 nutnaralr kanuna müzeyy~l kanun 

( Resmi Gazete ile neşir ve ilaıu : 2/VI/1930 - Sayı : 1509 ) 

Kanun No. : 1664 

BİRİNCİ MADDE - 21 mart 1927 tarih ve 
995 num:aralr kanun, hükmü Büyük Millet Mec
lisinin üçüncü devresinde ınüntahah azadan as
ker ve sivil mütekaidlere de şamildir . 

İKİNCİ MAliDE - Bu kanunun hükmü 1 
haziran 1930 tarihinden ınuteberdir. 

ttçttNctt M.AıDDE - Bu kanuıı hükmünü 
icraya Maliye v;ekili ınemturdur. 

3 haziran 1930 

Memurin kanununun 85 nci maddesi 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE - Memuriye
tinin ilgası dolayısile açıkta kalan memurla
rın, ilgafun vukuhulduğu ay ile ayni ınüteakib 

olan ay zarfında, maaş ve tahsisatı :fevkalade
si tam olarak ve bu müddetin hitamında tek-

[1] 19:27 senesi muvazenei umumiye kanununun 
sekiz ı·e do lcu.zııncıı maddeleri : 

Madde 8 - 18 nınrt 192fi tarihli memu.rin kanıınu 
-ilc 7 lnız,m. n 1926 tar·ihli ordn, lmhriye ve jandarma 
znlı-itrın ve meınıwrini halekındaki kanunun mali me
ı•rı.rldı nhkrtıııı tedricen tatbik ve her sene hangi mad
de leı· rıhlc&mının tatbikına iptidar edilebileceği muva
zenei umnmiye kanunlarile tayin olunur. 

Mndde 9 - 18 mart 1926 tarihli memıırin kanu
ımıwn 20, 21, 25, 69 ve 72 nci ve (D -lf) fıkraları 
m.iiste.~nn olmnk üzere 84 ve 88 nci maddelerinden ve 
i haziran 1926 tarihli ordu, bahriye ve jandarma za
iJitan ·ve memurini hakkındaki kcınunun birinci mad
desinin me'»ııwin kanununun 88 nci maddesine nırıtuf 
hükmile 2, 8 ve 9 ncu maddelerinden maada bilumum 
nhkamın 1927 senei maliyesi haziran ve ı1alnız me
mıu·in lerınununun 86 ncı maddesi hükmünÜ'~'~ _1 .927 se
nei nırıliyesi teşrinievveli iptidasından itibaren baş

lnmr (Bu madde 1204 nuınaralı kanıtnun birinci ve 
1452 numaralı kanunun on dokuzuncu maddelerile 
kısmen tadil alıınınuştur [*]. 

[*] 1204 numaralı 1927 senei maliyesi muvaze
nei umumiye kanununun dokuzuncu maddesine mü
zeyyel karıunun birinci ve ikinci maddeleri: 

rar hizmete tayin kılınmış -ise yeni memuriye
te tayinine kadar en son almış olduğu maaş 

ve tahsisatı :fevl<aladenin IliSİl ita ve son me

muriyetiııe mıuadil olmak şartile teklif olunan 
yeni mıemuriyeti kabulden istinka:f eylediği 

Bi?-inci madde - 1927 senesi muv azenei umumi
ye k(ırıununun dokuzuncu maddesindeki (D, H) fık

raları müstesna olmak üzere (84) ibaresi tayyt~lun
mııştur. 

l!cinci madde - Bi1-inci maddenin hükmü 1927 se
nei nuıliyesi iptidasından itibaren tatbk olunur. 

1452 numaralı Devlet memurla1-ı maaşatının tev
hid ve teadüliinE: dair kanunun on dokuzuncu maddesi: 

- 13 kanunuevvel 1335 tarihli tahsisatı fevkalıide 
kararnamesinin memıırlara müteallik ahkamı ve 'I'IWt

arif teşkilatına dair 22 mart 1926 ta.rihli kanunun 
dokuzuncu maddesinin son fıkrcısındaki orta tedri
sat -rnurıllimle ri,ıe aid hiikiim ile mezkur kanıınıın 
l'nuncıı maddesi ve 18 mart 1926 tarihli memurin ka
nununun 37 nci maddesinin maaş zammına nıüteallik 
hükmü ve bu hükme mütenazır olarak diğer kanunlar
d :ı mevcud hükümler ile memurin kanununun yirmi 
biı·inci maddesi ve maaş kanununun 17 nci ve hakim
ler lcanununun .on dokuzuncu nırıddelerinin maaş ve 
tahsisatı miktarlarına aid hükümleri v~ 25 haziran 
1927 tarihli H ariciye vekaleti memurin kanununun 
dokuzuncu maddesinin maaş ve tahsisatına müteallik 
hükmü ve bu kanuna muhalif olan sair ahkam mül
wı.dır. 

' · V 



takdirde işbu açık maaşı katolunur. 
Mesleki memuriyot olan mebuslar müddet

leri bittikten sonra tekrar intihab edilmezler 
ise mebusluktan evvelki memuriyetlerine naza
ran haldarmda bUı madde tatbik olunnr. 

B.ıı maddeye aid 947 nnmanılı kaı·ar şöyledir: 

Memuriıı ıkanmıuımn 85 nci matldesinin son 
fıkrasında şöyle yazılıdır: 

(Mesleki memuriyet olan mebuslar müddet
le ı·i birttikten sonra tekrar iııtihab edilmezler 
ise mebusluktan evvelki meınuriyetlerine naza
ran haklarında bu madde tatbik olunur.) 

148 sayılı tefsir fı·krası şudnr: 

(Memurin kanununun tarihi neşrile mezkur 
kanunun 85 ve 89 ncUı maddelerinin mevkii 
meriyete girdiği 1 haziran 1927 tarihi arasmda
ki müddet içinde infisal eden memurine mazu
liyet kanunu alıkamma tevfikan maaş tahsis 
ol un ur.) 

Bu tefsirden sonraki 201 sayılı tefsirde ise: 

(85 nci maddenin son fıkrası hükmü Bü
yük Millet Meclisi birinci intilıab devresinden 
tekrar intilıab edilmemiş olan mebuslara da 
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tdn·ar intihab edilmedikJt>rİ tarihten itibaPrn 
şamildir) denilmektedir. 

Birinci tefsir mukayyet olarak memurlarm 
açık maaş vaziyetleı·ini tayin ettiği, ikinci tcf
sir daha geniş manasile mesleki memuıl'luk 

olub da mebus bulunanlardan tekrar intihab 
cdilmeyenlerc aid ise de ikinci ıtefsire ilayana
rak eski mazul memurlarm Ja böyle bir haık 

tal<ıb ·etmeleri varid olacağı mülahazasile tef
sir taleb ·edildiği, fakat henüz böyle bir taleb 
vaki olınadrğı gibi Divanı muhasebatça da buı işe 

müteallilc reddedilmiş bir muamele mevcud bu
lumnadığr anl~ılımştır. 

Keyfiyet tetkik olundukta: 

85 nci maddenin son fıkrası mebuslara mah
sus bir frkra olduğu metnin sarabati ve en 
son tefsir olan 201 numaralı tefsir irkrası da 
yukarıki metne dayanarak Büyük Heyetçe ka
bul bUıyurulmuş olduğuna .göre tefsirlerin bi
risi umuııniyet ifade ettiği, 201 numaralı ikinci 
tefsir de husus! hülrmü taşıdığı için bu iki tef
sir arasmda bir mübayenet te rgıörülmediğinden 

pek açık oJ.an 201 mımaralı tefsir irkrasının tek
rar tefsirine lüz~m görülmediğine karar veril
miştir. 

Tekaüd kanunu 

Yirmi üçüncü madde - Bilfiil yirmi beş 

sene hizmet eden mülki menııırlar telmüd 
hakkına ına.lik olur. lVIesieki menıııriyet ol ulı 

mebusluğa intihab eelilenleri ıı melıusln k 
müddeti fill hizmet addolumır. Harb ırıevki

iıı<le vazife ifa eyleyen ve düşmana esir düşen 
ve ihtiyat zabiti olarak seferberi iğe iştirak 

eden meınm·ların harb, esaret ve seferheı·li ğe 

iştirak müddetleri iki kat sayı lara k lı i ı · katı fili 
hizmete Ye diğeri tekaüJ ınaaşlarııırn h esa lıınd a 
hizmet miieleletine zamınoluıınr. 

788 nuıuaralr mennırin kanununun nıüz~yyel 
maddesile kabul eelilen müddetler Je yukal'lki 
frkm hükmüne tiibiJi ı·. 

Mennnin kanunu ve diğer kanıııılarla ıııu 

ayyen mıntaka zamları yi rm i he:;: seneye da h il 
olmayrb ancak telmüd maaşlarıııııı lı esahıııda 

hizmet müddetine ilave edilir. 

Mazuliyet veya açık maaşr almak sıırctiln 

geçirilen müddetin nısfı yalnız telmüd ıııaa~.ı

nm lıesnbmda itibare a.lımb diğer nrsfr hesaba 
alrnmaz. 

817 nnınrınılı kanırın 3 ncii fıkrrw:ndrın: 

Mesleki nıeıııuriyet olan ve tekrar intih:ıh 

edi lmeye n nıehuslara verilecek olıııı açık ma
aşları ile kanuıı , bu zevatı evvelce ıııeıısub ol
cluklan daireye ınal ve vaziyeti salırkalarma 

iı·ca etmiş dmıilebilib melıuslnktan t.ekaüJ olanJ 
lara gelince; 1683 numara ir tekaüJ kanımıı

mm 23 ncü maddes inin ikiııri fıkr·asında «Mes

leki nıenınriyet olnb mchnslnğa intihah edi
lenler in ınebnsluk nıücldeti f ili hiz nıı>t arldo
luıınr» elenilmesine göre hu nıiiddetiıı fill hiz
met itibar edi lm esi Ye tahsis olıı!}acak teka-
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üd maaşma mebusluk tahsisatmin esas ittihaz 
ohmacağınm salifüzzikir memurin kanununun 
73 ncü maddesinde tasrih kılınması bunların 
telmüd maaşlarının umtm1l bütçeye maletmiş 

olmasma delalet eder. 
Yirmi beşinci madde Türkiye Büyük 

Millet Meclisiniu teessii<ıiinilen H,ibaren Büyük 
Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve İcra 
Vekilieri Heyetine dahil olubela bilfiil vekillik 
etın;iş olanlar, telmüd müddetini ikmal etme
mıiş olsalar bile kendilerine birinci derece üze
rinden tekaüd maaşı tahsis edilir. 

Hizmeti yirmi beş seneden fazla olanlara 
keza birinci derece üzerinden altıncı madde 
hükmüne tevf.ikan telmüd maaşı verilir. Bun
lardan on beşinci maddede yazılı zamlara is
tihkak! olanlarm bu zamları mezkfu.· maclcleye 
tevfikan ayrıca hesab ve ilave edilir. 

Yukarıda zikrolunan makamlarda bulun
nıuu olan zevattan elyevm mütekaid olanlar 
hakkında da bu madde alıkarnı caridir. !stik
lal harbi esnasında orduya veya kolordudan 
büyük cebheye filen kumanda etrrniş olanlar
dan tekaüd olmuş bulunanlarm almakta ol
dukları telmüd tahsisatıarına ayd& yüz elli li
ra zamınolunur. Bunlardan vekillik yapiUiş 

olanlar ıiki cihetten tahsisat alınayıb yalnız 

fazla olan cihetin tahsisatnn alırlar. 

797 nımıaı·alı kamr: 

1683 sayılı askeri ve mülki telmüd kanu
nunun 25 nci maddesinin (Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin teessüsünden itibaren Büyük 
Millet Meclisi Reisliğinde bulunanlar ve !cra 
Vekilieri Heyetine dahil olubela bilfiil vekillik 
etmiş olanlar te~aüd müddetini ikmral etmemiş 
olsalar bile kendilerine birinci derece üzerin
den telmüd maaşı tahsis edilir) diye muhar
rer olan ilk fıkrasındaki (Büyük Millet Meclisi 
Reisliğinde bulunanlar) tabirinin sarabati kar
şısında ne ikinci reislerin, ne de reis vekille
rinin bu hükmün şümulii dahiline giremeyece
ğine karar verilmiştir. 

923 numcwalı kamı·: 

.Askeri ve mülki tekaüd kanununun 25 nci 
maddesinde Büyük Millet Meclisi Reisliğinde 

bulunanlara bilfiil vekilJi.k etmiş olanlara tee
kaüd ınüddetini ikınal etıneıni~ olsalar bile 

birinci derece üııerinden telmüd maaşı tahs1s 
olunacağı mutlak olarak zikredilmesile içtimai 
ınülahazalara binaen vazn kanunca ismi geçen 
zatler hakkında meslekleri nıemuriyet olsun · 
olmasın maaş için birinci derecenin ve h izınet 
noktasından da hizmet müddeti ne olursa ol
sun en a21 yiı·ıni beş senelik bir kıdenıin ilti
zaın edildiği aulaşılınakta olmakla beraber hn
kukan mecbur! sigorta mahiyeH11de· ola11 te
kaüd ınaaşlarııım kanunu medeni m nci bin ce 
mirasçrlata intikali iktiza eelerken vazn kanun 
bunu daha dar bir çerçeve dahiline alarak>-
1683 numaralı kanunun 48 nci maddesindeı 

sayılr ınirasçrlara hasretmiş bulunmasma göre • 
bu kanunun 25 nci maddesinde bahsolunan rna
kamlarda bulunmuş olan zatlerin kendileri 
için kabul edilmiş olan haldon 49 ncu madde
deki esaslar dairesinde hunlarrn ailelerine de 
intikali tabii olduğuna ve muhtacı tefsir bir 
nokta bulunınaLlığına karar veri lmi ştir. 

1'ekcıiid kanımıma ek olnrcık çtkan 2941 nıı

rıuıralı kanun da şöyledir: 

Birinci madde - 1683 sayılı askeri ve mül
ki telmüd kanununun 23 ncü maddesine aşa
ğıda yazılı fıkralar eklenmiştir: 

A - Mesleki memuriyet olup ınebusluğa seçi
lenlerden gerek ınebus olmazdan evvel, gerek 
mcbusluğu sn·asında telmüd müddetini doldu
ranlaı·a tahsis olunacak tckaüd maaşnun hesa
bmda (125) lira asli maaş esas tutulur. Bunlar
dan ınebus olmazdan evvel veya ınebushıktan 

ayrıldıktan sonra bulundukları memuriyet dola
yısite istihkak kesbettikleri telmüd maaşı mik
tarı bu haddi mütecaviz bulunanlara ınemuri
yetleri maaşr üzerinden tekaüd maaşı tahsis 
olunur. 

B - Mesleki men.mriyet olup telmüd müddeti
ni doldllrmadan ınebusluktaır ayrılanlar tekı·ar 

memuriyete tayin olundukları takdirde hakla
rmda 1683 sayılı kanunun 6· ncı maddesi hükmü· 
tatbik olunur ve memuriyete tayin olunmayan
ların kendileri veya yetimleri haklarında hiz
met ,müddetlerine göre (125) lira asli maaş esas 
tutularak yine ınezkur kanunun hükümleri dai
resinele muamele yapılır. 

İkinci madde -- Mesleki ınemuriyct olup bi
rinci ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalıklarm

da bulunmuş olanlara - bilahare memuriyet ka-
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bul etmiş olsun olmasın - tahsis olunacak tcka
üd maaşının hesabında ( 125 ) lira esas tu tu lur. 
Ancak bunların birinci maddenin (A) fıkrası· 

nrn son bendi mucibince müktcseb hakları mah
fuzdur. 

Üçüncü madde - 788 sayılı meımı ı·in kaını
ımııun 73 ncü maddesi kaldırrl mıştır . 

Dördüncü madde - :ıvreslC'ki nıC'mm·i-yet olan· 

mebuslara veya bunların yetimlerinc bu kantl
nun neşrinden evvel tahsis edilmiş olan telmüd 
ınaa....,ıarmm verilmesine devam olunur. 

Beşinci madde - Bu lmııuıı neşri tmiJıindcn 

mnteberdir . 

Altıncı madde - Bu kamunın hükümlcl'iııi 

icı·aya t cra V ekiileri ·Heyeti memurdnr. 



5 - Kütüpane talimatnamesi 

BİRİNCİ FASIL 

Kütüpane encümeni ve kütüpane memurları 

BİRİNCİ MADDE - Büyük Millet Meclisi 
kütüpanesi, Kütüpane encümeninin idaresinde
dir. Kütüpane urouruna nezaret, kitab, harita, 
gazete ve saireyi intihab ve kütüpane tahsisatı
nı tayin ve alelusul sarf encümene aiddir. 

İKİNCİ MADDE - Kütüpane memurları: 
Kütüpane mıüdürile muavini olan kütüpane ve 
vesaik muhafızından ibarettir. 

Kütüpane vezalfi 6 ncı maddede muharrer 
bir veya iki müstahzır istihdam olunur. 

UÇUNCU ,MADDE - 1nhilaJ vukuunda kü
tüpane müdürü mekatibi aliye mezunları ara
sınclan bilimtihan tayin olunur. 

Müsabaka imtihanı ulfunun taksim ve şuaba
tmdan ve taksime esas olan nazariye ve teamül
lerden ve kütüpane ve fihristierin usulü tanzim 
ve tertibinden ve ulfunu hukukiye ve İktısadiye 
hakkında malfunatı umumiiyeden ve Türkiye 
kanunları hakkında malfunatı ınücmele i le 
Fransızca 1dtabetten İcra ve müteaddid lisan 
bilen tercih edilir. 

Bu imtihan tahriri olub Büyük Millet Mecli
si Reisi tarafından tensib olunacak bir reis ve
kili ve bir idare memuru ile Kütüpane encümeni 
reisinden teşekkül edecek heyet tarafından icra 
ve imtihan yevm ve sureti icrası Katibi umumi 
vasıtasile ilan olunur. 

DÖRDUNCU MADDE - Müdür muavllıi 
fransızcadan tercümeye muktedir melcatibi ali
ye veya lise mezunları arasından Kütüpane en
cümeni tarafından yapılacak imtihan ile bilmü
sabaka tayin ve müteaddid lisan bilen tercih 
olunur. 

İKİNCİ_ F ASIL 

Kütüpane vezaifi 

BEŞİNCİ MADDE - Kütüpane vezaifi ber-

.... 
V·Cç.hi wtidir : 

1 - Kuyudat, teıtib ve teftiş: 
Beşinci fasdda beyan oltman usule tevfikan 

mevcuıd asarın mevrude, heca1 ve tasnif! Jruyu
dat ve fihristlcı;inin yapılması, numaralamak 
ve etiket vazr v.e asaruı fi lu·iste nazaran ıtasnifi 

ve usulü müttchaze veçhile hususi malıallerine 

vaz ve tertibi ve muayycn zamanlm·da kütüpa
n eni n teftiş i. 

2 - thzar1 muamelat: 
'l'eteblıü.a:tı teşriiye için iı:;tenileu kauuın, ni

zaınname ve bunların zeyl ve .tadilatı ve müte
f-eni esasatı ilmiye ve kavanini nıümasilei ecııe

biyeyi ve asar ve vesaiki saireyi cem ve ilızar 

ve Türkiye kanunlarrnm kütiipaneye mahsus 
filıri .sti umumisini tanzim ve aleddevam kanun
larm tebeddülat ve ilavat ve müzaıkeratnn ta
ldib. 

3 - Muamelatı kalemiye: 
Kiitüpaneye alman eserlerin zeyl ve maba

dini ve yeni çıkan eserleri takib ile alınınası la
zımgelenleri ve tecdid olunacak a;boneler kütü
paneye aid encümenin diğer mukarremtı hak
kmda icab eden muameleyi ifa ve intaç ve kü
tüpanenin muhaberat ve kuyUıdartı kalemiye ve 
<laktiloğrafisini ve kütüpane istatistiklerini ic
ı·a ve kita1h,ıılara olan hesahatı kayid ve tediyc 
edecek mebaliğin muamelesini ilızar ve hey

eti idareyc arz ve encüıncnlcr·<len alınan escr
lerin iadesini ıt.cmin. 

4 - Vesaik ve neşriy.atı teşriiyenin cem ve 
mübadelesi. 

Büyük Millet Meclisine aid zabrt cerideleri, . 
esbabı mucihe mazbataları ve kanun layi
haları ve miifredat bütçeleri ve saire ile Hü
kfımetin neşriyatı resmiyesini ve gazoteleri 
cem ve kolleksiyonlarına ilave ve ecnebi' Par
liimentolar.ile Büyük l\Hllet Meclisinin neşri

yatnu mübadele ve mevcucl vesaikin kuynclatı

nr tanzim ve muhafaza. 

ALTINCI iMADDE - Mücliir macklei sali
feele mezkı1r vazaifin heyeti umumiyesile mü-



- 63 -
kelleftir. Muavin işbu vazifeele ıııüdüı-e nına

venet ve talimatname veçhile kuyudat ve ilı:;arı 

tertib ve tanzim ve müdür tarafından irae olu
nacak sair hidematı i:fa ile muvazza:ftır. 

Müstahzir kütüpaneuin hidematı _ dahiliye
sini ve mevcud kitab ve sairesinin ve alfıt ve 
levazımmı tatbir ve muhafazasını ve gazete ve 
risalelerin ihzarım ve kiitüpaııeyi aç;ıL l<a.pa
mak gibi' sair hidematı ifa eyler. 

Kütüpanede müstahzirden başlut lüznınu ha
dar haderne vardır. Bunlar kütüpane açık ikeıı 

ve müdürün nıalumat ve müsaadesi olıııa<lnıı 

kütüpane haricinde Meclisin d i ğer bir hizmetilc 
tavzif edilemezler. 

YED!İNCİ MADDE - THiyük Millet Meeli
.sini.n tabı ve tevzi' olunan evrak ve vesaikın
dan beşer nüshasr ve Meclis nnnırııa olarak Kn-

. tibi umumilik makamına veya Bvr:ık kal e ıui

ne gelen sair vesaik ve asardan i kişer ııi.iı-; l .;ıı-; ı 

daima mütaleaya arzolunmak ve ihtiyaç kol lek
siyonlarına ilave edilmek ü;r.eı·e T\ntihi uıııuıııi 

tarafından kütüpaneye göncleriliı·. 
Ki.itüpane müdürü her sene, ld.itüpaıırck 

kolleksiyonu yapılan ve Mellis nızıııınıesiııP da
hil olarak tevzi edilen nıııtlma l arın nınııtazııın 

fihristine zeylen ilave eder. 

SEKİZİNCİ MADDE - Küt üpaııe ıı ıiidiirü 
ecnebi parlamentolara nıübadcletrıı g-önclcri l(•
cek Büyük M::illet Meclisi neşı· iyatnun cins, 
miktar ve m.aJıalli irsalini hidayetcn K~tilı i 

umumi ile tesbit ve bunları ıııatbaadan alarak 
muhtasunlehlerhıe h'Sal eder, lı u halıda ki ınu

haberat dosyası küti.ipaneye aiflrlir. 
Ecnebi parlanıentolarma gönder- ilecek isln ı 

vesikanın perakendeleri rapt ve teclid ve ~er
mayeleri fransrzcaya tercünıe ve Ü?.<•rlcı·inc tah
rir olunur. 

DOKUZUNCU MADDE- Bilınukıhele Hü
yiik Millet Mecl isine gelecek vesailn ccıı elıiyc . 
kütüpaneye tesl im: ve kütüpanede her mcnıle
kete mahsus olanl arı ayrı deftere kaydedi l
dikten sonra ayrıca tanzim edilerek fihr i ~ti tle 
ki.iti.ipane fihristinin vesaikr ecnebiye kısııınıa 
iHtveten tabeelilk Bu vesaikteıı bir i encüıııerı
ler tarafından lıasbellüzum tercüme ettiı·i lııı ek 

istenilirse Katibi umumilikç:e icra ettiriliı·. 

ONUNCU MADDE - Kütüpane müdürü 
Kütüpane encümeninde müzakere edilecek me-

vadelı ihzar ve kİtabeL vazifesini ifa eder. 

On BİRİNCİ MADDE - Her içtima senesi 
lıiclayetinde kütüpane müdürü kütüpanedeki 
<t.'arı birt•ı· ıbircı· tüfit iı;ı cdl'r, zayi olanları ve 
sureti ziyaı Kütüpane etneüroenine arz ve eııcü
men kararile zayi nüshalar yeniden iştira ve 
ziyaa sebeb olanlardan bedelleri tahsil olunur. 

ttÇUNCU FASIL 

Kitablarm sureti i~tira ve t eslimi 

ON 1K1N101 !MADD'E - Kütüpaıte encÜJuıeni 

l«ıı.·arı olmadan kütüpaneye mahsus eser celb 
ve iştıirası memnuclur. 

Encüınence alınması takarrür eden ftsarın 
alelüsul kararı tanzim olunur. Bu karar alııta

eak ı;ıeylcr i ıı müfrcdatmı nı malum ı isc fiati de 
ınuhtevi olur. .Aııcak bundan sonra Kütiipaııe 
müdürü bu ki ta b ları sipariş eder ve bedelle
rinin tesviye olunınasma müsaade için Heyeti 
İdareye ınüracaat ve bayiden alacağı üştira se
uecllerini v~ya faturalarını lef ve kitabiarın 
kütüpaneye teslim oluncluğunu şerh ve imza 
ederek muhasebeye ita eder. 

Bn sur·etle beJeli ınukanııen hemen tesviye 
veya iı-sal olunur. Eğer berveçhi peş in para ir
sal ve tediyesi iktiza ederse bu babta Heyeti 
idare Muhasebe müdiirüniin muvafakatile melı
lfığı mezkuru vezneden ahiz ve gönderdikten 
sonra bankadan veya postaneden alacağı mak
Lıuzn muhasebeye vererek muvakkat senedini 
istirdad eder. !ştira olunan veya hediyeten ge
len eserler veya listesi eııcümen reisine irae 
olunur. 

ON UÇUNCU MADDE - Kütüpaneye ge
len her eser kırk sekiz saat zarfında kayde 
ve fihriste geçirilir·. Çok miktarda birden ge
len kitab ve veswikın lurk sekiz saat zarfında 
tasnif ve kayeline başlanmasr lazmıdır. 

DÖRDUNCU F ASIL 

Mevaddr müteferrika 

ON DÖRDUNCU MAO.DE - Biiyük lVIillet 
Meclisi Küti.ipanesi eyyami resmıiyei tatiliye
den maac1a her gün sabahları dokuz buçuktan 
akşam beşe kadar ve Meclis devam ediyorsa 
eelsenin hitamrııa kadar açıktır. Meclis ınün

akid riken Kiltüpane enciimenince veya ı:ı:eye-
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ti İdareee ,, takarnür ederse 0Ui1Ila ·güııleri de 
kütüpane küşad olunur. Bu takdirde kütüpane 
memtl!rin ve mü·stahdemiııi münavebeten ge
lirler. Tatil esnasında Meclis memurlarnun 
devamr hakkında . ittihaz edilen usul kütüpanc 
memurini hakh.-ında da caridir. 

uON ·BEŞli:N-0İ I MA.D·I>E ~ Açık bulunduğu 
Z3!11lanlarda kütüpaneye mebuslardan maada
Sinın girmesi mem.nudıt:ır. ,Katibi umumi her 
zaman ve Meclis memurları vazifeten girerler. 

ON ALTINCLMAD.D_E - Mensub olduğu 
vekalet veya daireleri 1arafından resmen mü
racaat üzerine Heyeti İdareden tahriri müsa
ade almak şartile zevatı saire dahi kıraat sa
lonunda mütalca edebi1irlcr. Lakin bu müsa
adenin itası mütalea edilecek asar ve vesaikin 
Meclis :kütüpancsinden nıaada diğer kütüpane
lcııde bulwnmamasına mütevakkrftır. 

,_QN 'YE,!Ii)İN~İ'C.'MABBE - ·Kn·aat salonunda 
ki tab .isteyen z·evat kitab talebine .mahsus pus

lay.a ~ ki tab m r~muz ve. numarasun ve , ünvarunı 
ve ·:zir.inc. kendi ismini yazarak memuru ımah

susuna verir. Bu p.usla istenilen kitabın yerine 
vazolunarak .ki tab · dıolabdan .çrıkanlır. ·İsteni
·len her eser . için ;ayrı pusla yazılır. . Kitabın ia
desinde p,usla da sahibine verilir. 

ON SEKtz1NCt MADDE - Mebusan, kütü
paue için mubayaasnu arzu ettikleri asarm 
isimlerini kıraat salonunda mevzu deftere ka
yid ve zirini imza ederler. Kütüpane encüme
ninin ilk içtimamcla tahsisatı mevcude nazarr 
dikkate alınarak bu babcla bir karar ittihaz 
ve neticesi munbasıran mezkur deftere ve ta
-l-ebin zirine taıhrir· ·Olunur. 

ON . .llOKUZUN·CU:MADDE - Kütüpaneye 
gelen eserler sürati ınümküne He teclicl ve cil
elin üzerine ·· Meclis kütüpanesine akl olduğu işa
ret ettirilir. 

YİRMİNCİ -rMADDE - Kıraat salonunda 
encümen toplanması ve yüksek sesle münaka
şa eelilmesi ve yemek yenilmesi ve geceleri ya
tılması memnuclur. 

·YİRM![ !BlRDtcl:MAOOE - Her ·ill.tihab 
devresi ibticlasıncla kiit.üpa.ne fihristi -ta.~d.iJe

rek azaya tevzi-ve her enci.iımeııe ı bir ,ııüslıasr 

ita olunur. 

YlRMt lKlN;Ct MADDE - Kütüpane me
murin ve miistahdemini yedi emanetleıline mev
du ve kütüpanecle mevcud asar ve levazn:n ve 
eşyanın muhafazasile mükellef ve mesuldürler 
ve her şeyi yerli yerine koymadan müfarekat 
edemezler. 

YİBMİ ttç.tt.NCtt MADOE - Müdiir, va·zi
fe.siııi ifa ile . ıbera:ber mmiyetinin de vazi:ll~deki 
devamma ve kütüpane mesaisinin teıısib ve 
tanzimine ve nezafet ve tathiratının teminine 
dikkat eder. Maiyetinin mucibi tevbih ve müca
zat ahvalini ve ·şayaıır takelir ve taltif mesais·iııi 

ııazarı itibare alınmak temeruıisile' Heyeti ida-re
ye arzeyler. 

Y~ .DÖRDttNCtt .MAD:O.iE - . ~üdiir, 
hastalık veya sair mazereti, makbulesine . binaen 
vaz.ifesine gelem.iyecek olursa Hey-eti iclareye 
arzr malfunat eder ve . maiyetine bu . gibi-m.aze
t'etlerdcn dıolayr anca:k . ayocla üç ,gün ~ç.in izin .vere
bilir. Daha ziyadesi için H~yeti- iclarenin uıüs.aa

desi lazımdn·. Bila ı:ııüsaacle cl.ev.am etmeyenleım 
maaşrnda.n krstelyevm İcra edilmtck ·ü~erc unü
clürün Iteyeti idareye lıeyaııı keyfiyet etmesi 
mecburidir. 

YtRM! BEŞİNGl MADiOiE - lşbn nizamııa
ıııenin tatbikına Kütüpane encümeni ve -Heyeti 
idare nezaret ve lüzum görülecek teclabiı· ve sai
reyi ittihaz ederler. 

.. B~ŞtNCt F ASIL 

SuretLtertib ve· tasnif 

YİRMİ ALTINCI MADDE- Büyük"Millet 
Meclisi kütiipanesi için esasen. üç· kayid-tutulur: 
Evvelen, mevrucle kaydi, 

Saniyen, hurufu heca tertibile kayicl, 
. sahis~n, -mevzu itibarile kayicl. 

YİRMİ YiED1NCt· MADDE --= Mevrude by
eli deftere berveçhi zir tanzim olunm : 
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Şekil : 1 

.§ 
<1) 

"'"'d :> ı>. <1) Suret i tedariki 
;::1 <ı>,...... 

.... "'d :>~ 
:~ :-;::ı "'d ~ ,§ o C) >=! z <1) 

;:::ı s ;s >=! ....... <1) .., "'d 
..... <1) ..... "'d ....... <1) .., 

~ 
<1) C) C) ~ s .... 

~ 
.... "'d :;::1 · ::ı 

r11 
o;! 

~ ~ ~ 
.., 

w. E-t t=> <tl s z 
<1) .... ..., 
<1) 

.§ ..., 
ı:: 
~ w. 

2 1,5 
3 3 

13 1,5 4 3,5 4 

lki sütununda senei maliye iptiuasındı.ı (1) 
den başlamak üzere sıra nunıanı ·r tahrir oluna
caJ;:trr. Senenin on iki rakamile ıra numarası 

kitabın m uude numarasım teşkil eder ve hem 
kitabın üm·an ayıfa ma hem de hurufu heca 
kayeline tahrir edilir. lVIe ela ; kitabm ün van sa
yıfasmda ve yahud kayidcle 12!) numarası n·örü
lüı· i ·c mezkur kitabın 1333 senesinde kütüpaneyc 
ahniliğr ve 1332 ene i inevnıde kaydine 125 nu
ma ra.y'a müracaat oluncluğn halde ne sureti te
dar ik ulunduğu ta fsil5.tr gör ül eceği anlaşılır. 

lkinC'i sütunda kitabın kütüpaneye girdiği 

tn ei h yazılır. 
Üçüncü sütunda muhia ara n mücllif, ünvan, 

kar:mcı tah, adedi, eild, mahalli tab, scnei tahı 

yazılu. 

MeseHl : RPfik Ahmed, tarihi umumi, Dcr. a
adet 132 ve yahud Ata «:ni» tarih osman!, ikin
~i ta b, cil d 2 - R Dersaadet 1330. 

Di!;:kat cililmeliclir ki, bir eserin bir bıc,; C'il<l
dcn ibaret olursa olsun, yalnız bir mev111 3e un
mara. ı olur ve fakat ayni numara her bir cilele 
yazılır. 1\'IabaidJi asar YC resaili mevkutc için 
her bir tam cilde bir vürud nıımarası vazolumır. 

Dördüncü sütunda eser kac: cilelden ihnret ve 
kaq mücelled ise ikisinin adedi de talırir olnmır. 
Mc cla, kiz cilcl olarak telif olunan bir e r 
dört m ücelle l içinde i c 8/4 sm· •t i işare t olunur. 

Bc., inci sütunda kitabın ınü ellcd olub olma
dığı tahrir edilir. Kitab müccllcd ise ( ') terkin 
ohımır. Değil ise, ttclid edilineeye kadar sütun 
boş kalır. 

Altıncı ütunda eserin sureti tedariki yazıln·. 

<1) 

ı>. .., 
· ı:: ?~ ..., 
en- ....... .., 
<1) .., N 
~ A 

.., 
...ı:ı ... .... >=! <«5 .... '-H ..., ..., 

t:l 
.., ........ .., .., 
-~ :::ı 

~ ~ .... 
~ w. ~ 

3 3 
4 1,5 4 1, 5 2 2 3,5 

}lübadele = B, hediye = IT, iştira surctile 
yrııi ise = ve müstamel i ·c = A. 

Yedinci ·i.i.tunda fiyat ncşrine ve sekizinci sü
t n nda fiya tr baliğ·a yani mal olduğu fiyat terkim 
olunur. Dokuzuncu sütunda kitabnı mazmunu
ııa göre smıfı tahrir olunur. 

YİRMİ SEKİZİNCi MADDE - Mükerrer 
diyat.ta hulunulnıamak üzere kıymeti teuiyc 

olunan asarm fiyatı baliğa süt·ununa süı·hle (S) 
·hal'i'i vazolunur. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE - Cüz cüz 
neşrohınan a arın bitamma ve resaili mevkute
nin biı· cildinin itmamrna değin asıl mcvnıclc def
tcı·Jcri haricinde tutulacak muavin biı· kayele it
lı~ l ve ciizlcr a:''l'I r afa konulur. Bu muavin ka
yi d hurufu hcca tertibi üzerine diziimiş ve klasör 
Jcnınunda cemedilmiş li . telerden ibarettir. 

OTUZUNCU MADDE- Her birkitah mev
rnde kayeline ithal olunur olunmaz mevrude nu
marası ünvan sayıfasma işaret edilir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE - Hunıfu lıeca teı·
tihil e tutulacak kayid fiş üzerine usulü iitiye cla
irrsiıı<lc tanzim olunur. 

(1) H er bir e er J 2 1
/ 2 X 7 1

/: santimetre 
ebadmda ihzar olunacak kartıarelan birinr ve ki
f ayct etm ediği takdirde yukarT köşeye mÜ.t selsi
lrn sira numarası vaz ile kafi miktarda kart il u
vcsi lc eser için bir fiş yapılır. 

(B) Kartın yalnız bir yüzüne yazılır. 
(T) Muhtelif ünvam miiteaddid eserlerden 

müteşekkil memurlar ve emsali için iinvanına 
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mahsus bir esas fiş tanzim olunacağı <ı· ibi aksa
ınr içiıı birer tali fiş yapılır. 

( ) E ·as fi:;;l ' l'UC izahat wril cc·eği ıı;ihi tfı li 

fişlord ' d c:a · fişler' müracaat işaretilc ınıılı
tasaran kayid icra oluıım·. 

OTUZ İKİNCİ MADDE - J;'işleı· hCI'vrçhi 
zir loltlurulur: 

(1 1 iı·iııci sat ıı·d n ınüel li fin ismi y;ızr l rı·. ! ı-;iın 

ıııüınl<üıı olduğu kada ı' kfinıilcıı tahril' edilir. 

(B ) Bir escı·iıı müellifleri ıııüteachlid ise lıi

l'inci satım ilk iı-;iın v nltm laki satıı·n cliğcı·leri 

yazılır. Mcselfı Nccilı Asım,. Meınecl Arifiıı Os
nınnlı tnl'ihi esns kartta biriııci satrnln Asrın Ne
·ib n· ııltıntla \ı·if Memetl v • tfili bir kaı·ı-t;ı: 

Arif, Memed 

Osmanlı tarihi : 1331 

Asım ve Arif Osmanlı tarihine mi.ira(·ıınt· 

('I' ) } 1 üntahabat , ııiişiriıı ismilc kaydolunur. 
(8 ) ' m·an kiiınilcn tahrir olnıınr. 
(C ) -:'l lücllif'in rütbe.'İ , i.:ıı;ali ,.e liğll' fı:nn 

Ya ı ·sa h u n la mı mücllifi oldıığumı da i ı.' ibareler 
tayyolnııııı·. 

(H ) Kitab ın sayıfa adedi ve cbad ı nihayl'l iıı
Üt· ,razılıı·. Biı· t•scr mütcaddicl ciltlh' ı'rlc ıı nıütc

Ş<'kki l ise kartm ııiha.vetinclc ta lad ed ilir ve her 
bir cilcl ic;iıı aynca satıı' ifrıız olıın tıı·. Cihllcriıı 

a,\TI a,\' n tınvanlan ,· aı· ise unvaniarı 'l,tiıi a.v.rr 
a~TT güsll'rilir. 

İktısad 

(Vağncr Ad ol f ) 

ll m1 ik tısad fi Ci l d l1fiyi prizizom 1 Hl9G 
Cil d 1 "il d Mnkaddcnıe 

Cild 2 Cilrl Ycrıı;ilcr 

C'i ld 3 C' i Id Ticaı·ct \'L' zi l'aıı t 

' il d 4 il d . aııayi 
'ild 5 il d Maliyat 

l·ki rild bir arada tcclitl olııııduğ· u lııılde hali'ı
da göstcı·ilcliği ,·e<;hilr kavis il irac olnııııı· . 

Bi ı· .c · eı·clcıı miitcaddid nüshalar ol ursa .va lııız 

bir kart tanzim olnınır . Bu ni.ishalarııı tlıbl an 

ve yalnıd ııeşirleı·i nıııhtelif ise tab ı n adl'cli, ıı ~

şider i ismi ve tab ı n . encsi ll' giistcri lir .• uı ka
dar ki, maznıuııu nü. hadan nüshaya farklı ise, 
yani taclilfıt icra edilerek yeniden teüf ohmmuş 
ise her bir nü.'ha iı;in ayn bir fiş tanzim oiuuur. 

(D ) Esas kartıııda ınevruclc numarası ve 
mcvzun tertibi üzere sınıf ve lu·rm ruıınuzu il 
ınımara ·r vazolımur. 

l\[cvnıdc ııumarıısr nır i ·c bu ııuınaı·a da~ıi 

teı·kin olunur. 
(Z ) R. sa ili nıcvkutc, ııt'şriya t ı te.~ ri iyt', asa rı 

mnıhita misilllı muayycıı nıücllifi olmayan cs•ı ·in 

hunıfn O ı cca tertibi ııoktai nazal'llıdan ıni:i'l'llifin 

yerine erin unYanı C1' çer. 
(R) Es ı in sayrfa a ledill' chadı gÖ.'icril il'. 

Eıbaclı bcrvcç•hi zir •tcrkim olunur: 
Ki ta bın zıııJırr lcdclmesahıı aıılaşı lacağı ve(,;~ ı il 

irtifar -0 anti-m trcye Omdar olanlar saO.ir = . , 
ve ~~irmideıı yukarr 30 saııtiınıctrc~rc kadar va
sat = V Ye 30 daıı fazla olaıılar k0bir = K •tt'S
miyc ve nııııu z -Jiiş t c sa?rfa adedinelen '"om·a ka vis 
iı;iııc ·konulur. 

(Z ) Jlcı· ıbiı· cildin 1lk Ye son . ayıfıılıın dam
~ıı l anı ı· . . ayı fa adedi yüzü ınıüJ.('caviz cilell eri n 
kuru oınÜihürü ilc 99 ncn sayıfası dahi dumgahı
nıı·. Atla .. Jaı·, ·haritalaı·, ve mütetferrik n•.-iın h'Y
halaı·ıııııı •h(•r biı i kuru ıni.i!hür ile clam.galanır .. 

O'TUZ ttÇttNCtt MADDE - Pişlrı· ıııürl
l if ismi te ıtihile hnnıfn heca .'ll'm;mclıı kııı·tlaı·n 

ıııahsus g-özle ı ·cle hifzolunur. 

OTUZ DÖRDttNCtt MADDE - 1\:ıitıılıl:ınn 
ınuhteviyııt ımı g·öre berYec,:hi zir srıııfla l'a tak ·iuı 

ve hizasıııda lınlnııan lıınfl('r]e yacloluıım· . 

( ı ) lli'ihiyat I 
(2) 'T'nrih H 
(:3 ) 1oğrafya c 
(4) Neşriyatr teşriiye R 
(5 ) Hulmk}l esasiye s 
(6 ) İktısad A 
(7 ) Asarr ınnlıita \ '(' r~aili m c dm tc i 

umunıııye u 
(R) Ka vnnin • K 
(9) T1isaııiyat T; 
(1 O) A. · aı·r mütenevvia. M 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE - Hunla rd:ııı her 
sın ıf bcrvcçıhi zir lusımlara nyı·ılır ve h·zalik 
hnrtleı·le taı · if oln ıınr· ol veı;hilr ki hiriı ı ci harf 
srıı ı fr Vl' ikinci harf kı~:>'ll11 gö!::tcrir. 

İLAHİ1'A'l' (A) 

(J) Asarı anuhita re resaili mcv-
lkute I. T 



Tefsir 
Hadis 

I. 
I. 

(2) 
(3 ) 
(4) İlmi keliim, hikm et, tasnvvuf T. 

1'AR111 (1') 

(1) Asan ınnhite ve r esa.ili ıncv-

F 
s 
A 

kute H 
(2) Tarihi umumi H. U 
(3) Tarihi islam H. I 
(4) Tarihi osmanl lL K 
(5) T evarihi hususiye H. H 
(6) 1'eracümü ahval H. C 

COGRAFYA (0) 

(1) Asan muhita ve r esaili mcv-

(2) 
(3) 

(4) 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

kute C. 
Seyahat c. 
Coğrafiyayı siyasi ve iktıs:ıdi C. 
Atlas ve haritalar C. 

NSŞR1YA1'l 'l'EŞHt!J'JC ( H) 

Zabıt cerideleri R. 
Kanun lii.yilıalan R. 
Encüınen ınazbata l aı·ı .I~. 

Bütçeler R. 
Malumatı ilı ·aiye R 
Neşriyatr mütenevvia H. 

HUKUJ(U E ASll'E ( ) 

(1) .!sarı ınulıita ve r e aili ın ev-
kute S. 

(2) Hukuku esasiyei uınnmiye ~. 

(3) Hukuku esasiyei hususiye S . 
(4) Hukuku idarei umumiyc ve 

hususiye S. 
(5) Hukuku beyıı elmil el YC mu::ı -

hedat S. 
(6) Siyasiyat 

IKTISAD (A) 

(1 ) Asarr muhita ve resııili nıe\·-
kuto A. 

'r 
s 
( ' 

ll 

z 
K 
T 
B 
~ 

M 

'I' 
u 
H 

R 

]\'[ 

s 

'I' 
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(2) l <:t imaiyat 
(:3 ) lktısadiyat 
(4) tlm i mali 
(~) Dülçe 
(G) lsta1 istik 

A. 
A. 
A. 
A. 

A. 

0 
K 
L 
n 
s 

A,'.~lRf Jfl lfl'l'Ll l'E ESA1L1 ME\'f(U'I'Et 
UMUMl YE (U) 

(1 ) 

(2) 
(:3) 
(-1: ) 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(G) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(ll ) 

A ·a rı muhitai umuıııiyr 1. 
Resa ili nH'Ykutei uınuıııiyc L:. 
Yevm] gazeteler U. 
'l ':ık,·iın ve sa lııaııı e l er l'. 

J(Jl V ANİN (Ii) 

Asa ı·r muhita ve r esa ili nı ev-

hlte K. 
Asan ınuhita ve r rsa ili nıev-

Fıkılı ve şerlıi K. 
F e! efei huhıkiye l. 
Tarihi hukuk K. 
Hukuk ve kavanini ın cd 0 niy r K. 
Hukuk ve kayanini cez:ı i.vr h. 

sulü muhakematr co:ı:aiye J -. 
Ceza ınuhakeme wmlleri K. 
Hukuk ve kavanini ticaı· 1. K. 
Kavanini iktı adiye K. 

LİSANiYA'l' (L) 

(1) Asarı muhita ·ve r esaili mev-
kute L. 

(2) Sarf ve nahiv ve mantık L. 
(3) Kamns ve lı1g·at L. 
( 4) Edebiyat L. 

j ARI MÜTENEV\ Ll (M) 

(1) Asarr ınüt ncvia 
(2) Ulumti tabiiye 

(3) Uluınu riyaziye 
( 4) Askeri ilim ler 

ıvı. 

M. 
M. 
JVI. 

u 

K 
J•' 
1' 
1> 

s 
i\1 
H 
]J 

T 
s 
K 
D 

M 
T 
R 
A 
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Şekil : 2 

S, B S to rm 

S. B 606 125,33 Bütçe 5 nci tabı, Paris, Larus kumpanyası 

sene 1905 - 608 [V] 

S. B. 606 (A) 345,34 

S. B 606 (B) 305,35 

Keza ikinci nüsha, altıncı tabı 906 

Keza üçüncü nüsha, yedinci tabı 909 

OTUZ ALTINCI MADDE - Müteaddid müs
haları havi bir eser mesela stormun bütçesinden 
üç nüsha bulunm ise ayni smı:f ve birinci nüsha
ya S. B. 125 işareti konulmuş ise ikinci nüshaya 
S. B. 125 «A » ve üçüncü nüshaya Ş. B, «B» ko
nulur. 

O'fUZ YEDiNCİ MADDE - EYkatı ınuay

yenede neşrolunan asar ve resaili mevkute ev
vela sn·a numarası ve badehu sınıf ve kısmı mü
beyyin rümuz ve badehu eserin birinci cildinden 
itibaren müteselsilen adedler konur. Mesela Mec
lisi Mebusan zabıt ceridelerinden birinci cildine 
ı5 R. ı'; . - ı ve ikinci cileline 15 R. Z. - 2 Ye iki11 ci 
cildin bir ikinci nüslıasr var ise ı5 R. Z. - A ter
kim olunur. 

OTUZ SEKİZİNCi MADDE - Ber minvali 
maruz fişler tasnif olunduktan sonra her bir kı

sım için bir takımı elsinei şarkiye, diğeri elsinei 
garbiyeye malısus üçer liste tanzim olunur. Lis
telerin 33 X lj2 santimetre ebadında varakalar-

1 

dan teşkil ve bir klasör derununda lııfzoluııur. 

Listelerin biri kebir ve ikincisi vasat ve üçün
cü:ü sagir hacminde olan asar içindir. 

Listelerin başmda birinci satırda şarkiye ve
ya garbiye ve ikinci satırda smı:f ve lasmı hiza
·mda hacmi yazılıdn· . Liste, arzan dörd sütuna 
taksim olunur. Birinci sütunda yukarıda smı:f ve 
kısım rümuzu ve bunun altmda müteselsilen sıra 
numarası, ikinci sütunda müellifin ismi, kitabın 
unvaıu, mahal ve tarihi tabı, üçüncü sütunda 
ad ~i •il d ve dördüıı cü sütun da m '\'l'UU ııuma
ra ·r yazılıdn·. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Mezkur 
listelere sıra numarası vazr için kaidei atiyeye 
riayet olunur: 

Elsinei şarkiye ile yazılan kitabiarın hacmi 
kebir ise ı den ba~lar 99 za kadar devam eder. 
Vasat i e 100 den başlar 249 za kadar devam 
eder ve saiı· ise 250 elen başlar 499 za kadar 
devam eder. 

Şekil : 3 

Elsinei garbiye 
Kavanin, asarı muhita ve 

resaili mevkute 

K. T. 
643 

Pozener Karnusu kavanin 2 105,33 
Berlin 1909 

KIRKINCI MADDE - Bu listeden mütehns
sıl rümuz ve crkam e ·erin hüviyetini tayin eder. 
:Mesela şekilde gösterilen kitabın işareti I . T. 
643 olacaktır. 

listelerin ikmalinde her bir escı·in rünn:ız v 
erkamı ve e ere mahsus fi. in ağ hamişinde üst 
cihetinde tahrir ve kezalik o eserin unvanı sayr
fasma terkim olunur. 

KIRK BİRİNCİ MADDE - Yuvarlak glasc 
ldllıdrndan mamul etiket üzerine 15 nci madde-

de mezkur rümuz ve erkanı yazılarak etiket ki
tabın zabrına yapıştrrrlır. Macmi kebir olan ki
tabların etiketi yukarıda, vasat olanlar ortada 
ve sa.ğir olarılar altta ilsak olunur. 

KIRK 1K1N·Cİ MADDE - Zahri etik ti is
tiab ederniyecek raddede dar olan kitabiara eti
ket sağ kabm zahrma karib bir mahallinele ya
prştrrrlır. 

KIRK ttÇ·ttNCÜ MADDE - E er kaç cili
den ibaret olursa olsun, her bir cildin zahrma 
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ayni rümuz ve numarayı havi etiket yapıştırıhr. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE - Sınıflan 

mümkün olduğu kadar ayrı ayrı dolaplarda yer
leştirilnıek üzere dolaplar ihtiyaca göre taksim 
ve sınıfın ismi dolapların haricine terkim olu
nur. 

KIRK BEŞiNCİ MADDE - Kitalıl:tr nınu

rniyetle alt raflardan bilipticlar sağdan sola ev
veli kebirler, badehu vasatlar ve nihayet sagiı·

ler dizilir. 
Her bir sımfrn kısımları birbirinden tefri.k 

edilir ve yeniden varid olacak kitablar konula
bilmek üzere aralarmdaki hali yerler bırakıl1r. 

KIRK ALTINCI MADDE - .Atlaslar, ha
ritalar, büyük resimler ve fevkalade büyük ki
tablar aid oldğu srrırfrn dolapları altmda mev
cud gözler derununa konulur. 

KIRK YEDİNCİ MADDE- Raflarda ev
vela irae olunan, saniyen mefkut olan, salisen 
hacmi büyüklüğünden veya sair esbabptan dola
yı muayyen olan yerin gayri bir dolapta, rabian, 
:verilen kitablar yerine kitab zahrı şeklinde sa
de beyaz tahtadan imal olunan bir levha vaz ve 
üzerinde kitabın etiketi konulur. 

KIRIK SEKİZİNCi MADDE - Kıraat salo
mmda mütalea için kitab taleb olunduğu halde 
zirele şekli muharrer pusla i ta olunacaktır: 

Kitab talebine mahsus pusla 

Rıunuz ve Müellifin 
Kitabın unvam 

numarası ismi 

Talib:i.n ismi ve mahalli ikaıneti .. 
Tarihi : ..... . ... . 

KIRK DOKUZUNCU MADDE - İstiare için 
kitab taleb olunduğu halde şekli mulıaner puslu 
imza olunacaktır: 

Büyük millet Meclic:ıi kütüpanesinden 
!stiare olunan kitab senedi 
Rumuz ve 
Müellifin 
Müddet : 

numara 
ismi 

!mza : .................... . 

Tarihi ita 
.Ade d 
cil d Un van 

.Ade d 
Millahazat 

cil d 

J 

Meşguliyet : 
Mahalli ilmmet : 
'l'arilı : 

ELLiNCİ MADDE - laresi arzu ohman ki
tab bulunmadığı ve yalıuel iade olunduğu halde 
maddei sabıkada beyan olwıan seneel salıibi im
zaya iade edilir. 

·-....e 
ELLİ BİRİNCİ MADDE - !are senedi hrf-

zmdan evvel idare defterine kaydolunur . Mezkılr 
defter zirdeki şekilde olacaktır : 

Tarihi Kıymeti 
M.iilahaza t 

iade teclid 
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ELLİ İKİNCİ MADDE - Teclid için kütüpnıı e cleıı nıücellide kitab veril(liği halele zil'de 
ş k li gö:terilen mücellid defterine kaydolunur. 

-

ahibi imzanın ismi ve Eseriıı .Ade d Tarihi 
mahalli ikameti unvanı cil d No. iade 

rıwan sütununda kitabnı zniınııda basılarak ibare ~·nz ıl acaktır. 

Kıymetli t crlid ınücelliclin hesabı tl'sviyc olunduktan sonra kaydedjl ir. 

' Tarihi Müddeti 
ı are i are 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE - Ayni şekild e tanzim olnııacnk puı-;la nıür<>llid tarafındnn ımza 
olu ıı nrak hıfzedilir. 

- - .. .ell:!!!t >-e-< l!e:r,.--



B - Heyeti Umumiyenin mesai hulasası 

..... 
1 - Heyeti umumiyenin açılması 

V. Devrenin 2. İçtimaı, 1 - XI - 1936 pazar günü saat 14 de, Heisicümhuı- Karnal ~tati.ir-kün, 
şiddetli ve sürekli alkışlar ara~rnda ~ereflendirclikleri Başkanirk kür~üsümlen verdikleri, aşağıdaki, 

nutukla açılmıştır : 

Sayın millet vckilleri, 

Sizi, sevgi v e sayg1larımla selfımlrya ra k, lw

şinci deVTenin i kinci senesi ni a~ıyoru ın. 

D erhal, söylemeliyim, ki , bu seneki c,:alrşmalıı

rımrzrn, da, memleket ve millet işlerind e, yeni 

iy ilikler ve ilerlemeler yapacağma kaniğinı. 

Geçen yil, Türk milleti , huzur ve sükCın H,:ın

d e, milli ve insani ü lküyc, aşk ile koşan kıınetli 

ve c:alışkan ·bir varlık gösteriyordu. 

İdareele ve Adliyede y t;ni kanunların vr .'·rııi 
teşkilatm vatandaşı sevin d irrn n r ticeleri ı.rörü
lüyordu. 

Ekonominin h er sahasında \' C m emleketin hn 
tarafında, Türkl er, kendil erin e Ye D e,·lctl r rin r 

tam bir güven içinde çalrşryorlardr (Alkrşla r ). 

Cümhuriyet, yine ve Rağlam esaslaril c, 'l'ül'k 

milletini emin v r m etin bir üıtikbal ~·olı ı n ıı ko?

duğu kadar, asrl, fikirlerdr ve ruhlarila nıı·uttı O. r 
o "' 

güvenlik itibaı·ile. büsbütün ~' eni hir hayatın 

müjdecisi olmuştur (Alkrşl a l' ) . Seneler ll:Ct:tikc:e, 

ınilll ideal verimleri, g·üvrnler çalışmada , il erlt•

m c h cvesinde, milll birlik vC' milll irael e Rcklin<le 

daha iyi ~özlere Qarpm ıı ktadrr . Bn. hi ~im i t·iı~ 
ı::ok önemlidir; çi.inki , biz, rsasen mi lll m C\'(• n ;·l i

yctin t-emelini, milll şnnrda w milli birlikt e g-ii r
mektc,,·iz ( Br~wo ReRlrri, a lkrşlar ). 

H alk il e Hükum et arasındaki yakrnlık ve 

beraber ça lışma gayrc•ti , ayrıea, mcmıımri .,· <'1İ mn

eib bir seviyeeled il' . Bıı lınsnsta pıırtimiziıı fcyizli 

önderliğini eh emmiyr tlt• ka .\·dl'tmC'k istı • ı·inı. 

İdari ve ekonomik tcdh irh•riıı i~ · i tathikı ,-c 
t.atıbik n eticelerinin iyi anlaşrlmaRr ic:in, lıalkm 

Hü:J.:fımıet e yardrın etm ek 'lı cvc.'li , iftiJı ar oluna

calle ıbir :tezafllürdi.ir. Bu rnlıiğ vaziyct, Türk mil

letini ilel'l etm ck ve Tüı'k vatanrıır imm· etm0k 

için, çok verimli ve ç,ok esasLı ibir amilclir. 

DL·vleti ve H ülkC~meti ];; endi ııı a lr ,.c konıyucu

su rt aııımak, ibir mill et i<;in ibüyük ııirnet ve 

ma7Jlıari yL•tt i r. ( Alkışlar ) . Tü ı ·k ınillL• ti bu ııt:

ticeyc Oümlhuriyctt e \'arınrş ve h er se ıı c hııııuıı 

aı·tan semerelerini görmüş Ye g·östermişt·ir (A l

krşlar ) . Mill ehmiıziıı , maddi ve man evi 'huzuru

na her şeyden fazla L"lıemımi~·et veı·i~i m izi n, ıı e 

lmdat· yerinele o1duğu anlaı;;ılıyor . 

Arkadaşlar; 

İlk tailrsilin yayılması ı0ııı, ~ade ,.e JH'<J,tik 

t ed!birler almak yo lmH.layız . İlk taılısilel e il ı eddi
nı iız, lbuının umumi olmasını bir an eYvcl ta

haikkuık ctıtirmcık:tir. Bu netiet•ye varma k, an
cak , fasılasız t edbir almakl a ve onun ınetod . k 

ta tib i ıkle mümkün ola'bi I ir. .Mi Iletin ıbaşlıca bi ı· 

işi olarak, bu ırn cvzuda ısrar etmeyi lüzumln gö

rüyorum. !::lanğat ve t eknik ınekt E.'blerine rağlıet 

artm.ı:ştır. Bunu se,·iJH:le söy lerken, ılı cr türlü 
t-c,o;n-ikr ar•Hırnıak la zı m ulduğuı~u da ilihe etmek 

isterim. 

Yükı;ek taJısil ic,:iıı , All'kaı·a Üni versitesi ni 

tesis etmek yolunda , Tı·b fakü ltesin e d e ıbaşla ya 

raık, yeni ve en külfet li Jıaınleııin a tılmasrnı di-
lcl'iım. · 

Anka rada ıbi r ık{) nsen·at ·ııa t· \ ' l' ı bit· t i.'msil a ka

ü cmisi Jmrulnıakta o1masıııı zi·hetrnek, 1b eüim it;in 

bir .Jıazdrr. 

Wizel sağ·n atlara da atalanızı yeniden ca ıı 

laııdırmak isterim. 

< lüzcl ~aıığatlann lıer şubesi için, K at111uta
.nn gösteroceğ·i aJ aka. H ' em ok, m illet in insanı 

,.c medeni Jıayatı nı ça lı ı;;k anlık veriminin art

ınası ic,:i ij ı , c,:ok tesi.l'lidir. 

Başlamıda ıkrymetli 1\Laal'i f vckil~miz ibulu

ııaıı, 'l'ürk Tarih knrumu ilL• Türk Dil •kuru•mu

ıı uıı , h er gün .reni Jıaki:ka.t uf uklan açan, cid-



eli ve devamlı mesaisini takclirle yadetmek is
teı~nı. Bu iki ulusal kurumun, tarihimizin ve 
dilimizin, karanhkla:r içinele unutulmuş derinlik
lerini, dünya kültüründeki anahklarnu, reddo
lunamıaz ilmi belgelerle ortaya koyclukı:a, yal
nız Türk milleti için cleğıiJ, ve fakat bütün Him 
tıJemi için, dikkat ve intibahr çeken kutsal 
hir vazife yapmakta olduklarrm emniyetle söy
leyebilir'im ( Alkrşlar). Tarili kurumunun Ala
caöyükte yaptığı kazılar neticesinde meyda
na çıkardığı, beş bin beş yüz senelik maddi 
Türk tarih belgeleri, cihan kültür tarihini ye
ni baştan tetkik ve tamik ettirecek mahiyette
dir. Bir çok Avrupalı aJimlerin iştirakile top
lanan, son Dil kurultayırun ışıklı neticelerini 
bizzat görmüş olmakla çok mutluyum. Bu ulu
sal kurumlarm az zaman iç5nde, ulusal akade
miler halini almasnu temenni ederim. Bunun 
i<:in, ça lışlı:an tarih ve dil a,l'inı l erimizin, dünya 

· ilim ~Uemince tanınacak, orijinal eserlerini "'Ör
ınekle bahtiya r olmamızı dilerim. 

Sayın arkadaşlar ; 
Ana vatana yeni kavuşan göçmen vatandaş

larrmızm iskarn başlıca işlerimizdeııdir. Göç
ınenieri iyi yerleştirmek ve sürğatle üretmen 
kılmak için, onları kafi derecede techiz etme
ğe çalışıyoruz. Aldığımız neticeler ümid veri
cidir. Bu miılli meseleye tahsis edebildiğimiz 

' vesait derecesinde, fakat ara vermeksizin de-
vam edeceğiz. 

Demiryolu inşası proğramına devam ediyo
ruz. Buna muvazi olarak, yol ve köprü inşa

atma, daha fazla vesait tahsis edebilmek, arzu
ya şayandrr. He'r halde su işlerıi.~ için verilen 
vesaiti arttırınaya lüzum vardır. Şimdiye ka
dar muhtelif yerlerde yapılmış ve yapılmakta 

olan ufak büyük su işleri, çok teşvik edici ne
ticeler vermektedir (Allaşl a.r ) . Kamutaym, su 
işleri i çiın yeni imkanlar aramasrnı lüzumlu gör
mekteyim. 

'felefon şehekesi memleket içinde, bir proğ

ram dahilinde genişlemektedir. Bu faaliyeti 
takdir ve teşvik etmek isterim. Yakm bir za
manda iyi bir radyo merkezine nail olacağ·muzr 
umarım. 

'!'icari hava nakliyesi işlerinin emniyetli, in
t,iızamlı devamını ve genişlemesini ise, çok önem
li tutmaktayrm. 

Sayın vekiller ; 
Ekonomi sahalarında milli faaliyetimizin 
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artmasından ve genişl emesinelen sevinç duy
maktayız. Cümhuriyetin ekonomik tedb:i"-·leri 
her sahada feyizli semereler vermektedir. 

Zimatta ka.lkmmayr kolay ve Qahuk yap
mak için şartlar, çok ilerlemiş ve hazırlannırş
tır . Yeni usulde ve yeni makineler kullanmak
ta, iyiı teşkiliitla yapılacak yardımlarm sürğat

le semere vereceğini görüyoruz. Kooperatİf 

teşldlatı her yerde sevilmiştir. Kredi. ve satış 
için olduğu kadar, istihsal vasıtalarnır öğretib 
kullandırmak için de, kooperatİften İstifadeyi 

mümkün görüyoruz. 
Ziraatte hastahklar ile mücadele işine daha 

çok ehemmiyet vermek lazrmdır. 

Toprak kanununun bir neticeye varmasrru 
Kaınut.ayrn yük!sek ihimmetinden b kleriım. H er 
Türk Qiftçi ailesinin, geçinecegı ve çalışıacağr 

toprağn. malik olması, bebemehal lazımdır (Al
k:rşlar). V atanın sağlam temeli ve imarr ibu e as
tadrr. Bundan fazla olarak, !büyük araziyi mo
dern vasrtalada işletib vatana fazla istihsal te
min edilmesini teşvik etmek isteriz (Aliluşlar, 

ibravo sesleri). 
Ticaret münasebetlerimiz ibu sene daha ge

nişlemiştir. Karşılrldı genişlik ve kolaylık, ta
ıkib ettiğim~z esastır. !ihracatrııırzm kolaylaştırrl
drğı yerde itJ1alatrn artmasından sakın:rrnyoruz, 

bu ithalatı arttrrmwk ve kolaylaştırmağa çalr~

yoruz. Bu dürüst politika üç senederuheri ticare
timirz hacmini mnntazaman arttırmıştır. 

Endüstri programrrun tatbila ciddi olarak 
devam ediyor . H er yeni endüstri eseri, muhiti
ne refaıh ve medeniyet, ve ibütün .memlekete haz 
ve kuvvet vermektedir. tkinci programın hazır
lıkl an ı;ıevk He ilerlemektedir. 

Madcn işletilmesi inıkişaf !halindedir. Ma
dcnlerimiz ıbizim başlıca ibir döviz ikaynağnnrz 

olduğu için de, yüksek diıl~katiııizi. celbe değer
lidir. 

Artvin civarında bakır madenierinden ibiri
nin işl erneğe başlamasından memnun olduk. Er-. 
gani ıbaikrr madeninin işlerneğe ibaşlamasmr, 

memleket için mühim !bir fayda telMdd ediyo
ruz. Yine .memleket için pek eJı,emmiyetli bul
duğumuz diğer mesele, kömür ilıavzasrnrn ras
yonel olaraık işJ.emesidir. Üzerinde bulunduğu
muz tedbirlerin si.irğatle netice vermesini temen
ni ederim. 

Deniz ve deniz maıhsulleri ticaret ve endüs
trisi önemli bir mevzuuınuzdur. 
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Tiearet fi1omuzu yenilernek v·e arttırmak te

şebbüsünü memnun olaraJc kaydediyoruz . Li
manlarıımzda kafi teşkilat yapılması, Uıll1umi 

mağazalar -ve antrepolar bulundurulması mu
karrerdir. 

!ş ıkanununun tatbiki için icab eden teşkila

tm kurulması Htzımdır. Ayrıca deniz v·e ziraat 
işçileri için de yeni kanunlar hazırlanmalıdır. 

Küçük kredi mevzuunun e:hemmiyetle ele 
alınmasını, Büyük ·Meclisin di~\lkatine arzede
rim. 

Bu sene, Ziraat bankaısının yeni kanun layi
hası, çalışma mevzularınrz arasmda olacaktır. 

Bankaları ve kredi tevziiıni inzıbata alan, 
Jmoperatifleri kuran ve ıgenişleten ıkanunları

nrzdan sonra, !bu yeni eserleriniz memleketin 
kredi hayatmda verimili olacaktır. 

M:aliyemiz, memnun olacağınız surette, müs-
. bet ve verimli vaziyettedir. 1\fıı vazeıı eye lın snsl 

ehcmmiyet veren Büyük feclis, her sene varidat r 
fazlası ile temin etmeğe muvaffak olmaktadır. 
Bu sene de tahminierin tahakknk edeceğine em
niyet edebi liriz. 

Hayatı ucuzlatmak i ca b ettike,:e, vergileri in-
. dirrnek siyasetine devam edeceğiz. Tu z, şeker, 

çimento, sayım vergilerinde iki sene içinde yap
tığınız cesurane indirmeler , her bakımdan faydalı 
olm1ıştur. 

Bn sene hem ilk ihti ?a<;:lardan , hem esaslı 

kuvvet vasıtalarından olan petrol ve müştaldarr 

üzerindeki resiml erden geniş mikyasta indirme 
yapınağa muvaffak olmamzr dil erim (Allnşlnr ) . 

Bundan başka, verp;i usull erinin ı slahı çarc
lerinin aranmasına da elıcmmiyetle devam oluıı 

malrdır. İyi usul ve iyi tntbikm memnun edici 
neticelerini vatandaş, hiç bir i şte ver.gi mevz uu 
kadar hassasiyetle takdir etm ez. 

Diğer taraftan vatandaşın Hazineye karşı 
mükellefiyetinin, en mühim vazifesi olduğunu an
latmak için, yorulmamak lazımdır. Şüphe yoktur 
ki, bahusus Devletçi ve balkc.ıı olan bir idare ve 
ekonomi haya.tmda, Hazinenin kudret ve intizamı , 

başlıca mesnettir. Cümhuriyetin kudreti de her 
sahada ve milli müdafaa sahasında, ihtiyaçları 

m karşılayan Razıinesinin intizammdadrr. Gelecek 
yıllar için de Hazinenin kudretini muhafaza et
mek, sizin en mühim işiniz olacaktır. Milli pa'ra
IlliZrn filen müstakir olan kıymeti .muhafaza 
olunacaktır (Alkışlar). 

Aziz arkadaşlar, 

Milli müdafaa vasıtalarına senelerden beri 
verdiğimiz chemmiyetin yerinde olduğunu, hadi
scler her gün göstermektedir (Bravo sesleri, al
kışlar). 

ü'rdumuzu en yeni vasrtalada mütemadiyen 
techiz etmeğe çalışıyoruz. Yüksek kıymetini art
tırmağ verdiğimiz ehemmiyet ise, daha ziyade
dir. 

Ordunun çalışmalarmdan ve bütün millet in 
vatan müdafaası için severek ve isteyerek çalış
mak şevkinden memnun uz (Allnşlar). 

Deniz silahlarına ehemmiyet veriyoruz. Dc
nizcilerimizin iyi silahlı ve iyi talimli. olarak ha
zırlanmaları büyük emelimizdir (Alkışlar). 

H ava ordusuna sarfettiğiniz himmcti arttır

manızı dilerim.- Yeni bir proğramm tatbikat 
devresinde bulunduğumuz için, hava kuvvetleri
miz arzumuz derecesinden henüz uzaktır. · Kuv
vetli bir hava ordusu vücude getirmek yolunda 
iyi neticelere doğru emniyetle yürümekte olduğ·u

muzu ifade ederken, hava taarruzlarma karşı 
milletin hazırlanması için de ayrıca alakamzı 

uyandırmak isterim. _ 
Bu sene içinde arsıulusal bakımdan bizim i ı::in 

mesud hadiseler oldu. 
İngiltere Kıralı Sa Majeste Sekizi~c.i Ed

vardm mütenekkiren ziyaretini ve Boğazlarda 
yeni rejimin (M:ontrö) mukavelesinin derpi ş et
tiğ·i veçhile tatbilm başlan chğnn, bunlarm ba
şmda olarak zikretmiyelim (Sürekli alkışlar ) . 

Tamşnıakla bahtiyar olduğum İngilizlerin 
Düyük Kıralile aramızda husule gelen dostlu
ğun, milletl erimizin temayülatma uygun olarak, 
iki Hükumet arasmda filen inkişaf etmekte olan 
samimi münasebat üzerinde hayırlr tesirine şüp

he yoktur (Alkışlar). 

Türkiyenin hakkım teslim etmekle yüksek 
dostluk ve anlayış gösteren (Montrö) mukave
lesi akidleri, ayni zamanda kritik devam eden 
arsrulusal durumun bn önemli devresinde, istik
rarı için herkesin çalışması icab eden umum1 
sulh işine de değerli hizmet etmiş oldular (Al
kışlar). 

Tari te bir çok defa münakaşa ve ihtir·as 
vesilesi olmuş olan Boğazlar, artık tamamile 
Türk hakimiyeti idaresinde, yalnız ticaret ve 
dostluk münasebetlerinin muvasala yolu haline 
girmiştir (Alkışlar ). Bundan böyle muharıb 

her hangi bir Devletin harb sefinelerinin Boğaz-
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lal'claıı geçmesi meınnudur (13rayo sesleri , al
kışlar). 

Bu münasebetle, karada ve denizde Biiyük 
komşumuz Sovyet Rusya ile araınrzdak.i , o ıi beş 
seneden beri her türlü tecrübeden geçmiş olan 
dostluğun, ilk gündeki kuvvet ve saıniıııiyetiııi 

tamamile muhafaza ederek, tab ii inkişafmda 

devam ettiğ·ini beyan etmekle de, ayrrea ınem
nnniyet duyar rm (Siir0ldi a lkışlar). 

Bu sene içiııcle, 

riciye ve Harbiye 
rıı-eınnun oldum. 

Afganistaıuıı kıyrıı cili Ha
vez irlerile görüşm ekten de 

Dost ve müttef ik Yugoslavyaıun Yüksek 
Başvekil ve Hariciye N azır mm Milli Ha.y l'aıııı

ınızda aramızda bulumııası, bize ayn hiı· seYiıı~ 

verdi ( Alkışlar). 

BalkanlaT arasındaki kardeşliğin tersin i 
hiz iın ötedenberi başl ıca .emelimizclir. 

'l'ürk - Yugoslav bağlılığı bunun esash bit· 
tezahür'üdür ( Alkışlar ) . 

Diğ~r müttefikleri m iz ve dostlarınıız i le de 
teınaslarımrz, daimi ve samirnidir. ] ~al ka nlar
da, Garbi Asyada Ye Şaı·ki Akdenizele ınrvcud 

sulhün devamı, eski dünyanın bir ç:o k cliğ·r ı · 

ye l'l erine nisbetle, daha emin görünın ektPd ir 

(Alkışlar ). 'I' ürkiyenin biitüıı Devletlerle mü
nasebetlerinin iyi olduğunu, memnuniyetle kay 
elederim (Alkış lar). 

Bu sırada, Milletimüd gece gündüz meş•,.ul 
eden başlır.a büyük bir nı esele, hakiki salı .ibi 

öz Türk olan «1sk encleron - Antakya» ve hava
lisinin mukadderatrdır (Bravo sesler i, sürekli 
alkı~lar). Bunun üzerinde, ciddiyet ve katiyeile 
durmaya ınecburuz (Ayakta sürekli a lluş l a.r , 

yaşa, Ya rol sesleri ). 
Daima kendisi ile clostluğ·a çok ehemmiyet 

,-erdiğimi z Fransa ile aramızda, tek ve büyük 
mesele budur ( Hallolmalı sesleri ). Bu i şin haki
katım bil enler ve hakkı sevenler, alilkamızrıı 

şiddetini ve samimiyetiıli iyi anlarlar ve tabii 
görürler (Alkışlar ). 

Önümüzdeki sene, müzakereler ve silJhlnıı
nıa yarışları ile büyük bir hazırlık senesi olaca
ğa benziyor. Devletler arasındaki ihtilaJlann 
a nlaşınalara varmasırn samimiyetle dileriz. 

Sayrn Millet V e killeri ; 
Ağır ve önemli i şleriniz, size, mill et yolunda, 

esaslı hizmetler hazırlam aktadır. Milletin sev
gileri, hayırlı ve faydalı çalışınalannızda sizi ıı 1 e 
beraberelir (Sürekli alkışlar, bravo Atatürk ses
leri) _ 



2 - Heyeti umumiyenin aktettiği inikad ve eelselerin aded ve tarihi ile ne 
kadar devam ettiklerini gösterir cetvel 

Beşinci D0vreııin ikinci tçtimamcla Büyük Millet Meclisi H ey<'ti 11 mn mi yesi 1 - XI - J 936 tari-
h·inden 30 - X - 1937 tarihine kadar 77 inikatı da 86 cclse aktetıniştir. Bu müddet i(:inde 1 n,,. 7 g-ün 
k ı ş YC 4 ay 15 gün de yaz tatillel'i ~rapmrştır. 

Celseler kaıni!rn a~ıktı. Bu içtima içinde gizl i cclse aktoluıımanuştrr. 

Aşağıdaki ectvelin tetkikind eıı aıılaşrhlığı üzere, Heyeti u ımımiy cem an 
iç1ima halind bulunmuştur. 

Ceh;cnin 
!ni ka ll Ce Ise cins i Tarihi O ünü 

1 1 Açık ı - ll - ] 9:36 Pazar lll 
2 ı » 9- ll- ı!J36 Pazartes i 
2 2 » 9- ll- 19BG Pazartesi 

3 ı » ı 3 -ll -ı936 Cuma 
4 ı » 16 -ll- ı936 Pazartesi 
5 ı » 18- 11 -1936 Çarşamba 

6 ı » 20 -11-ı936 Cuma 
7 ı » 23 -ll -ı936 Pazartesi 
8 ı » 27 -·ll - ı93G Cuma 
8 2 » 27- ll- ı936 Cuma 
9 ı » 30- ll- ı936 Pazartesi 

JO ı » 2-] 2- ı936 Çaı ·şamha 

n 1 » 4- ı2 - 1936 Cuma 
ı2 ı » 7 - ı~ - ı936 Pazartesi 
J3 ı » 9 -12 -1936 Çarşamba. 

14 ı » ll -ı2 -ı936 Cuma [21 
ı5 1 » 21 - 12 - ı936 Pazartesi 
lG 1 » 23- 12 - ı936 Çar6amba 
ı7 ı » 28 -ı2 -ı936 Pazartesi 
18 ı » 30- ı2- ı936 Çarşamba 

ı9 ı » 4- ı -ı937 Pazar-tesi 
20 ı » 6- ı -] 937 Çarşamba 

21 1 » 8- ı -ı937 Cuma 
22 ı » ıl- ı - ı937 Pazartesi 
22 ı » J 3 - ı - ı937 Çarşamba 

[ı] Endimenler intihrıbmrı ıırıltit b1ı·almıalo için lrir lutjt11 tatil rdi lmi§t ir . 
12] Şeker bay 'mmı tatili. 
[ 3] Yılbaşı tcıtili. 

[3] 

107 saa1 33 dakika 

Ne kadar 
tlcvn ın ett i ği --Saat Dakika 

1 25 
o -1:5 
o 25 
1 55 
o ]() 

o 02 
o 45 
o 15 
o 30 
1 30 
o 35 

O :i 
1 20 
o 40 
ı 22 
1 50 

00 
o 2S 
o 35 
o 30 
1 05 
o 10 
o ]!) 

o 20 
o 05 



-76-
Ne kadar 

C elsenin devam ettiği 
,-"-. 

in ik ad C else cinsi Tarihi Günü Saat Dakika 

24 ı Açık ı5- ı - ı937 Cuma ı 05 
25 ı » ı8- ı - ı937 Pazartesi o 25 
26 ı » 20- ı - ı937 Çarşamba o 35 
27 ı » 22- ı - ı937 Cuma o ı5 

28 ı » 25- ı - ı937 Pazartesi o 30 
29 ı » 27- ı - ı937 Çarşamba 3 05 
30 ı » 29- ı - ı937 Cuma 2 ı8 

30 2 » 29- ı - ı937 Cuma 2 25 
31 ı » ı- 2 - ı937 Pazartesi 3 ı5 

32 ı » 3- 2 - ı937 Çarşamba ı 30 
33 ı » 5- 2 - ı937 Cuma 2 50 
34 ı » 8 - 2 - ı937 Pazartesi 3 ı o 
35 ı » ıo - 2 - ı937 Çarşamba ı 05 
36 ı » ll - 2 - ı937 Perşembe ı 05 
37 ı » ı2- 2 - ı937 Cuma ı 05 
38 1 )) 15- 2 - ı937 Pazartesi [ı) ı ı5 

39 ı » 22- 3 - ı937 Pazartesi o ı5 

40 ı » 24- 3 - ı937 Çarşamba o 30 
4ı ı » 29- 3 - ı937 Pazartesi ı ı o 
42 ı » 3ı- 3 - ı937 Çarşamba ı 00 
43 ı » 2- 4 - ı937 Cuma o 20 
44 ı » 5- 4 - ı937 Pazartesi o ı o 
45 ı » 7- 4 - ı937 Çarşamba ı 30 
46 ı » 9- 4 - ı937 Cuma o 45 
47 ı » ı2 - 4 - ı937 Pazartesi o 30 
48 ı ~ ı6- 4 - ı937 Cuma o 05 
48 2 » ı6- 4 - ı937 Cuma o 35 
49 ı » ı9 - 4 - 1937 Pazartesi ı 35 
50 ı » 2ı- 4 - ı937 Çarşamba 2 00 
5ı ı » 26- 4 - ı937 Pazartesi 3 40 
52 ı » 28- 4 - ı937 Çarşamba ı 45 
53 ı » 30- 4 - ı937 Cum a o ı o 
5~ ı » 3- 5 - ı937 Pazartesi o 05 
55 ı » 5- 5 - ı937 Çarşamba ı 00 
56 1 » 7- 5 - 1937 Cuma o ı7 

57 ı » 10- 5 - 1937 Pazartesi 3 45 
58 ı » ı2- 5 - ı937 Çarşamba 3 30 
59 ı » H- 5 - 1937 Cuma ı 57 
60 ı » 17- 5 - 1937 Pazartesi o 20 
6ı ı » 20- 5 - ı937 Perşembe 2 22 
62 » 21- 5 - 1937 Cuma o 05 
63 ı » 24- 5 - 1937 Pazartesi 4 10 
64 ] » 25- 5 - ı937 Salı 2 00 
64 2 » 25- 5 - 1937 Salı 2 50 

[1] Kış tatili. 
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Ne kadar 

Gelsenin . devam ettiği 

İnika.d C else cinsi Tarihi Günü Saat Dakika 

65 ı Açık 26 - 5 - ı937 Çarşamba 2 ı o 
65 2 » 26- 5 - ı937 Çarşamba 4 03 
66 ı » 27- 5 - ı937 Perşembe 2 30 
66 2 » 27- 5 - ı937 Perşembe ı 45 
67 ı » 28- 5 - ı937 Cuma 4 30 
68 ı » 29- 5 - ı937 Cumartesi 4 00 
69 ı » 3ı- 5 - ı937 Pazartesi 4 30 
7~ ı » 2- 6 - ı937 Çarşamba 5 00 
71 ı » 4- 6 - ı937 Cuma o 02 
71 2 » 4- 6 - ı937 Cuma 4 00 
72 ı » 7- 6 - ı937 Pazartesi 2 ı5 

73 ı » 9- 6 - ı937 Çarşamba ı 08 
74 ı » ll- 6 - ı937 Cuma 5 32 
75 ı » ı2- 6 - ı937 Cumartesi 5 30 
76 ı » 14- 6 - ı937 Pazartesi [ı] 3 30 

1 

77 ı :. ı8- 9 - ı937 Cumartesi [2] o ı5 

77 2 » ı8- 9 - ı937 Cumartesi o 40 

• 

3 - Umumi heyete muhtelif encümenlerden gelen mazbatalar 

Umumi heyete, muhtelif encümenl erden (473) tane malihata gelmiştir. Aşağıdaki cetvel, bunla
rrn hulasalarile muamele neticelerini göstermektedir. 

Bu (473) malibatanın (358) i ıkamm, (ll) i t efsi r, (58) i karar olara:k, (ı2) si okunarak ka1bul, 
(ı5) i encümcıılere iade edi,1miş, ı i Hrükfıınet rtaranndan gerı almnuş, (ll) i okunm.uş ve 7 si de 
ruzııamede kalmıştır. 

A - DAiM! ENCtJlıfE#"LER 

Adliye encümeninden gelen mazbatalar 

ı - Ayancığın Haremşah köyünden Tütün
cüoğullarmdan Şülkrüoğlu Mıınedin ölüm cezası
na çarptırılması ihaldnnda Başvckalct te~eresine 
dair (3/337) 

[ı] Yaz tatili. 
(2] Fevkalade toplantı. 

7 - VI - ı931 tarihinde ı005 sayılr karar olarak 
kaıbul edilmiştir. 
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2 - Akşehrin meydan mahallesinden Aeyid 

Alımedoğlu Hlüseynin ölüm cezasına çarptırılma-
sı haklanda Başvck·i\let tezkcn";; in e dair (3/ 234 ) 31 - V- 1937 tarihind e 995 sayılı karar olarak 

kabııl ed ilmi şt ir. 

3 - Ba.bacskinin Çcıı·o·c di •köyünden Ma lı-

mııdoğlu Mura.dm ölüm cezasına Ç:arp.tırılm a::; ı 

h aıkkında Başvekal ct t ezkeresin e dair (3/ 273) 31 - V - 1937 ta rihinde 9!)6 sarılı karar olarak 
kabul l' Clilın•i~tir . 

4 - Bartınııı Sarma.;ı .k J,öyüııdeıı Mustafa 
oğlu Asıının ölüm cezasma ı_:arptırılııı ası lı a·kkm

da Başvcki\M tezkeresin dair (3/ 274) 

G- Bolu mcbusu İsma il Hakıkı Uzmayın, av
cıl ı ık hakkında ı,aııun tcklifine dair (2/6) 

6 - Bozimm Knul( J,öyiindcıı Ahmedoğlu 

:Mcmed Alinin ölüım eczasına çarptırrlın ası ıhak
krnda Ba~?veJdU t. tezkere i ne da ir (3/ 248 ) 

7 - Ceza kanununun mevkii meriyetc vazımı 
müteallik kanunun 27 n ci maddesinin tadili hak
kındaıki 952 say ılı kanunun değiştirilmesine dair 
ıkanun li\yiıtı asr hakkında (1 / 665 ) 

• 
9 - Çinenin Deıruircidere köyünden Saliılıoğ-

lu Aıhmed ve Salilioğlu Osmanın ölüm cezasma 
çarptırıLmal a rı hakıkında Başvekalet ıtezkcresin c 

dair (3/ 338) 

9 - Ceza muhakemeleri usulü ıkanummun 

17 4, 175 ve 365 nci maddelerinin değiştirilım:esi
ne dair kanln layihası hakkında (1/638) 

10 - Erzincanın Silhis köyünden Mahlllllld
oğlu Muhittinin ölüıın cezasına çarptılması hak
kında Başveka.let tezkeresine dair (3/344) 

ll - Giresımun Bayrambey köyünden Haşil
oğlu Muıhittinin ölüm ee~asma çarptırılmasr halk
na çarptn·ılma sı Jıa.kkmda Başvekalet te71keresi
n e dair (3/284) 

12 - Haldmler rrmnununun muvakkat madde
sinin (iB ) fıkrasının 2 numaralı bendinin tefsiri 
ıha;kkıda Başvekalet te.z.keresile Rakimler kanu
nunun muval<ıkat maddesinin (:B ) f*_rasınm 3 ve 
4 numaralı bendierinde yazılı müddetlerin üç se
ne daih.a, uzatılınasma ve muvakkat maddeye son 
bir fıkra ilavesine dair kanun layihası ij1aikkmda 
(3/ 345, 1/ 779 ) 

5 - II - 1937 ta riJıiııd e 974 sa ~· ılı kal'ar olarak 
kaıb ul edilmiştir. 

5 - V- 1937 tariılıin de 3167 sııy ıh d;:aııun -o l al'ıık 

kaıbul edilm iştir. 

31 - V - 1937 tal'iılıincl e 997 . ııyılr karar olarak 
kabul d ilmi., ti r. 

10 - II - 1937 tariılı inde 3119 sayılı kanun olarak 
kaıbul cuilmiştir . 

14- VI - 1937 tarilıinde rnzııameye. 

7- VI- 1937 tariJıinde 3207 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14- VI - 19il7 tarihinde ruznameye. 

3 - II - 1937 tarihinde 973 sayılı Jmrar olarak 
kabul edilmiştir. 

7- VI- 1937 tarihinde 3206 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

-· ~1 
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13 -İcra Vekilleri Heyeti kararile tayin olu

nacak yerlerde tatbik olunmak üzere ceza ımma
kemeleri usulü kanununa müzeyyel kanun layi-
lıasma dair (1/ 622) 12 -IV- 1937 tarihinde encüınene iade edil

m iı;;tir. 

14 - İnlhisa rl arm idares i haıldundaki 1660 
nurnarali kanııııa müzeyycl 2159 sayılr kanunun 
9 ncu maddesine ibir f:ı:kr·a eldenmesine dair ka
nun layİhasi l c tuz kanunu llıyihası hakkında 

(1/'623, 47) 1J -XII- 1936 tarih inde 3078 sayılı kaııtın ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - İstanbul Adiiye ~binasmın yanması üze
rine teşkil olunan yenileme bürolarının kaldırıl

ması hakkında kanım layiha:srna dair (1/ 769 ) 

16 - İtalyan ta:biiyetine girdiğinden dolayı 
Konya istiklal mahkemesi kaı'ari l e ailesile birlik
le milli lıudnd drşrna ~ıkarılan Suad Rcmzinin 
Türk vatandaşlığına kabulünün muvafrk ohıb 

olmayaeı:ı,ğma dair bir karar verilmesi ılıaJldnnda 

7- VT- 1937 tarihinde 3205 sayılr kanun olarak 
Jmbul edilmiştir. 

Başvekfılet t ezkeresine dair (3/ 53) · • 21- IV -1937 tarihinde ALlliye ve Dahiliye eneü-

17- Kaçaıkçılrğın men ve taıkibine dair olan 
kanunwı 71 nci maddesinde yazılı müddetin as
.kcri i·htisas mahkemelerine mımhasır olmak üzere 
uzatılınası ha.kıkmda kanun la.yihasına dair 
(1/ 754) 

18 - Kamıbiyo, esham ve tahvilat kaçakçılı
ğuun takibi hakkında kanun layilla sına dair 

menlerinden mürekkeb mU!htelit encümene. 

31- V· 1937 tariılıinde 3193 sayılı kanun olarak 
J\a bul edilmiştir. 

( l / 262) 27- XI- 1936 tarihinde 3070 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

1 !J - Kan güt me sL·bebik i~lenen katill er lıak-
krmla kanım ltıyilıasma dair (1/ 626 ) J 1.- VI - 1937 tarılıinde 323ö sayılı ka : ınn olaı·ıık 

kabtil edilmiştir. 

20 - Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı 

kanunla 1890, 1~ O Ye 2882 sayılr kanmılür la 
değişiidik yapılmasına dair kanun layihası lıak-
l\lnda (1/830) 12 - VI - 1937 tarihinde 3258 ·ayılr karllın ula

rak kabul edilmiştir. 

21 - Kazanç vergisi kanunumm 3 ncü mad
desinin 5 ve 21 nci frkralannrn tefsirine dair 
Başvekalet t ezkcresi hakkında (3/138) 

22 - Keskinin M:ahmatlr bala köyünden Ça
nışoğulL.ırrndaıı Osnıaııoğ· lu Öıncrin ölüm cc;~cı

sına çarptırrlmasr hakkmda Başvekalet tetl\:eresi-

ll - VI - 1937 tarihinde 1010 sa yılı kara r ula
rak kabul edilmiştir. 
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ne dair (3/340) 

23 - Kilisin Arzalı köyünden Mustafaoğlu 

Cınk Hasamu ölüm cezasına çarptırılmasr hak
kında Başvekalet tezkeresine dair (3/276) 

24 - Kilisin Karaali mahallesinden Memed
oğlu İsmailin ölüm cezasına çarptrrrlmasr hakkın
da Başv~kalet tezkeresine dair (3/275) 

25 - Muradiyenin Aşağı .KPrtikan köyünden 
Hacan köyü nüfus sicilinde mukayyed Daveti
oğlu Memedin ölüm cezasına çarptrrrlması hak
kında Başvekalet tezkeresine dair (3/323) 

26 - Öğretici ve teknik filimlcr hakkmda 
kanun layihasına dair (1/141) 

27 - Radiyoloji ve radiyom ve elcktrikle te
davi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkmda 
kanun layihasına dair (1/134) 

1 

28 - Rizenin Haremtepe köyünden Bınin

oğullarından Selimoğlu 1\iustafamn ölüm ceza
sına çarptrrrlmasr hakkında Başvekalet tezkere
sine dair (3/ 282) 

29 - Samsun srtma mücadelesi s ıhhat me-
murlarından Abdüssamed Seçkin hakkında 

(5/ 40) 

30 - Somanın Koza.nlı köyünden Saidoğulla
rmdan Meıned Alioğlu Memedin ölüm cezasına 
çarptrrrlmasr hakkında Başvekalet tezkeresine 

7 - VI - 1937 tarihinde 1006 sayılr karar ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1937 tarihinde ruznameye. 

31 - V - 1937 tarihinde 998 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

31 - V - 1937 tarihinde 999 sayıli karar olarak , 
kabul edilmiştir. 

10 - II - 1937 .tarihinde 3122 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

19 - IV - 1937 tarihinde 3153 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4- VI- 1937 tarihinde 1002 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

12 - VI- 1!-137 tarihinde 3251 sayıh kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

dair (3/289) 4- VI- 1937 tarihinde 1003 sayılr karar olarak 
kabul edilmiştir. 

31 - Şeref ve haysiyeti ınuhil suçlarm hangi 
suçlar olduğunun tefsiri haklunda (3/103) ve 
Memurin kanununun 4 ncü maddesinin (C) 
fıkrasile 49 ncu maddesindeki (Muhilli haysiyet 
ve namus cüriim) kaydının şümulü derecesinin 
tefsiri hakkında (3/ 259) ·sayılı Ba.şvekalet tez
keresine dair 

32- Telsiz kanunu layihası hakkında (1/ 590) 

33 - Türk ceza kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun layihasma dair 
(1/640) 

12- V - 1937 tarillinde 991 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir . 

9 -VI- 1937 tarihinde 3222 sayılr kamın ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - II - 1937 tarihinde 3112 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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34 - Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti Şe

hinşahisi arasmda imza edilen iadei milerimin 
ve cezai mevadda adll muzaheı·et muahedenanıe
sinin tasdikma dair kanun layihasr hakkında 
(1/ 837) 

35- Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti Şe
hişahisi arasında imza edilen muzahereti adliye 
mukavelesinin tasdila hakkında kanun layihasına 
dair (1/839) 

36- Türkiye Cümh11riyeti Ziraat bankası ka
nunu layihasına dair (1/ 634) 

37 - Umumi mahkemeler ve karar haJümleri 
ve müstantrklarla umumi ve husus! Imza salahi
yetini haiz makamlar arasmdaki ihtilafın halli 
haklandaki kanunu değiştiren kanun ltlyihası-

~·- -- -· 
\;. 

7 -VI- 1937 tarihinde 3212 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3213 sayılı lı:anun olarak 
kabul edilmiştir. 

4- VI- 1937 tarihinde 3202 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

na dair (1/ 227) 7- IV- 1937 tarihinele encümene iade edilmiştir . 

38 - Uşakrn Hamidi?e mahallesinelen 1\fa
zakoğullarından Mustafaoğlu Memeelin ölüm ce
zasına çarptrrrlmasr hakkında Başvekalet tez-
ker esine dair (3/ 277) 14- VI- 1937 tarihinele ruznameye. 

39 - Yalovamn Çmarcrk nahiyesinden Mus
tafaoğlu Abdullah, Teşvikiye köyünden Hacı i\fe
medoğlu Hasan ve Alımeel Şabanoğlu Hasamu 
mahkum olduklan beşeı· lira cezayİ nakdinin af-
fi hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/278) 10- II -1937 tarihinde 3120 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

40 - Yeni şehrin Kızıl köyünden Alımeeloğ

lu Hüseyinin ölüm cezasma Qarptırılmasr hak-
kında BaşvekiUet tezkeresine dair (3/369). 7- VI- 1937 tarihinde 1007 sayılr karar olarak 

kabul edilmi ştir. 

Arzuhal encümeninden gelen mazbatalar 

1 - İçel mcbusu Emin İnanlrur ve Fikri 
:M:ntlunun, Arzuhal encümeninin 29 -III - 1937 
tarihli haftalık karar cetvelindeki kararının 

Umumi heyette müzakeresine dair takriri ( 4/ 43) 20 -V- 1937 tarihinde 992 sayılr karar olarak 
kabul edilmi ştir. 

2 - Samsun sıtnıa mücadelesi sıhhat me
murlarmdan Abdüssamed Seçkin hakkında 

(5/ 40) 12- VI- 1937 tarihinde. 3251 sayılr kanun ola · 
rak kabul edilmiştir. 
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3 - Yozgad mebusu Emin Dramaıııu, Arzu-

' hal eneümenini.n 13 -lV- 1936 tarihli haftairk 
karar cetvelindeki 228 sayılı kararın Umumi he
yette müzakeresine dair takriri hakkıııda ( 4/ 20 ) 

4 - Yozg·ad mebusu Emin Drmanın, Aı·zu
hal encümeninin 13 -IV- 1936 tarihli haftalık 

karar cetvelindeki 226 ve 240 sayılı kararlarm 
Umumi heyette müzakeresine dair takriri hak-

13- XT -1936 ta rihinde kabul ediinı i şt ir. 

kında (4/21) 13- Xl -1936 tarihinde lVIaliye eııcüıııeııinc. 

5 - Yozgad mebusu Emin Dramanııı, Arzu
hal encümeninin 13 -lV- 1936 tarihli haftR lık 
karar ctvlindki 253 saeyılı kararrn Uınun ıl lı e

yette ınüzakel'esine dair takriri hakkrnda ( -1:/~2 ) 

6 - Yozgad mehusu Emin Dranıanın, Arzu
hal encüıneninin 13- IV- 1936 tarihli haftalık 

karar cetvelindeki 263 sayılı kararın Umumi he-

13- XL -1936 tarihinde Sıhhat ve lı:tinıai ınu

aveııet, Maliye ve Bütçe encümenlerine. 

yette müzakeresine dair takriri hakkmcla (4/ 23 ) 13- XI- 1936 tarihinde eııcüınenc iatlc edil
miştir. 

7 - Yozgad .mobusu Emin Dramanm, Arzu
hal encümeniıün 19 - IV - 1937 tarihli haftalık 

·lmı·ar cetveli ndeki 742 sayılı kararının 

H cyette müzaker esine dair takriri 
. (4/46) 

Umumi 
hakkında 

8 - Yozgad ınebusu Emin Dramaın , n , Ar
zuhal encünıeninin 19- TV- 1937 tarihli haftalik 

· lmı·ar cetvel ind eki 766 sayılr kararının Umum1 
Heyette müzak eresin e dair ta u·iri hakkında 

ll - Vl- 1937 tarihinde 1011 sayılı karaı· ularak 
kabu,J edilmiştir . 

(4/47 ) 7 - Yl - 1937 taı·ihinde kabul edilmiştir. 

9 - Yozg-ad rrıehusu Srrn !çözün, Arzuhal 
enetimeninin 4 - T - 1937 tari h ve 567 numaralı 

kararının ıııuıııi Heyet.te müzakeresine dair 
takriri hakkrnda (4/39) 11 -H- 1937 ta rihinele kabul edilmi ştir. 

10 - Y ozgad ınebusu Sıl'l'ı ! çözün, Arzuhal 
encümeı1ı!nin 19 - V - 1937 tarihli haftalık ka
nır cetvelindeki 926 sayıl ı kararm Umumi Hey-
ette ınüuıkeı·esiıı e dair takriri hakkrnda (4j48 ) 7 - VI - 1937 tarihinde kabul edilmiştir. 

Bütçe enrümeninden gelen mazbatalar 

1 - Adiiye teşkilat ve kadrolarında yapıla
cak tad!lata dair olan 2474 sayılı kanuna ek ka-
nun layihası haklanda (1/ 671) 1- II -1937 -tarihinde 3110 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

2 - Adli ye teşkilat ve kadrolarmda yapılacak 
tadilata dair olan 2474 sayılı kanuna ibağlı cet-
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velde değişiklik yapılması lıakkrnda kanun layi
hasına dair (1/ ?01) 

3 - Adiiye ve Gümrük ve inhisarlar vekalet
leri binaları inşaatı için 1 000 000 liraya kadar 
tealııhüd İcrasına izin verilmesi ·iJ:ıakkmda kanun 
layihasına dajr (1/664) 

4 - Afyon Karahisar mebusu Berç Türkerin, 
Kızılay eemiy.eti varidatımn artırrlrnasrna dair 

27 -V- 1937 tarihinde 3190 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20- I- 1937 tarihinde 3097 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

kanun teklifi hakkında (2/24) 30- XII- 1936 tarihinde bu husustaki Sıhhat 

ve içtimai muavenet encümeni mazoatası ka
bul edilmiştir. 

5 - Anadolu demiryolu ve Hayd rpaşa lima
nı şirketi esham, tahvil ve mümessil seneelleri
nin Sıvas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile 
mübadelesi ihaJclunda ılmnun layihasma dair 
(1/682) 

6 - Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa 

limam şirketleri esham, tahvil ve mümessil se-
. netlerinin Sıvas - Erzurum veya Ergani tahvil

leri ile müıbade1erine ve amortisman sandığ1 

hakkrndaki 2794 numaralı kanuna bazı hüküm
ler ilavesine dair olan 3136 sayılr kanuna ek ka
nun layihasr hakkmda (1/868) 

7 - Anadolu demiryilları ve Haydarpaşa 

limanı şirketleri mubayaa mukavelenamelerinin 
bazı maddelerinin tadiline dair iki kıta mukave
lenamenin tasdikr hakkrnda kanun layihasma 
dair (1/681) 

8 - Ankarada bir tıb fakültesi tesisi hak
kmda kanun layihasma dair (1/802) 

9 __:_ Ankara şehri lınar müdül'lüğü teşkilat 
ve vezaifinin Ankara belediyesine devri hakkın
da kanun l~yihasrna dair (1/828) 

10 - Ankara ve civ:ı.rı su tesisartnun tanıam
lanması için 260 000 liraıırn sarfına mezuniyet 
verilmesi haklmıda kanun l~.yihasrna dair 
(1/ 877) 

11 -- Arazi tnhriri hakkındaki 2901 sayılr 

kanuna ek kanuıı Jayihasma dair (1/ 752 ) 

15 -II - 1937 tarihinde 3136 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3248 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3142 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9- VI- 1937 tarihinde 3228 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

:n -V- 1937 taı·ihindc 3196 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12- VI- 1937 tarihinde 3256 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

28- IV- 1937 tarihinde 3161 sayılı kanun ola
rak kabnl edilmiştir. 
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12- Arazi vergisi kanununun 5 nci madde

sinin tefsiri hakkmda BaşveldUet tezkeresine 
dair (3/312) 15- II- 1937 tarihinde 977 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

13 - Askeri fabrikalar idaresine mütedavil 
sermaye olarak verilmek üzere 1\'faliye vekaleti 
bütçesinde açılacalcfasla 100 000 lira revkalade 
tabsi at konulıııasrna dair 1/ 691, J andarma 
umum kurnandanlrğı 1936 yılı bütçesinde 2 500 
liralık münakale yapilması hakkrnda 1/ 692, 
J 936 mali yılı bütçesine munzam ve fev kalilde 
tabsi .at konulmasma ve bazı hizmetler için ge
lecek senelere sari taabhüd salahiyeti verilme
sine dair 1/ 695 ve 1936 mali yılı umumi muva
zenesine giren bir krsrın daire bütçelerinde de
ğişiklik yapılmasma dair 1/ 698 sayılr kanun la
yihalan haklunda 

14 - Askeri izin kamu:ıuna ek kanun layi
lıası hakkmda (1/ 683) 

15 - Askeri memurlar haklundaki kanunun 
5 nci maddesinin tersirine dair Başveld\let tez
keresile askeri memurlar haklundaki 1455 sa
yılr kanunun 5 nci maddesilc bu maddeye bir 
fıkra ilavesi hakkmdaki 2016 sayılr kanunun 3 
ncü maddesi hükmünün değiştirilmesine ve adı 
geçen 1455 numaralı kanuna iki muvakkat 
madde eklcnwesine dair kanun layihasr hak-

12- II- 1937 tarihinde 3130 sayılr kanun ola- . 
rak kabul edilmiştir. 

12- II- 1937 tarihinde 3129 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

kında (3/ 55, 1/ 651) ll- II- 1937 tarihinde 3128 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

16 - Askeri orman koruma teşkiHltr hak
lernda kanun Hiyihasma dair (1/ 672) 

17 - Askeri ve mülki tekaüd kanununun 
46 ncı maddesinin tefsirine dair Daşvekalet tez-

2G - ]V- 1937 tarihinde 3157 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

leeresi hakkmda (3/ 200) 4- I -1937 tarihinde 966 sayılr karar ölarak 
kabul edilmiştir. 

18 - Askeri ve mülki telmüd kanununun 
60 ncı maddesinin birinci frkrasııun değiştiril
mesi lıakkmda 1/ 482 ve askeri ve mülki telmüd 
kanununa ek 1/ 492 sayılı kanun layilialarma 
dair 

19 - Askeri ve mülki telmüd kanununa ek 
kanun layilıası hakkmda (1/ 851) 

22- I- 1937 tarihinde 222 sayılı tersir ve 
29- I- 1937 tarihinele 3107 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12- VI- 1937 tarihinde 3255 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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20 - Başvekalet teşkilat ve vazifeleri hak

kmda kanun layillasına dair (1/ 699) 

21 - Bazı maddelerden istihlak vergisi alın
ması hakkındaki 2731 sayılı kanunun 1 nci mad
desinin 5 nci fıkrasırun tefsiri hakkında Başve
kiilet tezkeresine dair (3/257) 

22 - Beş kaza teşkili hakkında kanun layi
hasına dair (1/797) 

23 - 1935 yılı bütçesinin 810 ncu faslın
dan avans olarak verilmiş olan 9 726 liraımı 

l\iilll Müdafaa vekftleti 1936 yılı kara bütçesin
de açılacak hususi fasıldan mahs~1bu hakkırıua 

19 -IV - 1937 tarihinde 3154 sayılı k.:1.nun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll- VI- 1937 tarihinde 1009 sayılr karar ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1937 tarihinde 3223 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

kamuı lftyihasma dair (1/642) 25- I- 1937 tarihinde 3100 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - 1936 mali yılı muvazenei umumıye 

kanununa bağlı bazı da.iı·e bütçelerine munzam 
tahsisat verilmesi haklanda kanun layihasma 
dair ( V848 )_ 

25 - 1936 mali yılı muvazeni umumiye ka
nununa bağlı bir lasım daire bütçelerinde deği
şiklik yapılmasma dair V764, 1936 mali yılı mu
vazenei uniumiye kanununa bağlı bir kısım daire 
bütçelerinde değişiklik yapılmasma dair 1/776, 
1936 mali yılı muvazenei uınumiye kanununa 
bağlı bir kısım daire bütçelerinde 9 950 liralık 
münakale yapılmasma dair 1/787 ve 1936 mali 
yılı muvazene.i. umumiye kanununa bağlı bir kı
sım daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 

dair 1/789 sayılr kanun layİhaları haklanda 

26 - 1936 mali yılı umumi nıuvazenesine 

dahil bazı daire bütçelerinde de~işiklik yapıl

masına dair kanun layihası hakkmda CV803) 

27 - 1936 mali yılı muvazenei umunıiye 

kanununa bağlı bir kısım daire bütçelerinde de
ğişiklik yapılmasına dair V812, 1936 mali yılı 

muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı da
ire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 
1/823 sayılr kanun layihalarile ldare Heyeti
nin, Büyük Millet lVIeelisi 1936 mali yılı büt" 
çesine 4 200 liralık tahsisat konulmasına dair 
2/53, Büyük lVIillet Meclisi 1936 mali yılı büt
çesinde 3 000 liralık ımünakale yapılmasma da
ir 2/54 ve Büyük lVIillet Meclisi 1936 malılı 

bütçesinin 21 nci faslı adının değiştirilmesi hak
landa 2/ 55 sayılr kanun tekliflerine dair 

28 - V - 1937 tarihinde 3191 sayılı kanun olarak 
kalıul edilmiştir. 

5 - V - 1937 tarihinde 3164 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 - V - 1937 tariılıinde 3172 sayılı kanruı olarak 
kabul edilmiştir. 

24 - V - 1937 tarihinde 3178 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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2B - 1936 yılı muvazenei umumiye kanu

nuna bağlı bazı daire bütçelerinde 351 219 lira
lık ınünakale yapılmasma dair 1/648, 1936 mali 
yılı nıuvazenei umunıiye kanununa dahil bazı da
ire bütçelerinde değişiklik yapılmasma dair 
1/652 sayılı kanun layihalarile İdare heyetinin, 
Büyük Millet Meclisi 1936 yılı bütçesine 22 430 
liralık tahsisat konulınasma dair 2/36 ve Divam 
muhasebat 1936 yılı bütçesinde 600 liralık ınüna-
kale yapılmasma daıir 2/37 sayılr kanını teklif- 23 - XII - 1936 tarihinde 3081 sayılı kanun ola-
leri hakkında rak kabul edilmiştir. 

29 - 1936 yılı muvazenei nınnıniye ıkanu

nuna •bağlı (D) cetyelinin Jandarma genel ko
nmtanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
1/ 653, ve 1936 yılı muvaızene i umumiye kanwnı
na bağlı bazı daire ibütçelerinıele değişiklik yapıl
masma dair 1/ 656 sayılı •kanun layii)ıalarr hak-
kmda 

30 - 1936 y ılı ınnvazen ei mnumiye kanunu
na ıbağlı (])i) ve (L) cetvell erinde bazı değişiklik 
ya pıl:ınasıııa dair kan un J.ayi'has ı ·hakkında 

4 - I - 1937 tarihinde 3086 sayılı kaııun olarak 
kabul edilmiştir. 

(1/637) 23 - XI - 1936 tarih.inde 3069 sayılr ;kanun ola
rak kaıbul edilmiştir. 

31 - 1936 mali yılı umumi muvazcnesine da
hil bazı daire bütçclel'inde değişiklik yapılması
na dair 1/ 685 \' e afıa ve Ziraat ve'k.aletJ.eri 1936 
yılı ıbütç:elerinin sonunda açılacak fasrllara 
17 659 liralık fevka lade taıhsi a.t konulmasına 

Jair l j 688 sayılı kanun J,ay iihaları harJ(Jmıda 

32 - 1936 mali yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı biı· kısım daire ıbütçclcrindc de
ğişiklik yapılmasma dair ·kan un layiJıasile İdare 
ıh eyetiniıı, Divanı ınuJıasebat 1936 mali yılı biiıt

«Csinde 5 050 lirairk münaJ,ale yapılması hal\lkm
da ık..anun tekl ifine dair (1/ 676, 2/ 43) 

33 - 1936 yılı muvazeneı uınnmiye kanu
nuna bağlı ıbir okısım daire bütçelerinde değişik
lik yapılmasına dair 1/ 7·51 ve 1936 yılı nmvaze
nıei uınumiye kanununa ıbağ·Jı bir kısım daire 
bütçelerine 1 210 000 liralık anunzam taıhsisat 

verilmesine dair 1/ 756 sayılı kanun layiıhalarile 

!dare ıheyetinin, Büyük Millet M·eclisi 1936 yılı 

bütçesine 16 720 lirahk tahsisat konulmasına 

dair 2/51 sayılı ıkanuıı teklifi hakkında 

3-! - 1936 mali yılı muvazenei umuıniye ka
nununa lbağlr ıbir kısım daire bütçelerinde 82 000 

8- II - 1937 tariihinde 3118 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27 - I - 1937 ıtarihinde 3105 sayılr kaııun olarak 
kabul edilmiştir. 

9 - IV - 1937 tarihinde 3150 sayılı kanun ola
ra:k ka:bul edilmiştir. 
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liralık mürrakale yapılmasma dair kanun la yiJ1ası 
hakkında (1/ 777 ) 28 - IV - 1937 tarihinde 3160 sayılı kanun ola

rak kaıbul edilmiştir. 

35 - 1937 yılı muvazenei umtuniye kanunu 
la .yihası hakkında (1/702) 

36 - 1871 sayılr kanuntın 2 nci maddesinin 
taclili hakkındaki 2442 sayılr kanuna müzeyyel 
kanun la.yihasrna dair (1/865) 

37 - Bolu mebusu İsmail Hakkı Uzmayın, 
avcılık hakkında kanun teklifine dair (2/ 6) 

38 - Buğdayı koruma karşılığı kanununun 
bazı m'addelerini değiştiren 2643 sayılı kanunun 
5 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet 

29 -V- 1937 tarihinde 3192 sayı1ı kanun olarak 
kabul edilmitşir. 

14- VI- 1937 tariJıinde 3260 sayılı kanun olarak 
kalbul <edilmiştir. 

5- V- 1937 tarihinde 3167 .sayılı kanun olarak 
kabul edilmiJ?tir. 

tezkeresine dair (3/377) 12- VI - 1937 tarihinde 226 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

39 - Çok çocuklu hakimlere verilecek yai·
dını paralarile ikramiye hakkında kanun layihıı
srna dair (1/894) 

40 - Dahili istihlak vergisi kanununa ınü

zeyyel 2448 sayılr kanunda değişiklik yapılma · 

sına dair kanun lay;ihasr hakkında (1/866) 

41 - Dahiliye vekaleti merkez teşkilat ve 
vazifeleri hakkındaki kanmıa ek 3046 sayılr 

kanuna bağlı kadro cetvellerinde bazı değişik
likler yapılmasma dair kanun layihası hakkm
da (1/ 765) 

42 -;--- Deniz hastanesinin tamiri için 1937, 
1938 ve 1939 senelerine sari taahhüde girişilmesi 

12- VI - 1937 tarihinde 3253 sayılı kanun olarak 
kaıbul edilmiştir. 

14- VI- 1937 tarihinde 3263 sayılr kanun .olarak 
kabul ediLmiştir. . 

27- V- 1937 tarihinde 3184 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

hakkında kanun layİlıasma dair (1/686) 5- V- 1937 tarihinde 3168 sayılı kanun olarruk 
ka1bul edilmiştir. 

43 - Denizyolları ve Akay işletmeleri ida
relerinin yaptıracağı gemiler için 10 milyon lira
lık tahsisat verilmesine dair olan kanumm 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 3047 numa
ralı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 

dar kanun layihasr hakkında (1/694) 12 - II - 1~37 tarihinele 3131 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

44 - Denizyolları ve Akay işletmelerilc Fab
rika ve Havuzlar ve Kılavuzluk müdürlükleri 
ve Devlet Reisine aicl eleniz vasrtalan memur
ları ve gemi adamları hakkında telmüd kanunu 
layihasına dair (1/394) 15 - II - 1937 tarihinele 3137 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
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45 - Devlet demiryollarının ihtiyacı olan 

muharrik ve müteharrik edevatm siparışı ıçın 

16 000 000 liraya kadar taahhüd yapılmasma 
dair kanun layihası hakkında (1/872) 

46 - Devlet demiryolları ve limanları iş

letme umum müdürlüğü 1936 mali yılı •bütçesine 
munzam tahsisat verilmesine dair kanun layihası 

haklanda (1/700) 

47 - Devlet demiryolları ve limanları iş

letme umum müdürlüğü 1937 mali yılı bütçe ka
nunu layihası hakkında (1/703) 

48 - Devlet demiryolları ve limanları i şlet

me umum müdürlüğü memur ve müstahdemleri
nin ücretlerine dair olan 2847 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun layillasına dair (1/761) 

49 - Devlet demiryolları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan kanuna bağ·Iı 2 numaralı 
cetvelin Maarif vekaleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun layihasına dair (1/878) 

50 -Devlet memurları maaşatının tevhid Ye 
teadülü hakkındaki kanuna ınerbut cetveldP ba
zı tadilat yapılmasına dair olan 2006 sayılı ka
nuna ilişilc (1) sayılr cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun layiliasma dair (1/ 869) 

51 - Devlet memurları maaşatının tevhid ve 

teadülü haklandaki kanunun 18 nci maduesine 
bir fıkra eklcnmesine dair kanun layihası hak
kında (1/673) 

. 52 - Devlet meteoroloji işleri genel direktor
lüğü teşkilat ve vazifelerine dair kanun layihası 
hakkında (1/649) 

53 - Diyarbekir isiasyonundan Irak ve İran 
hudndiarına kadar yapılacak demiryolları hak
kında kanun layihasına dair (1/876) 

54 - Düyunu umumiye· 1936 mali yılı biıt

çesine munzam tahsisat konulmasına dair kanun 
layihası hakkmda (1/793) 

ll - VI - 1937 tarihinde 3247 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3138 sayılı kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

31 - V - 1937 tarihinde 3195 sayılı kanun olu
rak kabul edilıniştir. 

17 - V - 1937 tarihinde 3173 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1937 tarihinde 3252 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll- VI - 1937 tarihinde 3237 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3139 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir . 

10- II- 1937 tarihinde 3127 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14- VI- 1937 tarihinde 3262 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20- V- 1937 tarihinde 3175 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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55 - Düyunn umumiye, Jandarma umum 

kumandanlığı ve Hariciye vekaJeti 1936 yılı 

lıütçelerine 78 000 liralık münakale yapılmasma 
dair kanun layihası hakkında (1/ 643) 

56 - Ecnebilerin seyahat ve ilmmetleri hak
kmdaki 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna 
müzeyycl 935 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun layihası hakkmcla 
(1/616) 

57 - Ecnebi memleketlerde hizmet etmekte 
olan memur ve ınüstahdemlerin maaş, ücret ve 
tahsisatlarının tediye sur.eti hakkmdaki kanun
da değişiklik yapılmasma dair 1/ 592 sayılı ka
nun layiliası ve Maliye cncümeni ınazbatasile 

maaşatm tevhid ve teadülü halelemdaki 1452 ve 
1498 sayılı kanunlara ek 1843 sayılr kanunun 
2 nci ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 

30 -XI- 1936 tal'ihinde 3072 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20- V- 1937 tarihinde 3177 saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1/ 657 numaralı kanun layihası hakkmda 12 - VI - 1937 tarihinde Bütçe encümenine 

58 - Ereğli şirketinden alınan liman, demir
yolu ve madenierin Kozlu ve Kilimli demiryoUa
rrnm işletilmesi ve havzadaki deniz işlerinin in
lıisar altına almmasr hakkında kanun layihasma 
dair (1/ 795) ll -VI- 1937 tarihinde 3241 sayılı kantın olarak 

kabul edilmiştir. 

G9 - Gezici tapu sicil memurları ilıdnsr 

hakimıda kanun layihasrna dair (1/91) 3- II - 1937 tarihinde Adliye encümeniııe. 

60 - Gö~ınenlere ve muhtaç çiftçilere tohum-
luk ve yemeklik dağıtılıııası hakkında kanun la
y ihasma dair (J / 645) 

61 - Gümı·ük muhafaza memurlarile snlnı y

larımn oturmaları için ev yaptırıl ması ve bun
lararn resmi binalarm miisaid olanlarmda kira ilc 
oturmaları lıakkrnda kanun lilyihasrna dnir 
(1/618) 

62 - Gümrük tarifesi kanununa ek kanun Ht
yilıası hakkında (1/ 61 'Z) 

63 -- Gümrük tarife kanununu değiştiren 

2255 sayılı kanuna bağlı cetvelin 695 B, C po
zisyonlarmda yazılı resimlerin indirilmesi hak
landa kanun layiliasma dair (1/867) 

64- Gümrük ve inhisarlar vekaleti teşkilat 

ve vazifeleri haklandaki 2825 sayılı kanuna bağlı 

ll- VI- 1937 tarihinde 3242 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - I - 1 937 tarihinde 3096 sayılı kanun olarak 
kabul edHmiştir. 

9 - IV - 1937 tarihinde 3152 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14- VI -1937 tarihinde 3246 sayılıkamın olarak 
kabul edilmiştir. 
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l;;:adro cetvelinde değişikLik yapılınasına Jair ka
nun l5yihası hakkında ( 1/813) 

6G - Hava müdafaa o·enel komutanlığı tcş
kili ve ,-azifesi hakkında kanun lay.ihaımıa dair 
(1/tl17) 

66 - Havayollan Devl et işletmo idares i 
1936 mali yrlr bütçesinde 39 000 lirairk münakale 
yapılmasma dair kamm layihasr hal?kında 

(1/767) 

67 - Ha vayolları Dev let işletme idaresi 1936 
yılr büt~esine 400 000 liralık ıııuıızaın talısisat 

konulmasına dair 1/646 ve Mali ye, Srhhat ve 
i<: timal nmaverret ve Nafıa veka letleri 1936 yılı 

hüt<:ele ı·ine J 750 000 li ralık munzaın ve fev
ı,a ladc tahsisat ko nulmasına dair J / 647 sayılr 

ll - V [ - 1937 tarihinde 3230 sayılı li antlll ola
ı·ak kabul edilmiştir. 

l 1 - V [ - 193'i tar ihinde 32' 1 ;;:ıy ılı kwnun 
olarak kabul ecliJnıiştir. 

G - V- 1937 tarihimle 3165 suyılı kanun olarak . 
kabul edilmiştir. 

kaııuıı liiy ihalarr hakkmda 30- X l - 1936 t aı·ihiııde 3073 sayılı kanun ola
tak kabul edilmiştir. 

68 - Ha vayollan Devlet işl etme idares i 
1937 mali yılı Büt~e kanunu l ayihası hakkrnda 
(1/ 704 ) 4 - VI - 1937 tarihinde 3200 sayılı kanun ola

rak kabul ed ilıniştiı· . 

69 - Hazarda yaı·subn.ycla n yüzbaşı ya Ye 

seferele hütün subaylarla, askeri ıneıını ı·lara el
hi. ·e, kapnt ve ~ i zıne veri lmesine dair olan kanu
nun jandarma ve gümrük muhafaza kıtal a nııda 

da tathilu hakkınila kanun lilyiha!'lına da ir 
(1/519) 

70 - ·lhulud YC sahi ll er· sıhhat u.ıııuın mü
dürlüğü 19:35 yıl r bütçe kanununun 5 nci mad
cl es il e sarfımı izin verilmiş olan 400 000 liranın 
500 000 lira ya <,;rkarılınnsr hakkında kaııuıı l fıy i

hasrna dair (1/ 768) 

7L - Huduel ve sa hil le!' sıhhat uınuın müdür
lüğü 1936 yılı bütçesinde ınünakal e yapılınasıı ia 

ve fevkalade tahsisat koııulm asma dair kanun 
Lfıyihası hakkında (1/ 650 ) 

72 - Hudııd ve sahill er sıhhat uınuın mü
dürlüğü 1937 ma li yılı büt çe kanunu luyihasr 
hakluııda ( 1/705) 

. 73 - Hükümetle Ereğli şirketi arasmda 28 
ikinci teşrin 1936 tarihinde aktedilmiş olan satm 
alma mukavelesinin tasdikrna dair kanun layi-

25- 1- 1937 tarihinde 3099 sayılı kanun ol a. ı·ak 

k abul edilm~tir. 

5 - V - 1937 tımih iıı çle 3166 sayılı kanun olarak 
ka bul edilmiştir . 

00 - X U - 1936 ta r ihimle , 3084 sayılı kamuı ola
rak kabul edi lmiştir. 

27 - V - 1937 tari hinde 318:3 sayılr kanun ola
rak kabul edi lmi ştir . 
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hı:ısr hakkmda ( ı/713) 

74 - İdare Heyetinin Büyük lVIillet lVIecli ·i 
azasının tahsıi.gat ve harcrı·ahl an hakkındaki ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesin e dair 

3ı - lU - 1937 taTihinde 3 146 sayı lr kanun ola
rale kabul edilm iştir . 

kanun teklifi hakkında (2/47 ) ı5 - II - ı937 tarihinde 313!) sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

75 - İdare H eyetinin, Büyük lVIillet Meclişıi 
memurlarının teşkilat ve vazifeleri hakkmdaki 
25ı2 sayılı kanunda bazı değişiklikler yapılmasma 
dair kanun teldifi h akkında (2/35) 28 - IV - 1937 tarihinde 3158 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

76 - İdare H eyetinin, Büyük Millet :Meclisi 
Riyaseti Cümhur, ·Başvekalct Ye Hariciyc veka
lei binaları cinşaatı için 4 500 000 liraya kadar 
taahhüd İcrasına izin verilmesine dair kanun tek-
lifi hakkında (2/38) ll - I - ı937 tarihinde 3090 sayılr katıun ola

rak kabu1 edilmiştir. 

77 - 2442 sayılr kanunun ı nci madd esinin 
( G) fıkrasınm tefsiri haldemda Başveka. l ct trz-
keresine dair (3j2ı8) ll - VI - ı937 tarihind e 2·24 sayılı tefsir ola

rak kabul edilmiştir 
78 - 220ı sayılr kanuna bağlı ı ımınaralı 

çizelgen:in değiştirilmesi hakkındaki 305ı sayılı 

kanuna bağlı kadrodaki yanlışlığın düzclblmc-
sine dair Başvckalet tczkeresi hakkmda (3j3 ı!'i ) ı2 - II - ı937 tarihinde 976 . ayrlı karar ola

rak kabul edilmiştii·. 

79 - İnJüsarlar idaresi hakkındaki ı660 mı
maralr kanuna rnüzeyyel 2159 sayılı kanunun 
9 ncu maddesine bir fıkra ckl cnmesinc dair ka
nun layİhasil c tuz kanunu layilıası halcinnda 
(1/623,47) ll- XII - 1936 tarihinde 3078 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

80 - İnhisarlar umum müdürlüğü ı936 ma
li yılı bütçesinde 80 000 liralık münakalc yap ıl

masma dair kanun lfı.yihası hakkında (1/ 779 ) 

8ı - İnlıisarlar uınurn müdürlüğü 1936 ma
li yılı bütçesinde 10 000 lirahk ınünakale ya
pılması hakkında kanun layihasma dair (1/687) 

82 - İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 yılı 
bütçesinde ll 7 000 liralık münakale yapılmasına 
dair kanun lay.ihasr hakkında (1/655) 

83 - İnJıisarlar umum müdürlüğü ı937 yı-

7 - V - ı937 tarihinde 3ı 70 sayılı kanun olal'ak 
kabul edilmiştir. 

5 - II - ı937 tarihinde 3113 sayılr kanun olaı·ak 
kabul edilmiştir. 

4 - I - ı937 tarihinde 3085 sayılr kimun olarak 
kab nl ed ilmiştir. 

lı bütçe kamum layihası hakkında (1/ 706 ) 20 - V - ı937 tarihinde 3176 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



-92 
84 - İstanbul Üniversitesinin muvazenei 

umumiyeye alınmasına dair olan 2467 sayilı ka
nunun bazı maddelerinde değişiklıik yapılması 

hakkındaki 2928 numaralı kanunun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kamın layihası hak
kında (1/873) 

85 - İstıiklal harbi malUllerine verilecek pa
ra mükafatı hakkında kanun layihasına dair 
(1/770) 

86 - J andarına efradı hakkındaki 1861 nu
maralı kanunun ba7.ı maddelerini değiştiren ka
nun la,yihası hakkında (1/677) 

87 - Kaçakçılrğm men ve takibine dair olan 
kanunun 71 nci maddesinde yazılı müddetiıı 

askeri ihtisas mahkemelerine munhasrr olmak 
üzere uzatılması hakkında kanun layihasına 
dair (1/754) 

88 - Kambiyo, esham ve tahvilat kaçakçılı
ğımn takibi hakkında kanun layihasma dair 

ll - VI - 1937 tarihinde 3232 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3233 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

26- IV- 1937 tarihinde 3155 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

31 -V - 1937 tarihinde 3193 sayılı kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

(1/262) 27- XI- 1936 tarihinde 3070 sayılı kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

89 - Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı 
kanunla 1890, 1980 ve 2882 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılmasına dair kanun layihası hak-
kında (1/830) 12- VI- 1937 tarihinde 3258 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

90- Kazanç vergisi kanununun 3 ncü mad
desinin 5 ve 21 nci fıkrasının tefsirine dair 
Başvek~let tedwresi hakkında (3/ 138) ll- VI -1937 tarihinde 1010 sayılı karar ola

rak kabul edilmiştir. 

91 - Köy eğitmenleri hakkında kanun la-
yihasrna dair (1/862) ll -VI- 1937 tarihinde 3238 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

92 - Küçük Menderes nehri ile tabilerinin 
ıslahı hakkındaki 2246 sayılı kanuna ele kanun. 
layihasına dair (1/870) 

93 - Maarif teşkila.trna dair olan 789 sayılı 
kanunun on birinci maddesi hükmünün iki yıl 

ll - VI - 1937 tarihinde 3239 sayılı kanun ola-
' rak kabul edilmiştir. 

tecili hakkında kanun layİlıasma dair (1/ 804) 7- VI- 1937 tarihinde 3208 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

94- Maarif vekaleti merkez teşkilatı ve va
zifeleri hakkındaki kanuna ek kanun layillası-

na dair (1/628) 6 - I - 1937 tarihinde 3087 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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95- Maarif vekaleti merkez teşkilat ve va

zifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanuna müzey-
yel kanun layihasma dair (1/781) 9- VI -1937 tarihinde 3225 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiş'tir. 

96 - Maarif veldileti prevantoryomu ve sa
natoryoınu hakkında kanun lilyihasma dair 
(1/824) 

97 - Madeni ufaklık para hakkındaki 2257 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilm e 

sine dair olan 2461 numaralı kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun la
yihasma dair (1/658) 

98 - Maraş mebusu .Aliiettin Tiridoğlunun, 
Üniversite kadrosuna dahil kürsülere tayin olu
nanların ınaaşlarına dair kanun teklifi hak
kında (2/56) 

99 - Milli Müda:faa vekaleti 1936 mali yı

lı hava kısmı bütçesinde 121 713 liralık müna
kale yapılmasına dair kanun layibasr hakkm
da (l/ 846) 

100- Milli Müda:faa vekaleti hava kısmmda 
ücretle çalışan u çuş muallimleri maaşları hak
kmdaki 2797 sayılr kanuna ek kanun layİhası-

9 -VI- 1937 tarihinde 3224 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - I - 1937 tarihinde 3103 sayılı kanun ola
nık kabul edilmiştir. 

ll - V I - 1937 tarihinde 3234 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

1 

27- V- 1937 tarihinde 3180 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

na dair (1/856) ll- VI- 1937 tarihinde 3244 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

101 - Milli Müda:faa vekaleti kara kısmı ile 
Harita umurn müdürlüğü 1936 yılı ibütçelerinde 
31 420 liralık mürrakale yapılmasma dair 1/716 
sayılı kanun layiıl:ıasile İdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 9136 yılı bütçesinde 5 300 liralık 
mürrakale yapılmasma dair 2j49 ve 1936 yılı mu
vazenei umumiye ikanununa bağlı (D) cetveliııin 

.Büyük Millet Meclisi kısmında ve nakil vasrta-. 
ları kadrosunda değişiklik yapılmasma dair 2/50 
sayılr kanun teklifleri hakkında 

102 - Muamele vergisi !kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu ıkanuna ibazr mad
deler eklenmesine dair (1/832) 

103- Mühendislik ve mimarlık ilıakkmdruki ıka
nuna ek kanun layihasrna dair (1/599) 

104 ~ Ordu ikramiyesi kanunu muciıbince 
mesleğine aid :faydalı telif ve tercümede !bulunan-

2- IV- 9137 tarihinde 3147 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1937 tarillıinde 3257 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll -XII - 1936 tarihinde 3077 sayılı ikanun ola
rak kaıbul edilmiştir. 
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lara verilen ikraıniyelerden ikaaznç, buıhran, mu
vazene ve ihava vergilerinin kesililb ıkesilıneyece

ğinin Wsiri lıakkında ·1Bru;ıveka1et tezkeresine 
dair (3/365) 27- V -1937 ıtarihinde 993 sayılı ıkarar olarak 

Jwıbul -edilmiştir. 

105 - Orman uınum müdürlüğü 1937 mali 
yılı bütç Jraııunu layiihası Jıaıkkm.da (1/852) 

• 106 - 35 846 000 liralık f.evkalade tahsisat 
verilmesine dair kanun layİılıası ha~ııda (1/744) 

107 - Öğretici ve ·teknik filirnler ilıa.kkında 
kanun layihasma dair (1/141) 

108 - Polis t{lşkiliit kanununun ·bazı madde
lerinin değiştiriLmesi haıkJunda Jwııun lüyihasıııa. 

31- V -1937 tarihinde 3198 sayılr kanun· olarak 
kabul ecli~tir. 

31 - V - 1937 tarihinde 3194 sayılı kanun olarak 
kaıbul ·edilmiştir. 

10 - II - 1937 tari•hinde 31:22 sayılı · kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

daiı· (1/ 625) 4- VI- 1937, taühinde. 3201 sayılr kanun olaı·ak 
kalbul edi lmiştir. 

109 - Po~ta. kanuınınun 

tcfsiri hakkında Başvekal et 

(3/252) 

53 ncü maddesin in 
tezkeresine da ir 

llO - P:oı;,1:a, t~graf ve telefon idaresi ·teşki

lat ve vazifelerine dair olan kantma ·ek kanun 
li\yi~uısr lhakkında (1/ 601) 

lll - P10sta, t clyraf ve .telefon idaresi teşki

laıt YC vazifeleri h.akkmda:ki · 282'2 sayılr kanuna 
ek a,annn layiihasma dair· . (1/774) 

l12 - Posta, telgraf ve telefon uınnın mü
dürlüğü 1936 mali yılı 1uü1ç sinde 43 100 liı-alılk 

müııakalc yapılmasına dair kan un layiluısı hak-

1 - II - 1937 tarihinde 3108 sayı lr kanun olarak 
bJbul edilmiştir. 

21 - XII - 1937 tariıbindc 30 O sayrlı ka11un ola
rak kalbul . edilmiş-til·. 

2 - VI - 1937 tariılıinde 3199 sayılı kanun olarak 
ka~ml edilmiştir. 

kmcla ( 1/6~0 ) 5 -· II- 1937 tariıhinde · 3114 sayılr Jmnun olarak 
lnlilıul edilmiştir. 

l13 - Pıosta, telgraf \ 'C t eldon umtım mü
dürlüğü 1936 mali yılı !bütçesinde değişi•klik ya-
prlmasrna dair kanun layihası hal\'k.ncla (1/ 807) 24- V- 1007 tarihinde 3179 sayılı :kmınn olanık 

ka•bul edilm i ştir. 

ll± - Posta, tclgl'af ve telefon tımtım mii
diirlüğ•ülü 1937 mali yıh ılıütç e kanunu liiyi:hası 

hakkında (1/ 707 ) 27- \ - 1937 tarihinde 3187 sayılı kanun olarak 
kabul cd ilm işti~·. 

115 - Resmi devaie ve ımüessesat ilc J)(!vletc 
aid idare V•C şirkıctlerdc ve menafii umumiyeyc 
had'İm müesseselerde bulundurulaıbilccek vesai.ti 
nakliye !hakkındaki kanuna ok ıkanun lay~hasma 
dair (1/589) 6 - I - 1937 tari~1indc ıSO 8 saıyrlı .kam1n ·olarak 

~abul edi1mişti1'. 



116 - Resmi devair ve müessesa t ile Devlete 
aid idare ve şirketlerde ve meııafii umumiyeyc 
had~m müesseselevde bulundumlaibilecek vesaiti 
nakl iye J1akJundaıki kanuna .ek kanun !Hyi.Jıasına . 

dair (1/ 820) 

117 - Sa1iın ı alma'Cak: . ~m·k denıi'ryolları · inıL 

tiyazi ile Şirkete aid mallamm teselliürı ı ve, üı
letme muamelelerine dair kanun layihasr (1/ 757 ) 

118 - Satılan kinin bcdellerinirr Sıhhat ve 
i çt.iınai muamenet Yekaleti 1936 mal'i yrlr bütçe
sine tahsisat kay d i hakknıha. kanun layihasnıa 

ll •- VI· : 1937 tarihinde ·3235 say1lı ;kanun ola
raık · ılwıb l ;odilınİştir. 

28 -1\Jl- 1937 tarihinde 3159 sayılı · kanun· ola
rak kabul ıedilmiştir .' 

dair· >( 1/833) 31 -V- 1937 taı'ihinde 3197 sayılr ]<;anun ula
ra k kabul edilmiştir. 

119 - Siyasal bilgiler okulu hakkmdaki 
2777 sayrJ.r kanumm 6 ncı maddesinin ' tefsieine 
daü· Ba:?veka.let tezkeresi htLkkrnda (3/ 383 ) · 11- VI- 1937 tarihinde 225 sayılr tefs ir olarak 

kabul eclihniştir. 

120 - Sıvas atelyesine nıuktazi tezgah la ı· 
için 2 500 000 liraya kadın· taahhüdat yapılma -

sma dair kanun layihasr lıakkmda (l/ 630) 27 - XI -1936 tarihinele 3071 sayıli kanuıı · ola
rak kabul· edilmiştir. 

121 - Su süzgeci işletrııesi için 60 '000 liı·a. 
mı tahsisine dair kanun lilyihasr · hakkrnda 
(1/ 666) 

122 - Süıner bank kanununun ll nci mail
clesinin değiştirilmesi ve 15 nci maddesine hiı· 

fıkra eklenmesi hıı.kkrnda kanun la yillasına da
n· (J / 636 ) 

128 - Sümel' bank seı·mayes ine 42 milyon 
lil'a ilaYesine dair olan 2580 sayılr kanuna ek 
kanun (1 / 4-24) 

124 -· Sümer bank seemayesiııe 15 000 000 

27- I- 1937' 'tarihinde 3106 sayilc kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3-II -1937 tarihinde 3111 · sayılr kanun 11 ola-' 
rak kabul edilmiştir. 

28- XII- 1936 tal'ihinde 3082· sayılı lkannn ola
rak kabul eelilmiştir. 

lira ilavesine dair kanun hakkında (1/ 762 ) ll- VI -1937 tarihinde· 3250 ayılı 'kanun ola
rak kalntl edilmi~ti-r.' 

125 - Şeker istihlak ve güıuııük 'resiıııleı·j 

hakkrnclaki 2785 sayılr ve 13- VI- 1935 tarihli 
kanunun 6 ncı maddesinin tefsirine dair Daşve 

kalet tezkeresile şeker istihlak ve g·ümrük ı·c

siınl.eri haldundaki 278fl sayılr· karıunun baZT 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ' kanuııa 
bazr hükümler ilavesine dair kanun hakkında 

(3/ 306, 1/ 662) 25 ~T-1937 tarihinde ·3101' sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. • 
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126 - Şal"k demiryQlları imtiyazı ·ile Şi tıke

te aid malların satın alınmasına dair Q}an muka
velenin tasdiki ihaklunda kanun layi:hasrna dair 
(1/758) 

127 - Tahranda yapılaea:k Sefaret binalarile 
tefrişatı için sari taaıhlhüd icrasma dair ikanun la
yilıası i!:ıaıkkrnda (1/864) 

128 - Tahlisiy~ umum müdürlüğü 1937 mali 
yıh,bütçe kar:_unu ~ayiilıası hakkı~da (1/708) 

129 - Truhlisiye U!IIlUID müdürlüğü 1936 ma
li yılı bütçesinde 1 915 liralık münaıkale yapıl

masma dair kanun layihası hakkında (1/788) 

130 - Tallıranda yapılacak sefaret lbinalarile 
tefrişaıtı hakıkında kanun Iayihasına dair (1/565) 

131 - Tekaüd maaşile muallim ve müderrislik, 
doktor, eczacı, lbaytar, müihenıdis ve kondoktorluk 
ımaaşlarının bir zat ulhdesinde içtima edebileceği
ne dair Qlan 900 sayılı kanunun ibirinci maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/328) 

132 - Tekn ik okulu teş1dli ll:ıaklunda kanun 
layiihasma dair (1/600) 

133 - Teşvikisanayi kanununun muaddel 26 
ncı maddesinin t-efsirin_e dair Başvekalet rezke
resi harolunda (3/206) 

134 - Teşviki sanayi kanununun 30 ve 36 ncı 
maddelerinin değiştiı,ilınesi hakkında kanun la
yihasına dair (1/570) 

135 - Trabzon _ İran hududu transit yolu 
üzerinde otobüs, kann.yon ve otonıobil işletmesi 
haklanda kanun ~ayihasma dair (1/760) 

136 - Trabzon mebusu Hasan Sakarun, Dev
let dairelermin veka.letlere tefriki ve siyasi müs
teşarlıklar teşkili hakkında kanun teklifine dair 
(2/46) 

137 - Türk gemi kurtarma anonim şirketi 

teşkili hakkındaki 2070 sayılı kanunla müte
şekkil şirketin tasfiyesi ve imtiyaz mevzuunu 
teşkil ed~n hizmetlerin İktısad vekaletine bağlı 

26 -IV - 1937 tarihinde 3156 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

11 - VI- 1937 tarihinde 3250 sayılı kanun ola
rak kabul ·edilmiştir. 

27 - V- 1937 tarihinle 3188 sayıli kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27 - V - 1937 tarihinde 3181 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28 - XII .: 1936 tarihinde 3083 sayılı kanun ola
rak kabıli edilı:nlştir. 

26 - IV - 1937 tarihinde 989 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

4- XII- 1936 tarihinde 3074 sayılı kanun ola
rak kabtü edilmiştir. 

27 -V- 1937 tarihinde 223 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1937 tarihinde 3220 sayılı kanım ola
rak kabul edilmiştir. 

5 -V- 1937 tarihinde 3163 sayılı kanun olarak 
~abul edilmiştir. 

8 - II - 1937 tarihinde 3117 sayılı kanun ola~· ak 
kabul edilmiştir. 



·hükmi şahsiyeti haiz bir idareye devri hakkında 
kanun layihasına dair (1/763) 
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138 - Tüı·kiye Cümhuriyet. •ııı e l'kez lwııl<ası 

kanununa ek kanun layihası hakkında (1/690) 

139 - '!'ürkiye Cümlıuriyeti Ziı·nnt bnnkrısı 

kanunu lfıyihasma dair (1/634) 

140 - Vaiz ve clersiaınlar hakluncla kanun 
layillasına dair (1/579) 

141 - Vakıflar umum müdürlüğü 1936 yılı 

bütçesinde 44 500 liralık münakale yaptlmaıc;ma 
dair kanun Hlyihası hakkında (1/661) 

,, 
142 - Vakıflar uınuın müdürlüğü 1936 yılı 

bütçesinde 7 000 liralık münakale yapılınasma 

12 - VI - 1937 tarihinele Bütçe encümenine 

12 - ll - 19::!7 tarihinde 3133 sayılı kanuıı ola
rak kabul edilmiştir . 

4 - V 1 - l!J::!7 tar.ihiııde 3202 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - I - J 937 tarihinele 3092 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 - I - J 937 tarih inde 3089 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

dair kanun layiıhası hakkında (1/755) 9 - IV - 1937 tarihinde 3151 sayılı kanun ola
rak ],abul edilmiştir. 

143 -Vakıflar umum müdürlüğü 1937 yılı 
bütçe kanunu lJ.yihası hakkında (1/709) 27 - V - 1937 tarihinde 3182 sayılı kanun ola

mk l<alıul eel ilm iştir. 

144 - Vakıflar uınum miidül'lüğü ıneırımlan 

aylıklarının tevhid ve tendülii hakkındal'i ka
nuna bağlı cetvelin değiştirilmesine dair olan 
2880 sayılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun layillasına dair (1/783) 

145 - Vakıf memba sularile orman ve zey
tinEkierin işletilmesi için Vakıflar uınum mü
diirliiğiine miitedavil r.:ermaye verilm~sin c da-

27 - V - 1937 tarihinde 3185 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ir kıınnn lH.y.ihası hakkm<'la (1/845) 12- VI -1937 tarihinde 3254 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

146 - Vilayetler ev.iu.iıı tesisat ve ıuefruşa

tı için gelecek senelere sari taahhiiil at irrasına 
dair knnnri layİlıası bakkmda (1/759) ll- VI- 1937 tarihinde 3245 sayılı kanun olıı

r ak kabul edilmiştir. 

147 - Yeniden yapılacak su işlerin e 

31 000 000 lirıı tahsisi ve bunun ı çın gelecek 
senelcre geçici taahhiid İcrasına mezuniyet ve-
rilmesi hakkında kanun Htyihasma dair (1/ 696) 12- U - 1937 tarihinde 3132 sayılr kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

148 - 25 780 000 lira :fcvkala<le tahsisat 
verilmesi hakknıdaki 3037 sayılr l<:anunda de
ğişiklik yapılmasma dair kanun layihasr hak-
kında ( 1/669) 20 - I - 1937 tarihinde 309H sayı h kanun ola

ı-ak kabul ed ilm iştir. 
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149 - 22 temmuz 1931 tarih ve ı871 sayılı 

kanunun 2 nci maddesinin tadili hakkmdaki 
2442 numaralı kanunun ı nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair 1/ 568 sayılı kanun layİhasi
le Gümüşane nıebusu Edib Servet Törün, 2442 
sayılr kanunun ı nci maddesinin ( G) fıkrası

nın tefsirine dair 4jı3 sayılr takriri hakkında 

. ı 

150 - Zabitan ve askeri memurlarm maaşatı 
hakkındaki 1453 sayılr kanunun ıo ncu madde
sine bir fıkra eklenmcsine dair kanun lfıyihasr 
hakkında (ı/674) 

15ı - Zabıtai srhhiyei hayvaniye muayene 
rüsumuna aid 405 sayılr kanuna ilişilc tarifenin 
değiştirilmesine dair kanun layihası hakkmda 
(1/635) 

152 - Ziraat vekaleti vazife ve teşkilatı 

hakkında kımun layihasına dair (1/ 678) 

153 - Ziraati takviye için ı337 : ı341 sene
leri Maliye, Ziraat ve İktısad vekaletleri büt
çelerinde açılan fasıllardan çiftçilere tavizen 
yapılan yardımlardan mütevellid borçlarm tak
site raptına ve faizlerinin affine dair kanun 

Du hükme bağlanmasına lüzum görülmediği 

hakkındaki Bütçe encümeni mazbatası 11-VI-
1937 tarihinde kabul edilmiştir . 

ı5- II -1937 tari hinlle 3ı40 sn yılı kanun ola
rak kabul edilmiştir . 

ll- I- ı937 tarihiryde 3091 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - VI - ı937 tarihinde 3203 ve 3204 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir . 

Hlyihası hakkında (1/675) 27- V- 1937 tarihinde 3186 sayılı kanun ola
ı·alç kabul edilıni§tir . 

... 
' Dahiliye encümenind en gelen mazbatalar 

1 - Ankara şehri İınar müdürlüğü teşkilat 
ve vezaifinin Ankara belediyesine devı·i hak
Imıda kanun la.yihasına dair ( 1 / 828) 

2 - Beş kaza teşkili hakkında lmnun layi
hasına dair (1/797) 

3 - Bolu mebusu İsmail Hakkı Uzmaym, 
avcrlrk hakkında kanun teklifine dair (2/ 6) 

4 - Dahiliye vekaleti merkez teşkilat ve 
vazifeleri hakkındaki kanuna ek 3046 sayılı 

kanuna bağlı kadro cetvellerinde bazı değişik
likler yapılmasma dair kanun lfıyihası ha kıkrn-

31 -V - 1937 tarihiııdc 3196 sayılı kanun ola
rak ka bul edilmiştir. 

9 - VI - 1937 tarihinde 3223 sayılr kanun ola
{·ak kabul edilmiştir. 

5- V- 1937 tarihinde 3167 sayılı kaııniı ola
rak kabul edilmiştir, 
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cla (1/765) 

5 - EcııcbilCL·in :seyahat ,.c il<aınclleri Jınk

krndaki 2 mart 1331 tarihli ruuvakkat kanuna 
müzeyyel 935 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun layihası hakkında 

(1/616) 

6 - Giresuıı mebusu Hakkı Tarık Us ve 2 
arkadaşnun, hafta tatili kanununun 4 ncü ve 
5 nci maddelerinde değişiklik yapılınasına dair 
kanun teklifi hakkında (2/ 31) 

7 ~ Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya ve 
seferele bütün subaylarla, askeri memurlara el
bise, kaput ve çizme verilmesine dair olan kanu
nun jandarma ve gümrük muhafaza kıtalarmda 
d.a tatbikı hakkında kanun Hlyihasına dair 
(1/519) 

8 - İtalya tabiiyetine girdiğinden dolayı 
Konya htiklfıl mahkemesi kararile ailt>sile bil'
liktc ruilll huduel dışma •,;ıkarılan Suad Reınz i

nin Türk vatanclaşlığma kabulünün nım· af.ık 

olup olmayacağına dair bir karar verilmesi 
hakknıda Başvekalet tezkeresine dair (3/ 53 ) 

9- Jandarma cfradı ~ıakkrndaki 1861 nıınıa
ralr kanunun ıbazı maddelerini değiştiren kanun 
lU.yihası 'hakkında (1/ 677) 

10 - Jandarıma kanununun 18 nci maddes i
nin .t l'fsi ı ·i ılıakkında Bai;iH~dl Jet tezkcı·csi ıı c d;ıi" 

(3/ 326) 

ll - .Kıöy eği·tııncnlcri Jrakkında kanun layi
hasına da i ı· (1/862 ) 

12 - Maarif teşkilatma dair olan 7 9 sayılı 
ikanunun on ıbh,inci maddesi hüQmrünün iki yıl 

t ecili !hakkında kanun lnyiiJı.asrna dair (1/ 804) 

13 · - Öğretici ve <teknik fil imler !hakkında 
kanun l ayiıhasına dair (1/141) 

14 - Telsiz kanunu layilıasr hakJunda 
(1/590) 

27- V- 1937 tarihinde 3184 s:ıyılı kanun ola
rak kabul edilriıiştir. 

20- V- 1937 taı'llıl.mle :h 77 saı)'ılı kanun ola~ 
rak kabul edilıniştir. 

13- XI - 1936 tarih1ncje 3062 sayılı iuınun ola
rak kabul edilmiştir. 

25- T- 1937 tal'ihinde 3099 sayılr k:ınun ola
r ak kabul edilmiştir. 

21 -lV -1937 t:ırihinde .Adliye ve D:ılıili ye cn
cüııı e ıılerindc n nıürekkcb Muhtelit encüıuenc . 

26 - IV - 1937 taritlıiııdc 3l:i5 sayılr kıııııııı oLı· 

rak kaılml edilmiştir. 

5- IV- 1937 tarihinde 3148 say ılı kaıııuı olarak 
krubul eu ilmjştir. 

ll -VI - 1937 tarihinde 3238 sayılı •kaııun ola ı ·ak 

kaJb ul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3208 sayrlt kaınm olarak 
kabul ediLın~şıtir. 

10 - ll- 1937 tariılıinde 3122 sayılr kanun olarak 
krubul rdilmiştir. 

9 - VI - 1937 tarihinde 3222 sayılı kanun olarali 
·lmbul edilırrU şti ı·. 
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j 5 - Poiis teşkil~t. kanunttnun bazı mndde

Jcl'inin d~~ğiştirilmesi hakkında kamm la.yi·hasrna 
dair (1/625) 

16 - Unnunıi mahkemeler ve karar hakimleri 
ve müStantıklarla umum,l ve husus! kaza salahi
yetini haiz makamlar arasındaki ihtila:fm halli 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun layihası 

-1: - Vl- 1937 tar.illindc 3~Ul sayılı kaıııın olarak 

kabul edilmiştir. 

hakkında (1/227) 7 - IV - 1937 tarihinde Adliye encümenine. 

Divanı muhaseba.t enciimeninden gelen mazba.talar 

1 - Ankara şehri !mar müdürlüğü 1933 yılı 
son hesabı hakkında mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divaru muhasebat riyaseti tez· 
keresile Ankara şehri !mar müdürlüğü 1933 yılı 
son hesa}?ı hakkında kanun layihasına dair 
(3/336, 1/15) 

~ - 19:12 yılı Hazine umumi ilıesrubtna aid 
tnutaıbaJkaıt beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vam ımUıhasebat riyaseti tezkeresile 1932 yılı Ha
zine son hesalbı hakkında kanun layihasma dair 
(3/243, 1/591) 

3 -Birinci ıkanun 1935 : mayıs 1936 ayları
na aid raporun sunulduğuna dair Divaru muhase
bat riyaseti tezkeresi ilıahlrnıda {3/261) 

4 - Birinci kanun 1936 : şubat 1937 ayları
na aid raporun sunulduuğuna dair Divam muha
sebaJt riyaseti t~keresi hakkında (3/356) 

5 - EylUl : ikinci teşrin 1936 aylarrna ai·d 
raporun sunulduğuna dair Divam muhasebat ri
yaseti tezkeresi ıhaılclmıda (3/316) 

6 - H udud ve sahiller sı:ıhılıat um um müdür
lüğü 1933 yılı son hesaıbı iha:kikm.da mutaibakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muilıase
bat riyaseti tezkeresile Hudud ve sahiller sıhlhat 
umuım müdürlüğü 1933 yılı son hesa:bı ihaJclrnıda 
kanun layiliasma dair (3/329, l/68) 

7 - Hükfunetçe idare olunan inhisarlarm 
1660 sayılı kanunun meriyetinden evvelki sene
ler muamelatına aid son hesabiarı ve blanço
rmm tetkikma dair raporun sunulduğu hakkın-

9 -lV -19:17 ·tarihinde 3149 sayılı kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

13 -XI - 1936 tarihinde 3063 sayılı kanun ola
rak kalbul edilmiştir. 

13- I -1937 tariılıinde !)67 sayılı karar olarak 
kabul edilıniştirr. 

7 -VI - 1937 tarihinde 1004 sayılı karar olarak 
ikabul edilmiştir. 

5 - II- 1937 tarihinde ruznameye. 

24- III -1937 tarihinde 3143 sayılı kanım ola
rak kabul edilmiştir. 
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da Divam muhasebat riyaseti tezkeresine dair 
(3/ 147) 

8 - İspirto ve ispiı'tolu içkiler inlıisarı 
umum müdürlüğü 1932 yılı son hesabrna aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divam muhasebat riyaseti tezkeresile İspirto ve 
ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1932 yılı 

son hesabı hakkında kanun layiliasma dair 

16- Xl- 1!>36 tarihinde 3065 sayılr ka.ntııı ola 
rak kabul edilmiştir. 

(3/226, 1/279) 13- XI -1936 tarihinde 3064 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - Konya ovası sulama idaresinin 1932 
yılı son hesabına aid mutabakat beyanname ·i-

nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Konya ovası sulama ve işletm e 

idaresinin 1932 yılı son hesalu hakkında kanun 
layihasrna dair (3/262, 1/ 667) 

10 - Mülga !stanbul Darülfünunu 1932 yı
lı son hesabrna aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divam muhasebat riyaseti 
tezkeresile mülga !stanbul Darülfünunu 1932 
yılı son hesabı haklanda kanqn layihasrna dair 
(3/188, 1/629) 

18 -·I- 1937 tarihinde 3094 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

18- I- 1937 tarihinde 30!)5 sayılı kanun ola-
• rak kabul edilmiştir. 

ll - Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1933 yılı son hesabı hakkında mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divam 
mulıasebat riyaseti tezkeresite Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü 1933 yılı son hcsalıı 

hakkında kanun layilıasrna dair (3/330, 1/ 115) 24- III- 1937 tarihinde 3144 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12 - Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 yılı 

son hesabı hakkında mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divam muhasebat ri
yaseti tezkereaile Tahllsiye umuın müdürlüğü 
1933 yılı son hesabı hakkında kanun Hiyihası-
na dair (3/331, 1/24) 24- III- 1937 tarihinde 3145 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

13 - Tütün, tuz ve müskirat inhisarı ida
releri 1932 mali yılına aid bilançolarrn gönderil
diğine dair 3/ 173 sayılr Başvekalet tezkeresile 
Tütün inhisarı idaresinin 1932 yılı son hesahma 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

dair 3/244 sayılr Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve Tütün inhisarı idaresinin 1932 yılı 

son hesabı hakkında 1/283 sayılı kanun layiha
srna dair 18 - I - 1937 tarihinde 3093 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 
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14 - Van gölü işletme idaresinin 1932 mali 

yilı' sôn hesabına aid mutabakat bcyaıınamcsinin 
sunulduğuna dair Divanr ınuhascbat riyascti 
tezkeresite Van gölü işletni.e idaresinin 1932 yı
lı son hesabı hakkında kanun layihasrna dair 
(3/ 375, 1/850) ı4- VI -ı937 tarihi'nde ruznanieye. 

Gümrük ve ·inhisarlar encümeninden gelen mazbata.lar 

ı -Afyon Karahisar ınebusu Berç 'l'ürkerin, 
Kızılay cemiyeti varidatnnn arttırılınasına dair 
kanuıı teklifi hakkında ( (2/24) 30 - XIl - 1936 tarihinde bu husustaki Sıhlıat 

ve içtiuıai muavenet encümeni ımazbatası kabul 
edilmiştir. 

2 - Bazı maddelerden istihlak vergisi alın
ması hakkındaki 273ı sayılı kanwıun ı nci mad
desinin 5 nci fıkrasının tefsiri hakkında Başve
leillet tezkeresine dair (3/257) 

3 - Dahili istihlak vergisi kanununa mü
zeyyel 2448 sayılı kanunda değişiklik yapılma
ısına dair kanun layihası ~akkında (ı/866) 

4 - Devlet uıeuıuı·ları ınaaşatmm tevhid ve 
teadülü hakkındaki kanwıa merbut cetvelde ba
zı tadilat yapılınasına dair olan 2006 sayılı ka
nuna ilişik (1) sayılr cetvelde değişiklik yapıl-

ll - V): - ı937 tarihinde ıoo9 sayılı karar ola· 
rak kabul edilmiştir. 

ı4 - VI - ı937 tar.ihinclc 3263 sayılr kanuu ol~
rak kn hul edilmiştir. 

ı:ı:ınsı hakkında kanun layihasına dair (1/869) ll - Vl - 1937 tar.ihinde 3~37 sayılı kanun ola
rak kalıtü edilmiştir. 

5 - Gümrük muhafaza memurlarile subay
larının oturmaları için ev yaptırılması ve bun
ların resmi binalarm müsaid olanlarında kira ile 
oturmaları hakkında kanun layihasına dair 
(1j6ı8) 

6- Gümrük tarifesi kanununa ek kanun la
yilıası hakkında (1/617) 

7 - Gümrük tarife kanununu değiştiren 

2255 sayılı kanuna bağlı cetvelin 695 B, C po
zisyonlarında yazılı resimlerin indirilmesi hak
kında kanun lfıyihasma dair (1/867) 

8 \ Gümrük ve inJhisarlar vekaleti .teşkilat 
ve ' 'azi;feleri 'halclundaiki 2825 sayıli kanuna ıbağlı 
kadro cetvelind1~ değişiklik yaprlmasriıa da:fr !ka~ 

20 - I - ı937 tarihinde 3096 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - IV - ı937 tarihinde 3ı52 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 - VI - ı937 tarihinde 3264 sayılı kantın ola
rak kabnl edilmiştir. 

• 
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nun lii;vidıasr haJvkında (1/813) 

9 - Hazarda yarsubaydan yü2ıbaşrya ve sc
fcrdo hütün subaylarla, askeri memurlara elbise, 
kaput ve çi,zme verilmesine dair olan kanunun 
jandarma ve güsmı'ük muhafaza krtalarmda da 
tatbikr hakkında tkanu11 layihasrna .dair (1/ 519) 

10 - İnıhisarların idaresi hakıkrndruki 1660 
numaralı kanuna müzeyyel 2159 . ayrlr ıkanunnn 
9 ncu maddesine ıbir fıkra eklcn.mcsine dair ka
nun layihası ıhakJn:nda (1/6~, 47) 

ll - Memleketiten çıkacak veya memlekete 
girecek ürotme vasrtalarmrn yasale edilmesi ve 
yasaklarm yaJbancr memleketlerin yasak madde
lerilc değiştirilmesine dair kanun layihasr haUc
krnda (1/ 5'6'9) 
12 - Öğl'etici ve teknik filimler hakkında ka

nun layiJ1asrna dair (1/141) 

13 - Şeker istilıliiik: ve gÜin'l'üık resimleri 
haiclandaiki 2785 sayılr ve 13 - VI - 1935 tarihli 
kanunun 6 ncı maddesinin tefsirinc dair Başve
kalot tezkeresil e şeker istilhlak ve gümrük resi m
leri haldundaki 2785 sayılr kanunun ba-zr ımad
dolerinin deği~tirilmesine ve bu kanuna 'ba.zr 
hükümler ilavesine dair kanun layi:hasr hakllnnda 
(3/ 306, 1/ 662) 

14 - Türkiye Oürrill:ı.uriycti ile İran Devleti 
Şcıhinşaıh isi arasında im..:a edilmiş olan transit 
anlaşmasının tasdiki haklanda ıkanun lfLyihasına 

dair (1/ 842) 

15 - T.ürkiyo 8iilmıJıuriyeti il e İran Devleti 
Şchinşalhi.si arasmda imza edilmiş olan Türk ve 
İran gümriiklcrinin faaliyotini tanzim eden an
laşmamn tasdiıln ha:klnndçı. kanun lay ih asıııa dair 
(1/843 ) 

ll -VI - 19<37 tarihinde 3230 sayılr ~mııurı olarak 
lmbul edilmiştir. 

25 - I - 1937 tarihinde 3099 sayılr kanım olarak 
kaıbul edilmiştir. 

ll - XII - 1936 tarihinde 3.078 sayılr kanun ola
rak ıkaıbul edilmiştir. 

13 - I - 1937 tarihinde İktısad cnciimeniıı e. 

10 - II - 1937 tarjıhindc 3122 sayılr kanun olarak 
kaıbul edilmiştir. 

25 - I - 1937 tariılıinde 3101 sayılr kanun olarak 
kaıbul edilmiştir. 

7. VI. 1937 tarİ!lıiııdc 32.17 sayılı 0\aıımı ola ruk 
kaıbnl cd ilmiştiı'. 

7 - VI - 1937 tariılıinde 3216 sayılı kamııı olaırak 

kaıbul edilmiştir. 

Hariciye encümeni~den · gelen mazbatalar 

1 - Bruhri muavenet ve taJılls ve ıbahri mü. 
sademeye mütedair bazı kaidc1crin tevıhidi ihak. 
IDnda 23 eylUl 19l0 tarihli .beynelmilel muıkave. 
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· ıenamelerin tasdikına dair kanun layihası hak
kında (1/796) 

2- Cenevrede milletlerarası iş teşkilatı kon
fern.nsmm 19 ncu inikaÇimda kabul edilen yer
altı işleri mukavelenamesinin tasdikma dair ka
ntm layihası hakkında (1/670) 

3 - Har:bin önünü alınağa ma:hsus Cenuibi 
Amerika muaıhedesine Cümhuriyet Hillrumetin
ce vuku bulan iltih81krn tasdikına dair kanun la
yihası Uıaklanda (1/537) 

4 - Hayvanlarm !bulaşıcr hastalrklarrna kar
şı mücadeleye dair beynelmilel ımukavele ile hay
vanların, etierin ve menr;ıei hayvanİ olan diğer 

mruhsullerin transitine dair rbeynelmilel mukave
lenin ve (Et ve et müstaıhzarlarmdan, tare hay
vanİ maıhsulat ve sütten çıkarılanlardan lbaşka) 
olan mahsuUerin ihraç ve idıhaline dair ibeynelmi
lel mukavelenin tasdikr hakkıooaki kanun layi
·hasrna dair (1/712) 

5 - Hudud ihtilaflarının tetıldk ve tesviyesi
ne mütedtir Tünkiye Cümihuriyeti ile Sosyalist 
Sovyet Cümıhuriyetleri İttihadı ara*lmda mün
akid 6 ağustos 1928 tariiiıli mukavelenin uzatri
rması halclandaıld notanın tasdikina dair kanun 
ln.yiıhasrna dair (1/621) 

6 ~ Sancağm mülki tamamiyetini tekeffüle, 
'T'ürkiye - Suriye hududunun teminine dair mu
nhede ve anlaşmanın ve bunlar ile beraebr imr.a 
ve teati olunan beyanname, mektub ve proto
kollarm tasdiki hakkında kanun layihasma dair 
(1/879) 

7 - Ticaret gemilerine karşı denizaltı ge
milerinin hareketlerine dair Londrada 6 teşrini.
sani 1936 tariılıinde inmzalanan mazbataya ilti-

9- VI- 1937 tariılıinde 3226 sayılı kanun olara:k 
kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1937 tarihinde 3229 sayılı ikanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - XI - 1936 tarihinde 3068 sayılı [{anun olarak 
ka:bul edilmiştir. 

ll -VI - 1937 tarihinde 3243 sayılr kanun olarak 
ikaıbul edHmiştir. 

7- XII- 1936 tariılıinde 3075 sayılr ıkanun olarailc 
kalbul edilmiştir. 

14- VI -1937 tarihinde 3265 sayılı ka;un olara]{ 
kabul edilmiştir. 

hak hakkında kanun layilıasma dair (1/798) 9 - VI - 1937 tarihinde 3227 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 - Türkiye Cümhuriyeti ile Çekoslovakya 
.Hükumeti arasmda aktedilen ticaret anlaşması
mn tasdikı hakkında kanun layillasına dair 
(1/ri81) 

9 - Tiirkiye Cümhuı·jiVetile İran Devleti 
Şehinşahisi arasmda aktedilen baytari mukave-

10 - II - 1937 tarihinde 3124 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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le n i n tas lik ı lta l; In nda kanun l ayihasrııa. dair 
(1/ 834) 7 - V J - J 9:37 tarihinde 3214 sayılı kanun ola

ra k l; :ı lml e tl i 1 miştir. 

JO - 'l'iiı·kiye C'Liııılıuriyet il e h an Devlet i 
SehiJışıılıi~i arasında imza ed il e ıı •lı avai"sey ı·üsc

fer nıukaveleııaınes iniıt tasclikııw dair kantm 
layi hn sr hakknıda (1/835) 7 - VI - 1937 tarihinde 3210 Sayılı kanun ola

r ak k abul edilınişti.r. 
]J - Türkiye Uünılml'iyet il c lran Devleti 

·~'ehiıı şa hisi arasmd a imza ed il en lıuclud mrntaka
sr.mn emniyetine ve m czkfıı:· mnüakada çıkan 

hacl ise ve iılıtilfıflarm tesviyes in e aid ınukavel c

ıı ameııin tasdiluna L1air kanun l ayihası hakkmda 
(1/836) 7 -VII - 1937 tarihinde 3215 say ılı kanun ola

rak kabul edilmiştir . 

12 - '!'ürki ye Uüınhuriyetil e t ran Devleti 
Selünşah isi arasmda i ın za eel il en iaclei mü erimin 
ve cezai mevadda ad li muz:vlıeret muahede ııaıne

siniıı tasdiknıa dair kaııun Hi.yihası hakkmda 
(1/837) 

13 - Türkiye Ciiınhuri yeti l c İran Devleti 
Şeltinşahisi arasımla akteclil en ikamet ıııuk:ıve 

l emı.mesi niıı tasuikı hakkmda kanun layihasına 
lair (l/838) 

14 - '!'ürkiye Ciimhuriyctilc İran Devlet i 
Şehinşahisi arasmda imza edilen muzalı ere l i at1-
Jiye mukavelesinin tasdila hakkında kanun lily i-

7 - VI - 1937 tarihinde 3212 sayılr kanun ola
rak kalıtÜ edilmiştir. 

7 - \ l - 1937 tarih inde 3209 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

hasına dair (1/839) 7 - VI - 193·7 tarihide 3213 sayılı kan ı ın ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - '!'ürkiye Cüınhuriyet il e İran Dcvldi 
Şehin~alıisi arasmda aktedileıı telefon ve tclgraf 
anlaşmasının tasdün hakkında kanun lfi,vihım ı a 

dir (1/840) 

1<6 - Türkiye Cümlıuriycti ilc İran Devll't i 
Şehinşahisi arasmda imza edi lm iş olan ti ca ret 
ve seyriscfain muahcdcsinin tasdikı haklernda ka-

/ 

7 - VI - 1937 tarihiı:ide 32LI. sayılr kanıuı ola-
rak hbul edilmiştir. ' 

nun layilıasma dair (1/841) 7 - VI - 1937 tarihinde 321 sayılr kaııuıı ola
rak kabul edilmiştir. 

17 - 'l'ürkiyc CümJıuriye ti ilc İra ıı Devlt·li 
Şchinşahisi arasında imza edilmiş olan traıı.-it 

anlaşmasnun tasdilu hakkında knun l ftyihsın 

dair (1/842) 

18 - Türkiye Cümhuriyeti ilc İran D evleti 
Şehinşahisi arasında imza edilmiş olan Türk ve 
İran gümrüklerinin faaliyetini tanzim eden an-

7 - VI - 1!:l37 tar ihinde 3217 say ılı kaııuıı ola· 

rak kabul edilmiştir . 
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laşmanm tasdikr haldmı da kaıı un l fı.y i h asma 
dair ( 1/843) 

19 - Türkiye Cümlnıri ycti ilc lt alyı.ı, Kıral
lrğr arasmda 4 nisan 1934 ·tarihinde imza edi len 
ve 27ı58, 2914 ve 2952 sayılr kanunlarla meriyeL 
müddeti uzatdan ticaret mukavcleııaınesilc lcui
yatın tanzimine dair olan itilafnamc Ye merbut
larmm 3 ay daha uzatılınası lıakkmda 1/!39 ', 
Türkiye Cümhuriycti ile ttlya Kıl'allığ·ı anısınc1a 
4 nisan 1934 taı:ilıiııdc imza cdilcıı 27!JR, 2UH 
ve 2952 sayılı kanuiılarla mcriyct mi.idclet. i uzat ı
lan ticar.ct mukavclcnaıncsilc tcJiyatın taııziıııiııe 

dair dair olan üilafname ve mcrbutlanııın 3 ay 
daha temelieli hakkında 1/632, Türk iye Ci.imlnı

riyeti ile İtalya Krrallığr arasında 4 ııisaıı 1934 
tarihinde imza ccl ilib muhtelif tarilılcnk nıi.iJ 

deti uzatılmrş olan ticaret nıukavclcsi l c tcJiyalın 

tanzimine dair olan İtilafname ve metbrıtlarııun 
bir ay on gün daha, meı·iyebte bırakılınası h akk ın -

da 1/641 ve Tür·kiye Cümlıuriycti ilc ltal ,\'11 Kı
rallığr a'rasında 4 nisan 1934 larihiJHle imza ctli . 
lib muhtdif tarihlerde ıni.idJeti uzatılnıı~ ul a ıı 

ticaret mukavelcnamcsilc teuiyı.ı,tın ta ıızirn ine da il' 
olan itiHlfnamc ve merbutla.rmm on gi.iu daha 
meriyette bıralalması hakkın<la 1/6!19 sayılı ka
mm layihalarıııa da i ı· 

20 - Tiirkiy Cümlnıriyoti ile İtalya Krral
hğr arasmda 29 ilk 'kaıınn 1936 tarihi ıı.Jc Romada 
imza ooilcn ticarat V•C scyrisefa,in ffiU3J]ıcdcnamc-

S İlc ti-caret anlaşmasının ve btmlarm ilişıiklcri

ııi.n tasdi·lnna dair kanun Hiyihası ilıa:kıkın la 
(1/ 689) 

21 - TüdnY'e Cümlıuriyct. i il e Sovyet Sosya
list Cünıhuri yetleri birliği araısında !) temmuz 
1922 t<ırihli clcmiryollarr mukavelesinİlı ] 6 ncı ve 
12 nci maddelerini tadikn ve tcfsiıwı 20 teşrini-
evvel 1936 taı·i.hinclc Moskovada aıktoclilen anla~-
nıanm taseliıkı lıaldunda kamın lftyiıhasma dair 

7 - VI - 1937 tarilıintle 3216 sayıl ı kanun ula
rak kabul cdilnü~t..ir. 

1 - II- 1937 taribinde 3109 sayılr J\anıuı oıaı·ak 
kabul edümiştir. 

ll- VI- 1937 tariibinde 3246 sayılr kamm olarak 
kabul edilmiştir. 

(1/ 693) 7 - V -1937 tarihinde 3171 sayılı Jmnun olarak 

22 - Ti.irkiy• iinılımiycti ile Yll!goRlavya. 
IIi.ikfımcli a•ra.sıncla. imza olunan afyon :ı nlaşma

srıırn tasdikrna dair olan 2791 sa.yrlr Jmııuna ck 

·kabul edilmiştir. 

l<aııun la yilıasr haklanda (l/663) 10 - II -1937 tarihinde 3121 1>ayılı kaıuın ola
rak ilmbul edilmiştir. 

23- Türkiye CümJmriyeti ile Yugoslavya Kı
rallığr arasıda 28 birinci teşrin 1936 tarihinde 
imza edilmiş olan iıkaınct mukavelenamesinin tas-
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dil<rna dair bntın la.viıhası .hakkrda (1/ 644) 

24 - Türkiye Cüm.huriyeti ile Yugoslavyı 

ICırallığ1 arasmda 28 •birinci tcşein 1936 tarihinde 
i'lllZa edilen ticaret ve seyriısefain mukavelename
ilc meı-lbutu mcktublarm taısdikma dair kanun 

lftyihasr h ::lildnııda (1/660) 

25 - Türki ye Cü:mhuriyeti Hüıkı1ınetile Yu
nanistan Kırallrğ·r Hükumeti arasmda Aııkara
du. 15 ~kinci ldlnun 1937 tarHlinde alrid ve imza 
ed ilmi şol an ka·ça!kçılrğrn men ve talcibi için Türk
Yunan mukavelenamesinin tasclikı hakkında ıka

ıııın layiltasına dair (1/723) 

2G - 'l'ürkiye Cüınlıuriy e til e Yunaıı·istnıı 

al':ıs ıııtla 20 lıa zi ı ·a n 1934 taı·ihinde yapılnn Mc
ı' i(; - Evtos ırııı ağuıın her iki kıy ısında yapı la 

l':lk id ı ·oli k tesisatın taııziıı ıiıı e ınüte:ıllik itil i'ı

fın tasaikıııa dair olan 2719 ı:;ayıh knııuıı:ı ek 
k:ıııun lftyih:ısı hnkkıııda ( 1/ 483) 

'27 - 'l'ü ı · ki yc ile l •' iııl iıııdiya :ırasındn ııı.iin

:ıkiıl ]2 ağustos 19'29 t:ırihli tie:ıı-ei \ 'C s cy ı ·isc 

i'aiıı ııınalwd es iıı e mÜZL'J'YL'i 20 . Jıa:ünnı 1!J3G t:ı 

l'iıhli itililfın \ ' l' ayııi t· <ıt·i ıhli t i<'a ı· et mıı:ıh cdPsiiL~ 

mL' t·bıı t li s t e iL·ı·in ve (1) ııuınHıı ·a lı ıııuııznııı pı·o

t·okolün t nsd ikıııa ı1 H iı · kaıııııı li1y ilı:ısr .lıakbııda 

(1/ 631 ) 

28 - Tüı·kiye - Uollaııda ticaı ·t• t. aıı lıı ş ııHı sı 

ııın fi nci ve kiliriııg an hışmasınm 18 ıı e i •nıadJo

IPrindeki i •lıohaı· ınüddl'l inin iki aydaıı. ıbiı· ıcıya 

t.eıı:;~ili Jınkkıııtla l j 71 H ·ay ıl.ı kanun l fıyiJıas ı \'l~ 

ll:ıı-i ciyo .cncüıııeni nıazba - t:.ı~ il e 'l'üı·.kiy <' ('iiııılııı 

ı·iy c til e ll ıollmıda Kn·allığı aı-a ·:-ı:ııdıı imzııl:ın:ııı 

ve 3020 sayılı kanunl a ta ·d i·k olıııı:nı t i c· ıll'l·l n ' 

kiliı · ing ıınlaşınn !ııl' i lc buııl a l' a. ı m·ı·lıut nıt·k· t uh
l:ıı ·ua yapı l atak tashilwt. lı:ıl;kıııda 1; 71!! s; ıyılı 

kiııııın l:lyiluıs ııı a daiı-

2.9 - 'l'i:i rkiyL', lııgilt c• J'e n • Tı ·:ı ·k n ı ·ı ı s ııd;ı 

5 ı haziı ·aıı. 193G t a ri ıhiııdl' ıııliııııkicl lıudud \ ' l' ınii

ıım;t•ba ·tı lıase ı ll' i ~w nı ci \ · aı-1 ıııuah eul'kiniıı ~ ııf'i 

f;ıslı lıii.kiiınl t'ı·iııi ıı 'l'üı ·.kiy e iiL' lı-ak :mısıııdn ııo
tn tentisi sıı ntil v tnsJikıııa dail' kaıııııı l:lyilıası 

h : ıkkııı d a ( 1 /7~0 ) 

7- XII - 1936 ·tarihinde 3076 sayılr ka,nun oln
l'ak kabul edilmiştir. 

10-] - 1937 tarıhinde 3125 sayılr kanun olarnk 
kabul e<lilı;niştir . 

5- V - 1937 tarihinde 3169 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - XI - 1936 tari~ıindc 3067 snyı lı l;nııun ola
ı ·ak kubnl t·Jilnuştir . 

10- II- 1937 .taei ılıiııd e 3126 sa~· rlı kanun olarak 
knbul edi lmi f:'tiı·. 

7- VI - l-937 tari ılıinde 3219 sayılı knıııııı ola ı ·ak 

kaı lıııl L·diLmi!:>t i ı· . 

28- IV- 1937 t a rilıiııJ l' 3162 sayılı kaıııııı ol:ı ı · ak 

k:ıılıııl ellilmi~tiı- . 
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30 - Türkiye ve 1\'Iı n· Hükfımotlrri arasm

da 7 nisan 1937 tadJıindc imzalanan dootluk ve 
ikamct muaihedc!cri ilc tab.iiyct mukaveles inin 
tasdikı hwkkrııda kanun l~yil!ınsına daiı· (lj HUl ) 

31 - 'l'ürkiyc ilc Romaııya anı:ıııda mümı
kid ( l )ıobnı ca.nm ·Türk aJıaliı-;iııin nmhıı. ct·rc 1 ini 
tanzim eden mu;kavc l eııaıne ) n i ıı tasd i.lo ~ıa k k ı ııda. 
kanun laymıa.srna dair (J f'633) 

32 - Türkiye - Yunanistan ilmmet, tica
ret ve seyı~sefain ınnahedenaınes i ne bağlı (B) 
listesinde yapıla ca k 1ash i h lııı.ldmıdn. ka ının l;''t
yihası n a dair (1/546) 

33 - Zararlı ilJ.çla.r gayri meşru ticaretinin 
meni lıakluııda Cenevrede 26 ha7.ira.n 1936 tari
hi nde aktedilen mukavelenin tasdikııı:ı ıl:ıir ka-

14- VI- 1937 .ta.riılıiııdc 3261 sayılr kanun olarak 
knıhııl L'ui l mir;ıtiı· . 

2G -I- 1937 tar·ihindc 3102 ·ayılr kanıııı olarnk 
kaıhııl cd ilm ir;ı1 ir. 

lG - Il - J 937 tarihinele 3141 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

nun layiha::ıı hakkıııcla ( (1/786) 27 - V - 1937 taeihinde 3189 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

İktısad encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Bahri muavenet ve tahlis ve ba.hr! 
ınüsademeye u{ütedair bazı kaicleleriıı tevhidi 
Juı.k]mıcla 23 eylUl 1910 tarih li beynel m il el nıu

kavelemımeler1n tasuikma. dait· ınıının Hiyih:ısı 
h akkında (1/796) 9 - vı:- 1937 tarihinde 3226 sayılı kanun ola

r:ık kaLul edi l miştir . 

9 - Bazr maddelerden ist ihlak veı·gisi a.lrn
ınası hakkmdaki 2731 sayılr kanunun lnci nın.d

cle.-in in 5 nci fıkrasının tefs,i,r i hakkwcla B:ı.şve
ka let te7.keı·csine dair (3/257) 

3 - J871 sayılı kanunun 2 nci .maddesinin 
tadili h:ı.kkmrlnki 2442 snyılı kaııunıı ıııi.izeyyel 

kanun lHyi .lınsrnn dair. (1/865 ) 

4 - Ruğclayı koruma karşılığı kanuınınun 

hnz ı ıııııclclclerini değiştiren 2643 sn yı l r kamı

ııu ıı G ıı e:, ıııMl < l esiııin tefs ir i lı akkın< l ıı. Ba~veld

]('t tezkeresine dair (3/377 ) 

G - C'cıırvı·ede Millctler:ıı·nsı iş trşkilntı 

koııfenııısıııın 19 ııcu inikaclmcla kabul C<lilcn 
yc ı ·::ıltı işle ı ·i ınukaveleııanıcsiııin tasdiluna dair 

ll - V - J 937 tarihinde 1009 sayı h karar ola
ı·:ık lı::a.bn1' edilmiştir. 

J-1- Vl- 1937 taı·ihindc 3260 sayılı kanım ola
rak kabul edilmiştir. 

J2 -VI - J937 tarihinde 22G sayı l ı tefsir ola
ra k kab u 1 e di l miştir. 
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kanun lil.y ilın sr lıakkrnd:ı (1/ 670) 9 - v:ı - Hl37 1 H ı · ihiıı clr ::l229 s:ıyrlı kııımıı oln

l'Hk bhul edi lmi ştir. 

6 - Drııizyollnn ve Akııy işlrtıııelrri irla
ı·rlcrin!Jı yaptıı·arnlr grıııilrı· it:in 10 milyon linı
Irk tnh~isnt vcı·ilnırsiııe dııiı· olan kaınııınıı 1 ııri 
nı ndd esi ıı in ılrğişt i ı·i 1 ııırsi lı11 k k rnı1n ki 3047 mı
ııım·alr kanunun 1 ııe ıiınnclclrsi ııiıı ılrğ· i~til'ilııırsi -

ııc ılair knıınıı liiyilııısı lıııkku1<ln (1j (i94 ) J2- TT - 19:37 t:ll'ilıindr 3 J:JJ s:ıy ılr k:ınnıı oln.
ı·a k k:ı hul rılil .nı iştir . 

7- Denizyolları ve .Akay i şlrtmrlr ı·il r fnln·i
lm ve havuzl:n ve lnlavuzhık ıııüdüı·lüklri' İ Y<' 

Drvlrt Reis.ine nid drniz vmnt.Hlıll'r ınrnırırlnrr 

vr grnıi aclnııılarr lıaklmıcln trkıiiıl knııımn layi 
lımmı a ılnir (1/ 394) 

8- Ecnebilerin seynhat ve ikametleri lın.kkrn 

clwki 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna :müzey
yel 935 sayılr kanıınnn 1 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bn ·kanuna bazı maddeler klenmrsi
ne dair kanun layhlıasr ihaıkkrnda (1/616) 

9 - Ereğli şirketinden alınan liman , demir
y~lu ve maden leri n Kozlu ve Kilirnli demiryolla 
rmm işletilmesi ve ~ıavzadaki deniz işlerinin in
ihsar altma almması ilıaldnnda kanun lil .yih asnıa 

JG- ll - 1937 tn ı·i , Jıiııdc 3137 sııyılr k:ıınııı olamk 
blıtıl cılilıııişti ı ·. 

20 -V- 1937 tarihinele 3177 sayılr kanun olarak 
kab n l edi lmiştir. 

dair (1/795) ll- VI- 1937 tarihinde 3241 sayılr kanun ola
rak kabul eclilmıiştir. 

10 - Gümrük t.arife.~i k::ııınıına ek kanun ın.yi-
hasr haiclun da. (1/ 617) 9 - IV- 1937 tari·h inde 3152 sayılı kanun olara;k 

bı !ml edilmi ştir. 

ll - Ri.iıkum etle Ereğli şinkoti arasmda 28 
ikinci teşrin ] 936 tarihinde a~dedilrillş olan satm
ıı lın a m1ık:ıvelesinin tasdikrna ~lnir kanun lily i-
hnsı ha:klunda (1/713) :n -III - 1937 tar ihinde 3146 snyrh kanım ola

ı:a k kn bul edi lmi~ tir . 

12 - 2442 sayrh kaınuıun 1nci maddesinin 
(G-) fıkrasrnrıı trfsiı·i h::ıkkrnda Başvekmet trz-
krr<\~ine clair (3/218) ll- VI -1937 t:ı ı· i ·lıincle 224 snyrlı ı-efsir olaraık 

ka bul edilmiştir. 

13 - İn~ıisarlann id:ıre.~i Jıa,kkmdaıki 1660 mı
ın::ı.rah kanuna miizeyyel 2159 sayılr kanunun 
!) ncu maddeHine bir frkra eldenmesine dair ka -
ııün la.yi·hasile tii:;; kanunu layilıasr (1/623, 47) ll- XII -1936 taı·i·hiııd e 3078 sayılı kanını ola

rak krubul edilmiştir. 

]4 - Kazanç vergis i hakkındaki 2395 sayılr 
k:ımınla 1R90, 19RO ye 2 82 sayılr ·kanun larda 
drğişiklik yapılm asına daiL· kaıınn luyvhnsr lınk
kmaa (1]830) 

' 

12- VI : 1937 tarihinde 3258 sayılr kanun ·olarak 
krubnl edilmiştir. 
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15 - Kıazanç vcr(J'isi kanununun 3 ncü mad

desinin 5 ve 21 nci fıkralarının t cfsirin e dair 
Başveka1et tezkcı·esi hakkında (3/13 ) 

16 - Muamele vergisi kanunnnun ba7-ı mad
delerinin değiştirilmesi \'C bu kamma bazr mad
d 'ler cklcnmcsi hakkında kanun lfı.yi lıasın;ı dair 

(1/832) 

17 - Öğretici ve ·teknik filinılcr lıakkrndıı 

kanun lil.yihasma dair (1/141) 

18 - Sümer bank. kanununun ll nci madd es i
nin deği.;tiı·ilm esi ve 15 nci maddesine biı· fıkra 

eklenmesi haklanda kamın layihasuıa dair (1/636) 

19- Süıner bank sermayesine 42 milyon .lira 
ilavesine dair obn 2580 say ılı kaııuna ek kaııuıı 

ll - VI - 1937 tarihinde 1010 say ıiL kaı·ar ola
rak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1!)37 tatillinde 3257 say ılı kaı1Lııı ola. 
rak kabul cuilmiştir. 

10 - II - 1937 taı·ihinuc 3122 Hayılı kanun ola
rak kabııl cdilmiştir. 

3 -II- 1937 tarihinde 3111 ı:;ayılr kanun olaı:ak 
kabtıl edilmiştir. 

Uyihası haklanda (1/424) 28- .XII- 1936 LatihinJ 3082 sayıl.r kııııuıı ola
rak kıı bul edilmiştir. 

20 - Sümerbank sermayesine 15 000 000 li
ra ilavesine dair kanını lfLyihası lıakluııda 

(1/762) ll - VI - 1937 taıilırntl c 324!) sayrlı kanıın ola
rak kabııl edilmiştir. 

21 - Şeker istihlak ve gümrük r cs imleri hak
kmdaki 2785 sayılı ve 13 - V I- 193.5 tarihli ka
nunun 6 ncı madde~-inin tef ·iı·ine dair Başvckfılet 

tezkeresil e şeker istilılak ve güımük rrsi m leri 
lıa.kkmdaki 2785 sayılı kanunun bazr ınadJcl cı-i

nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazL lıi.iki.iml<'r 

ilavesine dair kanun layiha:ı ha.ldmıda (3/306, 

1/662) 25 - I - 1937 tat·ihindc 3101. snyı lı kıııuıı ola
rale kabul cd il m iştir. 

22 - T elsiz kaııunu l il.y ihıısı lınkkıııdn (1/il90 ) 9 - VI - 19317 tarihinde 3222 say ılı kaııun ola -

23 - Teşviki sanayi kanununun muaddel 26 
ncı maddesinin tersirine dair Baş\'<'kal et tezkc

ı·csi hakkında (3/206) 

24 - 'l' cşYiki sanayi kanuııııııuıı 30 ve 36 n
cı maddelerinin değiştirilmesi .hakkrııua l<nnım 

Jilyilıasınıı. dair (1/570) 

25 - Ticaret g;cmil eı·ine karşı denizaltı ge
milerinin hareketlerine dair J-1ondrada 6 t <'şrini

sani 1936 tarihinde imzalanan ınazbatnya i lt i hak 
hak k ında ka nuıı l~yihasrııa dair (1/798) 

ı:ak kabul edilmiştir. 

27 - V - 1937 taeihindc 223 sayılı tcfsir olarak 
k n hı ıl l' Üi Inı iştir. 

!) - VI - 1937 tarihinele 3220 sayı lr kanun ola
ra k ka.bnl edilmiştir. 

9- VI- 1937 tarihiuel 3227 sayrtı knnıın olarııle 

kabul edi 1 miştir. 

1 
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26 - Türk gemi kmtarm a aııuııim :;;irketi 

1c:;;kili lıakkwd ak i 2070 sayılr kammla miit eı:;ck 

kil şil'ketiıı 1as l'iycsi ve imtiyaı mevzumm teşkil 
etle n hizmetlerin İktı sa u veka1cf i ne bağlı lı ükın1 
:;;a.lısi ycti hai z bil' iuareye clcvr·i lıakkuıda kanuıı 
layilı a ·ma dair (1/763 ) 

27 - 'l'üdi:iye Cümlıuriye ti ilc Çckoslo\'ak,,·a 
Hükumeti arasmda aktedilen tiearct anlaşması

ımı ta ·dil\r haklmıda akııun lay ihaswa dair 
(1/581) 

28 - 'l'Lirkiye Cümhııriyc fi ile Jr·aıı Oc,·lct i 
Şehinşahis i al'as ıııda imza edilmiş olan tiearet n· 
seyr·isefain nınahcdcsi ııin tasdiki lıakknıda bı

nun lfıyilıasıııa dair (1/841) 

2!) - - TLirkiyc (\ilınri,v c ti ile lı·ıııı l>evkt i 
.,ahinşabisi a ras ıııu a imza cdilıııilj olan tl'aıısit· 

anla~ınasııun tasdikı luıkkınlla lwınııı liı y ihusı

ııa dair (J / 842) 

30 - Türkiye Cünıhuri yet i ile h an Dt'vl et i 
Şahinşahisi arasmda im za cd ilıııi ş olan 'l'ül'l< n· 
İran giimriiklcl'inin faaliyetini tanzim eden aıı
laşmaıun tasdikr hakkmda kanım lfıyihasııııı 1lıı-

12 - VI - 1U37 taı·ilıind c Büt<;e L' I li.: Ümcııiııc. 

10 - n - 1907 tal'ilLiuJe 31:!4 suy ılı lw. nıııı uln 
rak kabul euilmiştir. 

7 - VI - 1937 ta l'ihindc 3218 say ılı kanun ula
rak lmlınl cdilınişlir. 

7 - VI -1~J37 taı:ilıiııde 3:!17 say ılı kaııuıı olu 
rak kabul edilmiştir. 

ir (J / 843) 7 - VI - 1937 tarilıiııtle 3216 sa ,,· ılı lwııuıı ola
rak kabul cdilıni~tir. 

31- 'J'i.irkiye Ciimhuı·iycii ile Jtal y;ı Kıı·;ıl 

lığ·r arasmda 4 ııisan 1934 tarihinde ıııı z;ı 

edil.cıı ve ·2758, 2914 ve 2952 sayılr kaııtınlarla 
ıneriyet miiddcti uzatılan ticaret ınukaveleııa

mesile tediyatrn tam:inıine daü· olan itil ilf ıı:ı 

uıe ve nıerbutlarnun 3 ııy dalıa uzatılm as r ha 1\ 

kında 1/ 598, '!'ürkiye Ciiınhuriyeti ile 1 f ;ı l ya 
Krrallrğr arasında 4 nisan 1934 taı·ilıiııtl( • iııı za 

edilen 275 , 2914 ve 2952 sayılr kanunlarla ııı e

riyct miiddeti uzatılan ticaret ıııukawl(• ıı .:ın ı C'

sile tcdiyatm tanzimine dair olan itilii f'ııaıııe 
ve merbutlarmm 3 ay dıılıa tC'ıııdidi hakkıııd;ı 

:ı / 632, Türkiye Cümhi.u·iyeti ile İ ta l yıı Kıı·a 11 ı 
ğı ara ·mda 4 nisan 1934 tarihind e iııı z ıı cd ililı 

muhtelif tarihlerde ıuücltl eti nzatrlmı~ olan f i
car et mukavelesile tediyatm tanzimine dair· olm ı 
itiHifname ve merbutlarmm bir a;· on giiıı da
ha meriyette bn·akılmmu ha kkıncla 1/ 6-1-1 n· 
Türkiye Cümhuriyeti il e İtalya Krrallığr ar a
sında 4 nisan 1934 tarihinele imza ed ililı ıııulı

t elif tarihlerde müddeti uza.trlıın~ olan f icaret 
mukavelena.mesilc tediya tm tanzimine d; ı ir ul m1 
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itilafname ve merbuthmnm on gün daha nı cri

yette bırakılması hakkında 1/ 659 sayılı kanun 
layiliasma dair 1 -II- 1()37 tarihinde 3109 sayılı kanun ola

rak kalml edilmiştir. 

32 - Türkiye Uii.mhnriycLi i le JLa lyu 1\ ınıl 

hğı arasmda 29 ilkkanun 1936 tarillinde Roma
da imza edilen ticaret ve seyrisefain muahede
namisle ticaret anlaşmasının ve bunların ili ş ik

lerinin tasdikma dair kanun layihası haldun
da ( 1/ 63()) 

33 - Türkiye Cüınhuriyeti ile Yugoshi\',Ya 
Hükumeti · arasında imza olunan afyon anlaşma
srom tasdikma dair olan 2791 sayılı kanuna ek 

ll - VI - 1937 tanıünde 324ü sayılı kamuı ola
rak kabul edilmiştir. 

kanun layihasr haklanda (1/ 663) 10- II- 1937 tarihinde 3121 sayılı kaınm ola
rak kabul edilmiştir. 

34- 'rüdüye Cümhnriycti ile Yngoshı,·ya 

Kıra llı ğr arasııı d a 2 birinci teşri u 1936 ;ta ri lı i ıı
dc imza edilen ti caı'tlt ve scyriscfai ıı muluı\'ell'ııa 

rn csil e mcı~butn ım cktt~blanıı tasdiknıa dair ka
ıtuıı l&yiılıas r ilıa.ıiJuııda (1/ 660 ) 

35 - Türkiye Cii:mlıuriy0L ın c t·kez lwııkast 

10- II - 1937 tal'iıhiHJc 3125 sayılı kaıııııı olarak 

kwb ul eJilmi:;ıt ir. 

kanununa ek kanun lay ihası hakkında (1/ 690 ) 12- U - 1937 taı ·i lıiııdc 3133 sayılı kanun ulanık 
kwbul elli lınri şti r. 

36 ~ Türkiye Cümhmiyeti Zinıal haııJ\as ı 

kanunu layiıhasına dair (1/ 634) 

37 - 'l' i.il'k iyc - Ilo ll.aml a 1 ican· t a ııl aı;; n ı;ı ,o.; ı 

nın G nci ve ldiı·ing a nl aşmas uıııı 18 ııei madd c
lcrin<loki ihlbar müddetinin iki ay<lan bir aya 
tc ıızili ha lclmı da 1/ 718 sayılı kanun lilyi ılıası ,.e 
J [ a ı·ic iye ·cncü ın c ıı i ına zılıa tas il e Tü ı ;k iye Uüm 
ılıı ıt· i yeti lc Hollanda Krrallığ ı anıswtla iınza laıı an 

~!020 ~·ay ılı ık a uııııla tasdik o luıı aıı tiı· u ı·e t \ ' l' Id i
ring anlaşmalarilc ıbnnlara m cııbut ın cktu·blaı ·Ja 

yapılacak ta,slı i lı hakkımla 1/ 719 sa~' rlr ka nun 
l uyi~1asma dair 

3~ - TıÜt"ckiy ı• il e Fi ııl :1udiya a ra:,;ıııda müııa

kid 12 ağus t·os 1929 tariıhli ticaret n• sl•yı·isdaiıı 

nıuahedc ·ine nıüzcyycl 20 ılıaziran 1936 taı·ilıli 

itilMw ve ay n i 'Larilıli ti caret :ın uahcdcsi 1 e me ı•but 

l is-telcri n ve (1 ) ımınaralı mıınzam pt·vtokol üıı 
ta sdikıu a dair kanun luyiha.sı hakıkmda (1/ 631) 

39 - Tiid~i ye - Yunanistan i llmın ct, t i C';ııT t 

ve scyrisefaiıı mnahcdcnaıncs in e bağlı (B ) ı ·.;t ı ·

·indo yapılaca k tas:hih hakk ınd a kanun lZ~yi lıası . 

-1: - 6 - 1937 1ııri~ıinde 3202 sayıl ı J;aunJJ olanık 

kalbul CLlilmiı;;tir. 

7 - VI- 1937 t ariJıinde 3219 sayılı kanun olarak 
kaıbul cd ilmiştir. 

10 - l [ - 1937 tari ılı iıHk 3126 say ılı kııı ıııı o l anı k 

knıbul cdilmıir:;tir. 
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na dair (ı/546) 

40- 22 temmuz ı93ı tarih ve ı871 sayılr ka
numm 2 nci maddesinin tadili hakkındaki 2442 
munaralr kanunun ı nci maddesinin değiştiril

mesine dair ıj568 sayılr kanun layİhasile Gümü
şane mebusu Edib Servet Törün, 2442 sayılr ka
nunun ı nci maddesinin (G) fıkrasımn tefsiri
ne dair 4jı3 sayılr •takriri hakıkında 

ı5 - II - ı937 tarihinde 3ı4ı sayılı kanun olaraik 
ka1bul edilmiştir. 

Bir hükme bağlanmasına lüzum görilimediği 
h akkındaki Bütçe encümeni . ma:z;batası 11-VI-
1937 tarihinde kabul edilmiştir. 

Maarif encümeninde'n gelen mazbatalar 

ı - 2201 sayılr kanuna bağlr ı numaralr çi
zelgenin değiıştirilmesi haklundaki 3051 sayılr 

kanuna bağlr kadrodaki yanlrşlrğrn düzeltilme-
sine dair Başveldlet tezkeresi hakkında (3/3ı5 ) 12 - II - 1937 taribinde 976 sayılr karar olarak 

kabul edilmiştir. 

2- Köy eğitmenleri haldmırla kanun layiha
sma dair (1/862) 

3 - Maarif teşkilatma dair olan 789 sayılr 

kanunun on birinci. maddesi hükmünün iki yrl 
tecili haklm1d a kanun la.yihasma dair (1/804) 

4 - Maarif veldleti merkez teşkiJatı ve vazi
f eleri hakkındaki kanuna ek kanun layiliasma 

ll - VI - 1937 tarihinde 3238 sayılr kanun ola
ra k kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3208 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

dair (1/628) 6 - I - 1937 tarihinde 3087 sayılı kanun ola
rak ka bul edilmiştir. 

5 - Maarif vekaJeti merkez teşlciılatı ve va
zifel eri hakkındaki 2287 sayılr kanuna müzeyyel 
kanun layihasma dair (lj78ı) 

6 - Maal'if vekaleti prevantoryomu ve sa
natoryomu hakkında kanun layihasma dair 
(1/824) 

7 - Öğretici ve teknik iilimler hakkmda ka
nun la.y.ibasma dair (1/141) 

9 - VI - 1937 tarihinde 3225 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1937 tarihinde 3225 sayrlr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10- II- 1937 tarihinele 3122 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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Maliye encümeninden gelen mazbatalar 

1- Afyon Karahisar ınebusu Bel'ç Türkerin, 
Kızılay cemiyeti varidatmm arttırılınasma dair·, 
kanun tekbfi hakkında (2/24 ) 

2- Arazi tahı·iri hakkmdaki 2901 sayılı ka
nuna ek kaııun lay;ihasma dair (J / 752 ) 

3 - Arazi vergisi kanununun 5 ııci madde ·i-
nin tefsiri ha kkmda BaşvelüUet tezkeresine 
dair (3/ 312) 

4 - Askeri ve mü lki tekaüd kanununun 
46 ncı ırıaddesinJn tefsiriııe daiı· Başvekalet tez
kere~·;i hakkmda (3/ 200 ) 

5 - Aserld ve mülki telmüd kanununun 
60 ncı maddesinin birinci fıkrasmrıı değişt~rilıııe
si hakkrııda 1/ 482 ve askeri ve mülki t ekaüd ka
nununa ek 1/492 sayılr kanun Hiyihalanna dair 

6 - i\skeı·l' ve mülki tekaüd kanuıınrıa ek 
kanuıı l ily ihası luıkkmda (1/851 ) 

7 - Bazı ıııadclelerdeıı istihlilk verg-isi alın
ınası hakinndaki 2731 sayılı l<aııuııun lıı c i mad
desinin 5 nei fıkrasının tefsiri hakkında Bnşve
ldilet tezl<eı · esiııc laiı· (3/ 257 ) 

8 - Buğ·ılnyr korunın karşılığı kaııuııuımn 

bazı ıııadd el e ı·iııi cleğiştiı·eıı 2643 sayı lr kaııu

ııun 5 nci ınaddesinin tefsiri hakkrııcln Başvekfı
let tezkeresine dair (3/ 377) 

9 _:_ Denizyolları ve Akay işl etm eleri lc Fab
rika ve Havuzlar ve Kılavuzluk müdürlükl eri 
ve Devlet Reisine aid deniz vasıtaları memur
ları ve gemi adamları hakkında 1 •kaüd kanunu 
la.yihasma dair (1/394) 

10 - Devlet demiryollan ve limanlan işlet

me uınum müdürlüğ'Ü memur ve müstahdcınlcri
nin ücretlerine dair olan 2847 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

30 - XU - 1936 tarihinele bn husustaki ılıhat 

ve iç:tiıııai nıuavenct encünıeııi muzbatası kabul 
edilmiştir. 

28- LY- 1937 tarihinde 3161 sayılr kanun ola
rak kabul edilmi ştir. 

15 - H- 1937 tarihinde 977 sayılı karar o l arıık 

kabul edilm iştir. 

4- J - 1937 taı·ilıinde 966 sayılr karaı· ohu·ak 
kabul ('c]i l nıiştir . 

22- 1 - 1937 tarihinde 222 sayılr tefsiı· ve 29 -
J - 1937 t:ır·ihi:ııclc 3107 sayrlr kanun olaı·ak ka
lın! edilıııişt· ir. 

J2 - VI - ·19:37 tıırihiııde 3255 sayılr kıınun ola
rak kabul e dilmiştir. 

J1 - VI - ·19:37 tarihinele 1009 sayılı karar ola
rtık kabul edilmiştir. 

]2- Vl- 1937 tar·ı i hiıı le 226 sayılr tefsiı· o i a ı·ak 

kabul edilmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3137 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

layihasına dair (1/761) 17 - V - 1937 tarihinde 3173 sayılı kanun ola
rak bbul edilmiştir. 
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11 - E cuebi memleketlerde h izmet etmektc 
olan memur ve müstahdemlerin maaş, ücr et ve 
tahsisatlarmnı tediye sureti hakkındaki kanun
da değişiklik yapılmasına dair 1/G92 . ayılı ka
nun layi hası ve Maliye eıı cüm cni mazbatasile 
maaşatm tevhicl ve t eaclülü hakkmdaki 1452 ve 
1498 sayılı kanunlara ek 1843 say ılr kanunıın 

2 nci ve 4 ncü maddelerinin deği ştirilm es ine dair 
1/657 numaralı kanun layiha sı hakkında 

12- Ecnebilerin seyahat \·e ikametlcri hak
kındaki 2 mar t 1331 tarihJi muvakkat .kanuna 
müzeyyel 935 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilm esin e ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun layihasr hakkmda (1/ 616 ) 

13 - Ereğli şirketind en <.ılma n lim an, drmir
yolu ve madenierin Kozlu n Kilimli r1 eıniryolla

rrnrn işletilm esi ve havzadaki d cniı ı ş l erinin in
hisa ı· altına alınması h<.ıkkınd a kanun l a yihas ııı a 

cl ai ı · ( 1/ 795) 

14 - Gezici .tapu . icil mcmurl a ı·r ilıdasr hak-

12 - VI - 1937 ta rihinde Bü t<>c cn cürmn i rı c. 

20 -V - 1937 tarihinde 3177 ı:;ayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinele 3241 sayrl r kanun ola· 
rak kabul edilmiştir. 

kında kanun layiha sın a da ir (1/ 91 ) 3 - II - 1937 tarihinde Alliye encürncninc. 
15 - Göçmenlcı· c ve muhtaı; c,: i ft <; ilc ı ·e tohum -

luk ve yemeklik dağıtılması hakkmda kanun lfı -

yihasma dair (1/ 645 ) ll - VI - 1937 tarihinde 3242 ·ayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 - Gümrük ınuha:faza m cınul'ial'ilc subay-· 
larının oturmalan ic,: in C\ ' ? a ptrnlrnasr ve bun
ların r esmi binaların nıüsa iJ olanlal'lnda kira il c 
oturmaları h a kkında kanun l ~y ilı muna dair 

(1/618) 

17- Gümrük tarifesi kanununa ek kanun lfı
yiha sı hakkında (1/ 617 ) 

18 - Hükumetle Ereğli şirk eti arasmda 28 
ildnci teşrin 1936 tarihinde al<t edilmi ş olan -satın 
alm a mukavelesinin tasdiluna da ir lmmtn l~ yi 

hası hakkında (1/713 ) 

19 - 2442 sayılr kanunun 1 nci maddesinin 
(G) fıkrasının t ersiri haklurıda Başvci,Mct t ez

kcr esine dair (3/218) 

20 - İnhisarlarm idar esi hakkında ki 1660 
numaralı kanuna müzeyycl 2159 sayılr kanunun 
9 ncu maddesine bir :fıkra eklenmcsin c dair ka
nun layihasile tuz kanunu Hiyiha ı hakkında 

20 - I - 1937 tarihinde 3096 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - IV - 1937 tarihinele 3152 sayllı kanun ol a
rak kabu ledilmiştir. 

31 - III - 1937 tarihinde 3146 sayılr kanun ola
r ak kabul edilmiştir. 

. ' 

ll - VI - 1937 tarihinde 224 sayılr tcfs ir ola
rak kabul edilmi ştir. 
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(1/623,47) 

21 - Kaçakçılığm men ve takibine dair olan 
kanunun 71 nci maddesinde yazılı müddetin as
keri ihtisas mahkemelerine nıunhasır olmak üze
re uzatılınası hakkında kanun layiliasma dair 
(1/754) 

22 - Kmbiyo, esham ve tahvilat kaçakçılığı
nın takibi hakkında kanun layİlıasma dair 
(1/262) 

23 - Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı 
kanunla 1890, 1980 ve 2882 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılmasma dair kanun l ayih sı hakkında 

(1/830) 

24 - Kazanç vergisi kanununun 3 neü mad
desinin 5 ve 21 nci fıkralarının tefsirine dair 
Başvekalet tezkeresi hakkında (3/138) 

25 - Madeni ufaklık para i!ıakkmdaki 2257 
sayılı kanunun ibazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 2461 numaralı kanunun 1 nci maddesi
nin değiştiri1mesi !hakkında kanun layİlıasma dair 
(1/658) 

26 - Muamele v.ergisi kaununun ibazı mad
delerinin reğiştirilınesi ve ibu kanuna bazı mad
deler eklenmesi ·hakkında kanun layiliasma dair 
(1/832) 

27 - Öğretici ve teknik filimler ha:kkında ka
nun layiliasma dair (1/141) 

28 - Sümer ibank kanununun ll nci madde
sinin değiştirilmesi ve 15 nci maddesine ibir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun layiliasma dair (1/636) 

29 - Sümerbank sermayesine 15 000 000 lira 
ilavesine dair kanun layiliası (1/762) 

30 - Şeker istihlak ve gümrük resinileri 
iha;kkındaki 2785 sayılı ve 13 -VI - 1935 tariiili 
kanunun 6 ncı maddesinin tefsirine dair Başve

ikalet tezkeresile şeker istihlak ve gümrük resim
leri hakkındaki 2785 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve ibu kanuna bazı 

ll - XII - 1937 tarihinde 3078 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

31 - V - 1937 tarihinde 3193 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 - XI - 1937 tarihinde 3070 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1937 tarihinde 3258 sayılr kanun ola
rak kabul. edilıniştir. 

ll - VI - 1937 ta'rihinde 1010 sayı1: karar ola
rak kabul edilmiştir. 

25- I -1937 tariılıinde 3103 sayılı ikanun olarak 
kwbul edilmiştir. 

12 -VI- 1937 ·tarihinde 3257 sayılı kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

10 - II - 1937 tarihinde 3122 sayılı ikanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

3 - II - 1937 tarihinde 3ll1 sayılr ikanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

ll -VI - 1937 tarihinde 3249 sayılı kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 
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ihükümler ilavesine dair kanun layihasr hakıkm~a 
(3/306, 1/662) 

31 - Teşviki sanayi kanununun muaddel 26 
ncr mlliddesinin tefsirine dair Başvekalet tezkc

resi hakk mda (3/206) 

32 - Teşviki sanayi kanununun 30 ve 36 ncr 
maddelerinin değiştirilmesi ihakkrnda kanun layi
illasına dair (1/570) 

33 - Türk gemi kurtarma anonim şirketi 

teşkili hakkındaki 2070 sayılı kanunla müte
şekkil şirketin tasfiyesi ve imtiyaz mevzuunu 
teşkil eden hizmetlerin İktısad vekaletine bağlı 
hükıni şahsiyeti haiz bir idareye devri hakkında 
kanun layihasrna dair (1/763) 

34 - Türkiye Cümhuriyet Merkez bankasr 
kanununa ek kanun luyihasr hakkında (1/690) 

35 - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat bakası ka
nunu layihasına dair (1/634) 

36 -Vakıf memba sularile orman ve zeytin
liklerin i§letilmesi için Vakıflar um um müdür
lüğüne mütedavil sermaye verilmesine dair ka
nun layihasr hakkında (1/845) 

37 - 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 sayılr 

kaminun 2 nci maddesinin tadili. hakkındaki 2442 
numaralı kanunun 1 nci maddesinin değiştiril

mesine dair 1/568 sayılı kanun layilıasile Gi:i
müşane mcbusu Edib Servet Törün, 2442 sayılr 

kanunun 1 nci maddesinin (G) frkrasrnrn tefsi
rine dair 4/ 13 sayılı takriri hakkında 

38 - Zabrtai srhlıiyei hayvaniye muayene rii . 
sumuna aid 405 sayılr kanuna ilişik tari '- nin 
değiştirİlınesine dair kanun layihasr haklurı

da (1/635) 

25 - I - 1937 tarihinde 3101 sayılı kanun olarak 
kalbul edilmiştir. 

27 -V- 1937 tarihinde 223 sayılı tefsir olarak 
kalbul edilmiştir. 

9 -VI - 1937 tarihinde 3220 sayılı kanun olarak 
kwbul edilmiştir. 

12 - VI - 1937 tarihinde Bütçe encümenine 

12- II -1937 tarihinde 3133 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4 - VI - 1937 tarihinde 3202 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1937 tarihinde 3254 sayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Bir hükme bağlanmasına lüzum görülınediği 

hakkındaki Bütçe encümeni mazbatasr 11-VI-1937 
tarihinde kabul edilmiştir. 

ll- I- 1937 tarihinde 3091 sayılr kanun olarak 
kabul edilıniştir. 
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Meclis hesabıarının Tetkiki er cümenind:en gelen mazbatalar 

1 - Büyük Millet Meclisi , 'Riyaseti Cümhııı
vc Divanr ınuhasebat 1935 .)'ıh :on hesahlarr hak-
Innda (5/ 37) 8 - I - Hl37 tarihinde oknnmnş ve I'Iüküııw1 · 

t evdiine karar verilmiştir. 

2 - Büyük Mill et Meclisi 19::\ö yılı mayıs 

ayr hesabı haklunda (5/ 32) 13- XI- 1936 1arihinde okunmuştm·. 

3 -Büyük Millet Meclisi 1936 yrlr haziı·aıı 

ayr hesabı hakkında (5/ 33) 13- XI -1936 tarihinde olmııınuf)tuı·. 

-:1: - Büyük Millet Meclisi 1936 yılı temmuz, 
ağustos ve eylül aylan hesabı hakkında ( 5/3 -~ ) 13- XI- 1936 tarihinde okunmuştur· . 

5 - Büyük Millet Meclisi 1936 yrlr hiı-inci 

teşrin ayı hesabı hakkında (5/ 35) 13- XI- 1936 tarihinde okunmuştur. 

6 - Büyük Millet Meclisi 1!)36 .vrlı ikinri teş-
rin ayı hesabı hakkında (5/ 36) 4- I- 1937 tarihinde okunmuştur. 

7 - Büyük Millet 1\feclisi 1936 yılı hil'll r i 
kanun ayr hesabı hakimıda (5/ 39 ) 22- I- .1937 tarihinde okn nınpştur . 

8- Büyük Millet Meclisi 1937 yılı ikinci k[t-
nun ayı hesabı hakkmda (5/ :1:3 ) 31- III- HJ37 tarihindC' oknnmuştlll' . 

9 - Büyük 1\Iillet Meclisi 1937 yrlı şubat a~· ı 

hesabı hakkında (5/ 45) 2- IV- 1937 tarihinde olnınnıu 'ıltur. 

10 -Büyük Millet feciisi ve miişteınilfıtın-
daki eşya hakkında (5/ 44) 31- III- 1937 tarihinde olmnmuştur. 

ll- Milli saraylarla Yalont kü~k l eı-intleki el?-
ya hakkında (5/ -:1:9 ) 31- V- 1937 tarihinde okunmuştur. 

Milli müdafaa encümeninden gelen mazbatalar 

.1 - Askeri izin kanununa ek kanuıı layİlı ası 

hakkında (1/683 ) 12 - II - 1937 tarihinde 3129 sayılı kanun ola
rak kabııl edilmiştir. 

2 - Askeri orman kornma teşkilfıtı hakkrnda 
kanun layihasına dair (1/672 ) 26- IV- 1937 tarih inae 3157 sayrı kanun ola

rak kabul edilmiştir . 

3 - Askerlik kanununun 5 nci mıııldesine bir 
:fıkra ilavesine dair kanun layilıasr hakkında 

(1/773 ) 

4 - Asker! mcmmlar 1uıkkındaki bnunun 
5 nci maddesinin tcEsirine dair Başvekftlet tez
kcresilc askeri memurlar hakkındaki 1455 sayılı 

kanunun 5 nci maddesil.c bu madde.v - ~ lıir :fıkra 

ilavesi hakkındaki 2016 sayılı kanumın 3 1ıcü 
maddesi hükmünün dcği~tirilmesinc ve adı ge-

20- V- 1937 tarihinde 3174 ·ayılr kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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çen 14:5:) numaralı kanuna iki muYakkaı madde 
eldenm esine dair kaıınn l il>·ihası hakkında (3/55, 
1/ 651 ) 11 - II - 1937 tarihinde 3128 sayıl ı kanun ol~rak 

kabul edilmiştir. 

5- Askeri Ye mülki lteka üd kanuııuıınn ·2 nci 
maddesinin 1 ıı c fıkl'asmın değiştiri l ın~·i ha·k-
kındu kanun lfı,vilıu.sına duir (1/556) 20 - XI - 1936 tarihinde 3066 sayılı kanuıı 

6 - Askcl'l \ ' C mülki tckaüd kaıınnuımn 

46 ıı c r maddesinin tcfs irim• da ir Başvckal ct tcz-

olal'ak kabul edilmiştir. c 

hresi hakkıııdu (3./200 ) 4 - l - 1937 ·tarilıinı.le 966 :ayılr ka ı·ar ola r·ak 
kabnl ed ilmiştir ·. 

7 - Askeri \ 'l' mülki telmüd ka.nuııuııuıı 

60 n c ı maddesinin birinci frhasmrıı değ işt i ı-ilm c 

si hakkında kanun lay iha s ın a dair (1/ 482 ) 

8 - Askeri ve mülki lckaüd lniıuınnııa ('\;: 
kaımn la ,vihası hukloncla ( 1/851) 

9 - Binbaşılık ve yarhaylık nas ı b tarilıle ; · i

nin tashill edilm e ·ini isteyen topı;u Yarbay Sami 

22 - I - 1937 tarihinde 222 sayılr ıtefsiı· ve 29 -
I- 1937 tarihinele 3107 sayılı kanun olarak ka
bul edilmiştir. 

12 -VI- 1937 1urihindc 325.J sayılı kanu n ola
rak kabul edilmiştir. 

hakimıda Başvekalet tezkeres ine dair (3/285 ) 4 - XII - 1936 tarihinde 961 sa~· ılı k<ırar ola
ı-ak kabul edilmiştir. 

10 - Deniz hastanesinin tam i ri iç:in ] 937, 
1938 ve 1939 senelerine sari taalıhüde g iri ş ilm esi 

hakimıda kanun l flyi hasın a dair (1/ 686) 

ll - Devlet meteoroloji işleri genel direktür
lüğü teşkilat ve vazifelerin e dair kanun lfi yi hasr 
hakkında (1/'649) 

12 - Gazi Antebin Koza ıılr malıallcı,; iııde otn
ran Halebli Yüzbaşı Hasan Nurettin hakkında 
Zat işleri son tctkik mercii encümcninin vermiş 

olduğu kararın 2515 sayılr kanunun 4 ncü mad
desine tcvfikan tasdiluna dair Başvekfllet tezkc-

5 - V - 1937 tarihinde 316 sayılı kaııun olu
rak kabul edilmiştir. 

10 - II - 1937 tarihinde 3127 say ılı kı.ıııuıı ola
rak kabul edilmiştir. 

r esi hakkında (3/298) 20 - I - 1937 tarihinde 968 sa,) ılı karar ola
rak ka,bul edilmiştir. 

13 - Gedikli küçük zab it mcmbal a rın a dair 
2505 sayılr kanuna bir madde ekl enmesi hakkında 
kanun layihasma dair (1/790) 

14 - Gedikli küçük zabit mcmhal arıııa dair 
olan kanunun 2 nci maddesinin B ve C fıkrala

rmm değiştiri lmesine ve mczkfir kanuna bir mu
vakkat madde eldenmesine dair kanun lay ih ası 

9 - VI - 1937 tarihinde 3221 sayılr l<aııun ola
rak kabul edilmiştir. 

hakkında (1/684) 15 - II - 1937 tarihinde 3134 sayılı kan un ola
rak kabul edilmiştir. 
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15 - Genel kurmay şifre subayı piyade yüz

başısı Cevad haklanda Zat işleri son tetkik mer
cii encümeninin vermiş olduğu kararın 2515 sa
yılı kanunun 4 ncü maddesine tevfikan tetkikı
na dair BaşvakaJet tezkeresi hakkında (3/286) 

16- Harbiye okulu istihkam öğretmeni Bin
başı Şükrü Över hakkında Zat işleri son tetkik 
mercii encümeninin vermiş olduğu kararın 2515 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine tevfikan tetki
kma dair Başvekalet t ezkeresi hakkında (3/287) 

17 - Hava müdafaa genel komutanlığı teş
kili ve vazifesi hakkında kanun layiliasma dair 
(1/817) 

18 - Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya ve se
ferde bütün subayla'rla, askeri memurlara elbi
se, kaput ve çizme verilmesine dair olan kanu
nun jandarma ve gümrük muhafaza kıtaların<la 
da tatbiki hakkında kanun layihasma dair 

21 - XII - 1936 .tarihinde 964 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - XII - 1936 tarihinde 962 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3231 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

(1/519) 25 - I - 1937 tarihinde 3099 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

19 - İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri me
murları kanununun 23 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve 29 ncu maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun layiliası hakkında (1/826) 

20 - Jandarma efradı hald,mdaki 1861 nu
maralı kanunun bazı maddelerini değiştiren ka
nun layiliası hakkında (1/677) 

21 - Jandarma kanununun 18 nci maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/326) 

22 - Mardin ihtisas mahkemesinde emekli 
dördüncü sınıf askeri adli hakim Cemilin üçün
cü sınıfa terfii hakkında Başvekalet tezkeresine 
dair (3/288) 

23 - Ordu ikramiyesi kanunu mucibince mes
leğine aid faydalı telif ve tercümeele bulunan
lara verilen ikramiyelerden kazanç, buhran, mu
vazene ve hava vergilerinin kesilip kesilmiyeceği
nin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/365) 

24 - Resmi devair ve müessesat ile Devlete 

ll - VI - 1937 tarihinde 3240 sayılı kanun ola
rak kabul edilıniştir. 

26 - IV - 1937 tarihinde 3155 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

5 - IV - 1937 ,tarihinde 3148 sayılı kanun ola 
rak kabul edilmiştir. 

22 - I - 1937 tarihinde 970 sayılı karar olarak 
kabul edilıniştir. 

27 - V - 1937 tarihinde 993 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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aid idare ve şirJ<etlerde ve mcııafii umuıniyeyc 
hadim müesseselerde bulundurulabilecek vesaiti 
naldiye haklundaki kanuna ek kanun layihasrna 
dair (1/589) 6 - I - 1937 tarihinde 3088 say ılr kaııuıı ola

rak kabul edilmiştir. 

25 - R esmi deva i e ve müessesat ilc D cd ete 
ai d idare ve şiı~<ctlcrde ve me ııaf i i um uııı iyeye 
Jıi'ıdirm. mticsscse l eı.·cle bultıııdnntlı~bilccck vcsal1 i 
mukliye kanunun a ek kanmı layilıasuıa dair 
(1/820) 

26 - Swbay ve aJSkcri nı cmurla.ı·m Lı •kaüdü 

için riirtıbc ve srnrflanııa göre 1ayin oluııaıı ya:;:
lan bildiren 2272 sayrlı kanuntın değiş!irilm"<\<ıiıı e 

ll - VI - 1937 •tadhinde 3235 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

dair kanun la.yilıası hakokmda (1/ 593) 21- Xll- 1936 ! arihiııdc 3079 sayıl ı kaııu11 ola-

27 - Siivari Ya1'1Jay Şa!lıtubet.tiniıı yı:wlnıylık 

ve ılıinlba::;ılıJi nasılb !ar~lılcrinin diizC'ltilme:;i lıak

kmda Ba.~vckilet tezker esine dair (3/374) 

28 - 'l'elsi•z kanuııu lu.y ilıa.sı lıaıl\U, ıııda ( Lj5VO) 

29 - '!'ürkiye 'ümlıuriyetile İrau D vleli 
Şclıinşaılıisi arasmda imza edilen lıudud mııılaku
sınrn emniyetine ve mezkfıı: mmtwkada çııkan Jı u

Jisc ve :i!hıtilaflarm t€SViyesine aid mnkavcle ıı u

menin tasdiluna dair kanun layİılıası haklurıda 

(1/ 836) 

30 - Z;ı,birtan vo askeri me ın urlarnı ıırıaaşa lı 

hakkındaki 1453 sayılı kanunun 10 ııcu maddesi
ne bir fıkra eklenme ·ine dair kanun la.yilıasr lıal\:

krnda (1/674) 

rak lmbul edilmiştir. 

-1:- Vl - 1937 tarilıiude 1001 sayılı kam r olal'ak 
ka1bul edilmiştir. 

V- VI- 1937 tal'iılıinıle 3222 SH)' Ilı kaııtm vlaı.·ak 

lmbul edilmiştir. 

7- VI- 1937 tarihinde 3215 sayılı kaınııı olara];: 
kabul cJilmlıştir. 

15 - Il - 1937 tariılıinde 3140 sayrlı kaııuıı olaı·ak 
kaıbul edilmiştir. 

Nafıa encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Afyon Karahisar mebusu Berç Türkerin, 
Kızılay eemiyeti varidatmm arttırılınasma d air 
kanun teklifi hakknıda (2/24) 30 - XII - 1936 tarihinde bu lıusustaki Sıhıhat 

ve İıÇtimai muaveııet enciimeııi mazbatası kabul 
edilmiştir. 

2 - Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa lima
nı şirketi esham, tahvil - ve mümessil senedieri
nin Sıvah - Erzurum veya Ergaıı i tahvilleri ile 
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mübadelesi hakkrııda kanun la yi ha:sına uair 

(1/682) 

3 - AnadoJn d emiryolları ve Haydarpaşa 

limanı şirketleı·i mubayaa mukavelenamelerinin 

bazı maddelerinin tadiline dair iki kıta mukave

leııa.men i n tasdikı hakkmda kanun ltıyihasına 

da.iı.· (J/681) 

4 - Devlet demiryolları ve limanları işlet

me uınnm müdürlüğü ıııeıııur ve müstahdemleri
niıı ücretleı·ine daiı· olan 2847 sıryılı kanunun 

bazı ıııaddel e ı · iııiıı değiştirilıııcsi hakkınlla ka

nun layi ıhasına uaiı· (]/761) 

5- D evlet meteoroloji işleı·j, genel direl<tör

li:iğii teşkilat ve vazifelerine dair kanun layihası 

hakkmcla (1/649) 

6 - Diyarbcl<ir istasyonundan lı·ak ve İran 
huduularıııa lutuar yapılacak d enu~·yol1an hak

Imıda ];:anun lJyihasma dair· (1/ 87G) 

7 - Ereğli şirket.imleıı alımin liuıaıı , ueıııir

yol ıı ve ınacleıı l crin Kozl n ve Kil irnl. ~ cleıiıiryolla 

rııırıı işletilm es i ve havuzdaki eleniz işlerinin in

lıisar altına alıııınıısr hakkında kanun layihasrna 

15 - H - ] 937 tarihinde 3136 :sayılı kaııuıı ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - If- 1937 tarihilllle 3142 sayılı kanull ola
ı·ak ka bı Ll edilmiştir. 

1 

J7 - V - 1 937 tarihinele 3173 say ılı kanun ola
ra k ];:abul edilmiştir. 

10 - H - 1937 tarihinde 3127 sayılr kanun ola
rak kabul e dil ın iştir. 

14 - \~ 1 - 1937 t:ı ı· ihimle 3262 ı:ıayılı l;:aıınn ola
rak kalml edilmiştir. 

dair (1/795) ]] - V f - J!:l37 t<wihinde 3241 sayılr l<ıınun ola
rak ha bul ed il uıişt ir. 

- l\'l)iilıeııclislik ve ıı ılinıa.rlık hakkımlaki ka
nun a ek kaıııııı Hiyihasıııa dair· (1 / 599 ) 

9 - Mühendisl ik ve mi ma ı· irk hakkında];: i 
1035 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tefsi ı ·i 

ihalvkmda Başvcldllct tezkcrcsinr dair (3/ 382) 

ll - Posta , telgı·af ve tel ef'o ıı idaı•es i fl\':d<i

lıH ve vazifeleri lı alda:nclaki 2 22 sayılı kanuııa 

ek kanun layiıhasrna dair (1/ 774) 

10 - Posta kanununun 53 
tefsiri haklunda Başvekalet. 

(3j 2fi2) 

nci:i ınaclcl l'~ iniıı 

ıtozh·n .. : : ıe dair 

12 - Hıımc l i dumiryolları işletme ııi.zaııına

m esinin zıya ve Jıasar tazrniııa1ma mütea lliık bi

rinci lbaıb 29, 37, 42 ve ikinci bab :w nci mad
delerindeki hacllerin tauiline dair kaıııın Hiyiıhası 

J 1-XIT-1936 tarihinde 3077 sayı lı kanun olaı·ak 
l;ıııhn 1 cd i 1 nı ir;ıt ir. 

4 - VI - 1937 tariJıindc 1000 sayılı kaı·ar olarak 
kaıbnl eclilınifi! ir. 

2 - Vl - 1937 tari h inde 3199 sayı lı kanun ola rak 
kabul edilmi ştir. 

1- ll- 1937 taı·i ılıiııde 3108 sa,vı l ı ka ını ıı olaı·ak 

kaıbul cdilıni~ir. 
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lın.kl([ııda (1/ 821) 

13 - Satııı alman Şark demiı·yollan imti yaz ı 

il c Şirkete nid 1ııu ll aı· ı n h'Sl' liÜm vP i~lt>tnıe nıu

umPkiPrinn Jaiı· kanun Hi.yirhas r rJıa.kkında 

(1/ 7fi7 ) 

H - Şark denı 1ı·yo llarr iıntiynzı i le Şiı·kpte 
niıl ınalların satın alrııııınsııı;ı dai ı · o lıııı ıınık n

vP l e ııiıı 1ıısdikr hakkında k;ıııun l ılyihıısıııu dııiı· 

14 - VI - 1937 tarih ind e 32fi9 sayı h kanun o i ara i, 
kalbul cd ilmi~til' . 

23- IV- 1937 tarihimk 3159 say ılı kanun olarak 
karbul edilmiştir. 

( 1/ 758) 26- IV- 1937 t a riılıinde 3l!ı6 snyı lı kıınun olarak 
kaıbul edilmiştir. 

1!) - Teknik okulu t eı;ıkili rhaJdundaıki kamın 

l ıly ihasıııa daiı· (1 / 600 ) 4-XII-19!l6 taı·irhiııd c 3074 sayıli k:ınun olarak 

kaılıııl L'Ui 1 m işt i ı·. 
16 - 'l'elsiz ·kanııııu lıl yjıju.ıs ı dı n kk ında 

(1/ 590) 

17 - Trabzon - han hududu transit yolu üze
rinde otobüs, kanıyon ve otomobil i şletmesi hak
landa kanun lıl.yi h asına dair (l/7·60 ) 

18 - Türkiye Cümlıuriyctile İran Devleti 
Şelıinşahisi arasmda imza cd ilen hava 'i scyrüsc
f er mukavelenamesinin tasdikrn a Jair kaıııııı lıl

yilıasr hakkında (l/835) 

19 - Türkiye Cüınlıuriyeti lc İran Dcvll'ti 
Şehinşahisi arasmda aldedilen telefon ve telgraf' 
anl a.şma~mrn tasdikr ha kkrııda kamın l ay ilıasrna. 

9 -VI - 1H37 tariılıind e 3222 ısayı lı kaııuıı olaı·ak 

krubıı l edilmiştir. 

5 - V - 1937 tarihinde 3163 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 taJ'ilıind e 3210 sayılr kanun ola
rak kabul cılilmiştir. 

dair (1/840) 7 - VI - 1937 taı·ilıindc 3211 sayılr bnun ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - 1'ürkiyc Cümhuriycti ilc Sovyet Sos
yalist Cümhuriyetleri birliği arasmda 9 t cm mliZ 

1922 tarihli demiryolları mukaveles inin 16 n e ı 

ve 12 nci maddelerini tadilcn ve tefsil'Pn 20 tP::;
rinievvel 1936 tarihiııue lVIoskovaJa aktedilen 
anlaşmanın ta~di la lı aH:mda kanun H1yihasına 

dair (1/693 ) 

21- Yen iden yapıl arak su işlerin e 3'1 000 000 
lira tahsisi ve bnmm için .gelecek scnelc ı·p g'(.(,; iri 
taahhüd icrasma mPr.uniyet verilmesi hakkında 

7 - V - J 937 tarilun de 3171 sayılr krınıııı ola
rak kabul edilmiştir. 

kanun layihasrna dair (1/696) 12 - II - 1937 tarillinde 3132 sayılı kamm ola
rak kabul edilmiştir. 
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Sxhhat ve içt1mai muavenet encümeninden geien mazbata1aı' 

Myon Karahisar mebusu Berç Türkeriıı , Kı

zılay cemiyeti varidatımn aıttırıluı asma dair 
kanun teklifi hakkında (2/24) 30 - XII - 1936 tarihinde kabul edilmiştir. 

2 - Ankarada bir 'l'ib fakültesi .tesis i Jıak-

kmda kanun layiliasma dair (1/802) 9 - VI - 193,7 tarihinde 3228 sayılı kanını ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - Deniz hastanesinin tamiri için 1937, 
1938 ve 1939 senelerine sari taahhüd e giri ~ilm esi 

haklanda kanun l&yihasma dair (1/686) 5 - V - 1937 tarihinde 3168 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - Göçmenler·e ve muhtaç çiftçilere tuhnm
luk ve yemeklik dağıtılması ılıakkında kanun 1&
yihasma dair (1/645) 

5 - Öğretici ve telmik fi limler hakknıda ka
nun layihasma dair (1/141) 

6 - Radiyoloji ve radiyom ve elektrikle te
davi ve diğer fizyoterapi müesseseleri haldaııda 

kanun layihasına dair (1/143) 

ll - VI - 1937 tarihinde 3242 say1lı kanun ola
rak kabıli edilmiştir. 

10 - II - 1937 tarihinde 3122 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

19 - IV - 1937 tarihinde 3153 sayılr kanun ola
'rak kabul edilmiştir. 

Teşkilatr esasiye encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Malatya mebusu İsmet İnönü ve 153 
arkadaşının, teşki13Jtr esasiye kanununun 2, 44, 
47, 48, 49, 50, 61, 74 ve 7.5 nci maddelerinin de-
ğiştirilm esine dair kanun teklifi ihalclunda (2/44) 5 - II- 1937 tarihinde 3115 sayılr ftmnun olarak 

kı:ıibul edilmiştir. 

2 - Manisa m8busu Sabri Toprağın, vekalet
ler müsteşarlarımn Büyük Millet Meclisi azasm
dan intihrubla.rı hakıkında kanun teklifine dair 
(2/4) 

3- Trabzon mebusu Hasan Sakanm, Devlet 
dairelerinin vekaletlere tefriki ve siyasi müste
şarlıklar teşkili hakkında kanun teklifine dair 
(2/46) 

14 - VI - J 937 tarihinele ruznameye. 

8 - II - 1937 tarihinde 3117 sayılr kanun olarak 
krubul edilmiştir. 
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Ziraat encümeninden gelen mazbatalar 

1 - Askeri orman koruımı teşkilatı hakkmda 
kanun lfıyihasma dair (1/672) 

2 - Bolu mebusu lsıııail Hakkı Uzmayrn, 

-
26 - IV - 1937 tarih iıı<le 3157 sayılr kantut ola-
rak knhul ed il mi:;tt-.ir. 

avcıhk hakknıtla ı,anun t ek liLine dair (2/G) 5- V- J9:17 1nı·i<lıindc 8167 sayrlı kanun ola-

3- Devlet meteoroloji işlcı·i genel dil'ektör
lüğü teşlölat ve vazifelm·iııe dait· kanun la.yihası 

· .ıqs~u:ıl!P<> ıncpn[ )ın.r 

hakkinda (1/649) JO - ll - 1937 tarihiııJ c 3127 sayılr kanun ola
rak kabul edilm i ştir. 

4 - Göçmenlere ve muhtaç çiftçilere tohum
luk ve yemeklik dağıtılması Jıakkmcla kamın lit
y i has ı na dair ( 1/645) 

5 - Hayvanlarm bula.şıcı lıastalıklarma 

karşı mücadeleye dair beynelınilel mukavele ile 
hayvanlarm, etleı-in ve menşei hayvani olan di
ğer mahsullerin transitine dair beynelmilel mn
kavelenin ve (.Et ve et müstahzarlarnıdan, taze 
hayvanı mahsul&t Ye sö.tten çıkarılanlardan baş
ka) olan mahsulleı ·in ihraç ve iühaline dair bey
nelmilel mukavelenin tasdiln hakkmda kanun lfı-

~ ı ~r •~ ı ·t,; -~ ~ - • c. - ··- · ~~ z._ , · r.,1 t~~ "'"'_, f. ::;...t , .... ··e ...... ~' 1 ~ -' tı , , ı. . ..~ " 

]] -VI- 1937 taı·ilıindc 32-1-2 sayılı kanun ola
rak kabul edi l miştir. 

yihasma dair (1/712) 11 - VI - 1937 tarihinele 3243 sayılr lmmın ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - Köy eğitmeııl er1 haldnııda kanun li"tyi-
hasına dair (1/862) ll- VI- 1937 taı-ihinde 32~8 sayılr kanun ola

rak kalml edi l miştir. 

7 - Memleketten çıkncak veya ınemleke1 e 
girecek üretme vasıtalarının yasak edilmesi ve 
yasaldarın yabancı mcıuleketlcı-in yasak nuı.tldc
lerile (leğişt irilıııcsi ne <ln i ı· l<a m:ın Hi._yihası lıak

kmda (1/569) 

8 - Orman kanunu lfıyilıasınn cla iı· (1/2!14) 

9 - Türkiye Cümlıuriyoti le hım DeYk1 i 
Şelıinşahisi arasmda aktedilen baytaı·'i mııkaYe

leni.n tastlilu lı akkrnda bııınn la y ilıa s ıııa dair 

(1/834) 

10 - Türkiye Cüınhuriyeti Ziı-n;ı1 h :.: ık;ı. . ı 

kanunu layihasına dair (1/634) 

ll ___, Zab}tai sılıhiyei hayvaniye muayene ı·ii

sumuna aid 405 sayılı kanuııa ilişik taı-if'cııin 

değiştirilm esin e dair kanun layilıası hakkında 

(1/ 635) 

]:3- I- 1937 tarihinde lktrsacl enc-Linıenine 

8 - II - 1937 tarihinde 3116 sayılı kaıınn ola
ı-ak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 321-1 sayılı kanun ok 
rak kabuJ edilmiştir. 

4 - VI - 1937 tariılıinde 3ı202 sayilı kanun ola

rak kabul edi l miştir. 

ll - I - 1937 tarihinde 3091 sayrh kanurl ola
'rak kabul edilmiştir. 
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12 - Ziraati takviye için 1337 : 1341 senc
leri Maliye, Ziraat ve İktısad vekaletlcri bütçe
lerinde açılan fasıllardan çiftçilere tavizen yapı
lan yardımlardan miitevellid borçlarm taksite 
raptına ve faizlerinin affine dair kanım lD y ilıa 

sı hakkında (lj6ı75) 

13 - Ziraat vekil:l~ti vazife ve t cşki l a.tı h:ık

kmda kanun Hiyihasına dair (1/678 ) 

27 - V - 1937 tarihinde 3186 sayılr teanun ola
rak hbul edilmiştir. 

4 - VI - 1937 tarihinde 3203 ve 3204 sayılı ka
nun olarak kabul edilmi ştir. 

B - 111UHTEL1T V E llfTTV AIUCAT E NCÜMENLER 

Adiiye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muhteiit encümenden gelen mazbatalar 

1 ---: Şurayi devlet Maliye ve Naf ra daiı·eı-;i 

reisliği ile bir azalık için intihab yapılması hak
kında Başveka1et tezkeresine dair (3/295) 

2 - Şfuayi devlette açrk bulunan azalık için 
intihab yapılınıısı hakkında Başvcıldl.lc1 te?.kcrcsi
ne dair (3/305) 

7 - XII - 1936 .tarihinde 963 sayılr karar ola
rak kabul edilmiştir. 

21 - XII - 1936 tarihinde 965 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

Adiiye ve TeşkiHttr esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümenden gelen 
mazbatalar 

1 -Balıkesir mebusu Env<>r Adaıbnını t cşrii 

musuniyetinin kaldırılması hakkında Brı,~·vı•kall't, 

tezkPresiııe dair (3/ 263) 9 - IV - 1937 tarihinde ~l79 sayılı karar olarak 
kaıbııl ed ilm iştir. 

2- Balrkcsir ·meJbusn İsmail Hakkı Uzunç:ar
şılmm teşrii masnniyetinin ka{hrrlrn ası haldmıda 
Başvekalot t·ezkcrcsine dair (3/ 279) 9 - IV - 1937 tarihinde 980 sayılr karar olarak 

kaıbul edilmiştir. 

3 - E1skişehir mc:busu Emin Sazakın t eşri] 
masuniyetinin kaldırılması hakkmda BaşvL•kftl c t 

tezkeresine d air (3/ 266) H - IV - 1937 taühindc 98,2 sayılr karar olarak 
kaıbul cll ilınişti r. 

4: - lkııizli ııwbusn Haydar Rüştü ÖktPıııin 
toşrli masu niyeti n in kaldll'ılmasr h akkında Ba~-
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[j - Deııiıli mehusu llayd;ır Hı üı:;hi Oktl'm i ıı 

tcşrii ımısuniyetinin kaldırılma s ı J ıakıkıuda Baı;;

n :kc11 et tczkerl'sine dair (3/ 267 ) 

6 - Kayseri nıdJLı sıı Veli Ya:;;ının rnıüdafua

smııı alıııınası Jıakkıııda Baı;; v ekfıld lezkPresiııe 

dair (3/ 267 ) 

7 - Kon ya llll~lmsu Cemal 'l' ekiniıı t t•ı;;rii 

rmas nııi ycti n iıı k a lclırıl ma s ı JıaiJmıda Buı;;v cl; c} ld 

-!-XII- 193'6 1arilıiııJe %0 sayılı karar olarak 
kaıbu l cüilıııiştir. 

9 - IV - 1937 tarilıiude 9tn sayılı kurar olurak 
kabul edilmiştir. 

!J - J , . - 1931 larilıiııd e 9 '3 sayılı karar olanı k 

kwbul edilmiştir. 

1 e;(Jk cnıs iıı c clail' (3/ 176 ) -1:-XIl-1!)37 tarihinde !J [j ~J sa y ı lı k anır olaı·ük 

kabul edi !miştir. 

' - Muğla nwbus u Dr. Hüsc·y iıı Arv ı ıi ~ı·e u

ımı te~r·ii masuııiyctiıı i n ka ldınlnııı::;ı rlıak ,kıııda 

Ba:;ıV(_•ku Jet. t eııkc resiııc dair (3/ 2'68) 

9 - Muğla mebusu Yuınıs a diııiıı t ' ı;;ı·ii ma

suniyetinin kaldırılması hakkwda Başvckalct 

tezkeresine dair (3/269) 

10 - Muğla mehu ·u Yunus Nadiııin tc:;;rii 

masuniyetinin kaldınlması hakkında Ba ı;;v eka let 

!J - IV- I !J37 l arilıind e 9 ' -! sayılı karar olarak 
kalbul l'Ü i lmiı;;tir . 

9 - IV - 1937 t.arilıindc 985 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

tezkeresine dair (3/270) !) - lV - 1937 tarihinde 9 ' 6 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

ll - Siird mcbnsu {ahnıuli oydanııı t cı;;l'ii 

masımİyetinin kaldırılması lıakkmda Ba::;vddl let 

t ezkeresine dair (3/213) 

12 - Sıvas mcbusu Necmettin Sadakm t.ı ' ı:;l'il 

masunjyctinin kaldıı·dması hakimıda Ba ~veknl r t. 

t ezkcr·csine dair (3/271) 

13- Zoıı n·uldak mebusu Rifat VarJanıı -Lc ı;;

rii masuniyetinin kaldırılması lıakkmda Ba şvck~.

let tezker esine dair (3/272) 

V efat ettiğind en bu hu ustaki enak 21 - XII -
1936 tarihinde Hükumete iade edilmiştir. 

9 - IV - 1937 tarilıiııJc !) '7 sayılı karar olarak 
kabul ediLmiştir. 

9 - IV - 1937 ·tarihind e 988 say ılr karar olarak 
kalıttl edilmiştir. 

Hariciye ve Milli Müdafaa encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümenden gelen mazbatalar 

1 - Akdenizele korsanlık efaline kal'~I ittih az 

edilecek müşterek t edbirler hakkındaki Nyon 
anlaşmasmm tasdik ma dair 1/886 ve A \;den iz le 

korsanlık efaline karşı ittihaz edilecek mü~tcrck 
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tedbirler hakkındaki Nyon anlaşmasuıa mi:izey
yel İtilafnamenin tasdiluna dair 1/888 sayılı ka
nun layihalarr hakkında 

2 - Nyon anlaşmasının maksadı ve omın 
yiiklediği mükellefiyet hududu dahilinde kalmak 
şartile anlaşmalar akdi için Hükumctc salahiyet 
verilmesi hakkında (1/887) 

ı8 - IX - ı937 tariliinde 3266 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

ı8 - L~ - ı937 tarihinde 3267 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Belediye kanunu Muvakkat encümeninden gelen mazbata 

ı -Belediye kanununun ı5 nci maddesinin 
8 nci fıkrasımn tefsiri hakkında Başvekfllct tez
keresine dair (3/280) 22 - I - ı937 tarihinde 969 say ılı karar ularak 

kab ul edilmiştir. 

İskan kanunu muvakakt enci:imeninden gelen mazbatalar 

ı - fHrcsun m 'b tı · u Gcııeı·al İh san Sül,.ıne
niıı, i skan kanunu nun 31 nci maddesil ı i n ı nci 
fıkrasının tefsiri hakkında tuhil'iııc daiL· (4/32) 4 - J - ı937 tarihinde 22ı sayılı tcfsir olara,k 

kabul cdi1miştir. 
2 - isldn kanununun bazı maddelerinin de

ğişt irilmc. ine dair olan 2848 ı:;::ıyılı kanuna mü-
zeyyel kanun Hiyihasma dair (1/679 ) JO - ll - ı937 tari·hinde 3ı23 sayılı kanun ola

rak ·kabul edilmiştir. 

Memurin kanunu muvakkat encümeninden gelen mazbatalar 

ı - Memıı ı · in l<aııununun 7 nci maddesine 
bir fıkra okleıımcsine daiı· kanun layihası lıak

kmda (1/477) 

2 - Şeref ve haysiyeti mtı ıhil suçlann ha.ıı gi 

:uçlar olduğunun t efs iri hakkında (3/103) ve 
l\1emurin kanununun 4 ncü maddesinin (C) 
:frkrasile 49 ncu maddesindeki (l\1uhilli haysiyet 
ve namus ci:irüm) kaydinin şümuli:i derecesini ii 
tefsiri hakkında (3/2G9) sayılı Başvckalct t ez
kere ine dair 

27 - I - ı937 tarihinde 3104 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12 - V - 1937 tarihinde 991 sayrlr karar olaraık 
kabul edilmiştir. 



-129-
Orman kanunu muvakkat encüıneninden gelen mazbatalar 

1 - Orman kamlınu layihasıııa dai ı· (1/ 294 ) S - II - 1937 tarihinde 3116 sayılr kanun olarak 
kwbul edilHıiı;;tir. 

4 - Heyeti umumiyenin kabul ettiği kanun, tefsir ve kararlar 

Kanunlar 

o. Hulfısasr 

30G2 Hafta tatili kanunun un beı;;i ııci ına.ddcsiıı i taJ il edt:n !J3li ın.ıııııımlı. 

3063 
306-1: 

3065 

kanunun 4 ncü madJesiniH değil?tiri llll esi lıakkmda kaııuıı 18 

1932 mali yı l ı hesabı kati karıunu lS 
İsp irto ve isp irtolu i ~kil cr irılıisan Unnıııı ıııüdiirlüğüııün 1 !)3~ 
mali yılı hesabı kati kaııuııu lS 
Tütün inlıisaı· idarcsiııiıı 1925 - 1930 1·e ispirLo ve ispirtolu i~kilcr 

iıılt isa.r idaresinin 19~7 - 1930 w ınülg·n gaz ve ~t·ker iııhisar idare
leeinin 1925 - 930 yılianna aid. IJil~ıH.; o ve ktır \' e zara!' hcsabla-

'l'arihi 

•teşrinisani 

tc.5rini ·ani 

teşrinisani 

1936 

1936 

1936 

nıı ın ta :>dikr hakkında kanun 19 teşrinisani 1936 
3066 ~"ıshı i: ve mülki tckaütl kaııuıııınrııı ikinci ın;ıude:>inin u eğiştil'il 

mcsine dair kanun 

3067 Türkiye Cünılıuriyet i il e Yuııaııistaıı arasında Aıılmratla 20 hazi
ran 1934 tal'i hinde yarı l an :1\fcriç - l~lıı·os Hnıağuıın her iki kıy ı -

smcia yapılacak idrolik tes isatın tanzimine müteallik it.ilafuı ias
dikr haklundaki 18 - V- 1935 t.arilı ve 2719 savılı kaıın ıı a ek kanu ıı . . 

3068 Hal'bin önünü a lm aya malısus Cerıulıl Amerika ıııtıalıed cs iıı e Ciiın -

hu ı·iyct Hükfım ctiıırı. vı dnı lmhın i ltilı:ı kın ta . lliluııa da i ı· lmnmı 

306!1 1!J36 mali yllı mıı ,· azelle i umuıııiyc kaııumıııa bağ i ı ( D) ve ( l 1) 

İijiaı·ctli cetvell erde bazı tadilftt yap~lıııasma dair kanun 
3070 Türk pa rasmııı kıymetini komın:ı lwklundı:ı ki Fi67 nnınamlr ka 

nunun dördüncü maddesini değiştiren kanun 
3071 Sıvas atelyesine muktazi tezgi\lı lııı· iı;ill 2 GOO 000 I i ı · ;ı,, · :ı kadar ta

alılıüdat yapılmasına dair kanun 
30n Düyuııu umuıruyc, ,Jandarma ve llariciye Ycldlcti l!J:JG ınal! yılı 

bütc;eleri ı:ıı·asrnda ıııünakale yapılmasma da ir kanun 
3073 l\ialiye, Sıhhat ve içtiınai ınuavcnct ve Nafra vck5lctleri 1!.)36 mali 

yılı bütçeleri ile Havayolları Devlet iş letme idaresi bütçesine mun-

23 teşrinisani 1936 

23 tcşrinisani 1936 

23 teşrinisani 1936 

25 teşrinisani 1936 

30 t,eşrinisaıı i. 1936 

30 teşr in is ani 1936 

4 kanunuevvel 1936 

zam Ye fevkalade talısisat veri lınesüıe dair kallun 4 kanunuevvel 1936 
3074 Nafra vekaletinin teşkilat ve vazifelerine dair olan 2443 sayılı ka-

nuna ek kanun 9 ka.nunuevvel 1936 
3075 Hudud ihtilaflarmm tetkik ve tesviyesine müteallik Türkiye Cüm

hm·iyet.i ile Sosyalist Sovyet Cünıhuriyetl eri !ttihadı arasmda 
münakid 6 ağustos ]t)2R tarihli mukavelenmneııiıı, I nı hahda.ki 

yeni anlaşmasının meriyetine değin, tenıdidi lıakkıııda teati olunan 
notanın tasdiluna dair kanun 9 kinunuevvel 1936 



No. 

3076 

3077 
3078 
3079 

3080 

130-. 
Hultısası 

Türkiye CUmhuriyeti ile Yugoslavya Krrallığı arasmda · 28 birinci 
teşrin 1936 tarihinde imza edilmiş olan ikamet mukavelenamesinin 
tasdiluna dair kanun 
Mühendislik ve mimarlık hakkındaki 1035 sayıh karnma ek kanun 
Tuz kan un u 
Subay ve askeri memurlarm tekaüdü için rütbe ve srnrflarma güre 
tayin olunan yaşları bHdiren kanun 
Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkiHit ve vazifelerine aid 2822 sayı
lı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakimıda kanun 

Tarihi 

9 kanunuevvel 1936 
13 kanunuevvel 1936 
13 Mnunuevvel 1936 

28 kanunuevvel 1936 

28 kanunuevvel 1936 
3081 1936 mali yıh ınuvazenei umuıniye kanununa dahil bazı daire büt-

çelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 28 kanunuevvel 1936 
3082 Sümerbank sermayesine kırk milyon lira il avesi hakkındaki 2580 sa-

yılı kanuna ek kanun 30 kanunuevvel 1936 
3083 Tahranda yapılacak sefaret binalarile tefrişatr i~in taahhüd icrası 

haklanda kanun 30 kanunuevvel 1936 
3084 Hudnd ve sahiller sıhhat nınnın ınüdürlüği.i. 1936 mall yılı hütçesin-

dc değişiklik yapılmasma dair kanun 4 kanunusanİ 1937 
3085 İnhisarlar umum miidürlüğü 1936 mali yrh hüt~cs iııde (117 000) li-

ralık münakale yapılması hakkında kanun 12 kanunusanİ 1937 
3086 1936 mali yılı muvazenei uınumiye kanununa dahil lıazı daire lıüt~c-

lerile (D) cetvelinde dcğif)iklik yapılması hakkrnda kanun 12 kaııunusa:ni 1937 
3087 Maarif vekaleti merkez teşkilfttı ve vazifeleri haldundaki 2287 sayılı 

3088 
3089 

3090 

3D91 

3092 
30D3 

3094 
3095 
3096 
3097 

kanunun 12 ve 13 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanım 12 ktı.ııunusani 

Nakil vasrtal arı haklundaki 1296 sayılr kanuna ek kanun 12 kuıııınusani 

Vakıflar umum müdürlüğü 1936 mali yılı bütç:esinde değişiklik ya-
pılması hakkında kanun 12 kanunusanİ 

Büyük Millet Meclisi binasile Başvekalet ve Hariciye vcl,aleti bina-
larının yapılması için taahhüd icrasma mezuniyet verilmesi hakkm-

1937 

1937 

1937 

da kanun }8 Jdııunusani 1937 
Yabancı memleketlere gönderilecek domuz ve müstahzaratmdan mu-
ayene resmi alrnmamasma daie kanun 18 
Vaiz ve dersiaınlar lıakkmda kanun 20 
Tütün inhisar idaresinin 1932 ma ll yrlr lıesahı kati kanunu 22 

Konya ovası sulama idaresinin Hl32 mall .nlr hesabı kati kanunu 24 
Mülga İstanbul Darülfünununun 1932 mali yılı hesahı kati kanunu 22 
Gümrük teşkilatı için yaptrrrlacak evler hakkında kanun 24 
Adiiye vekaletile Gümrük ve iıılıisarlar veld\let i hinalarınrn inşası 

haklanda kanun 24 

Jdinunusani 
Jdnunusani 
,Jül,nunusani 

ka n un usani 
kanunusanİ 

ka,n unusan i 

kanunusani 

1937 
1937 
1937 

1937 
1937 
1937 

1937 
3098 25 780 000 lira fevkaHide talısisat verilmesi hakkındaki 3037 sayılı 

kanuna ek kanun 24 kanunusuni 1937 
3099 Jandarma ve C:ilmrük muhafaza uımım koınutmıhklan teşkiltıtlarmua 

da 2811 sayılı kanun ve tadilleri hükümlerinin tatbikı hakkında kanun 28 kaııunusani 1937 
3100 1934 ve 1935 mali yıl l arı Milli lVfiidafaa Yek~ l eti bütçelerinden a~ıl

mış olan kredi ile verilmi ş olaı,ı avansın ımılısuh sureti hakimıda 
kanun 28 kiimınusani 1937 

3101 Şeker istih!D.k ve giimı·ük resimleri lıakkmuaki 278G sa:nlı kannııa 

ınüzeyyel kanun 26 kaınumsani 1937 



i31 
Hulasası 

3102 Türki,,·e ilc Romanya arasmda ınüııakicl «Dobrucadaki Türk aha
linin » ıııulıaccretini tanzim eden mukavelenamenin tmıclikr hak-
kında kanun 28 1ranunusani ı937 

3103 ":\[ııd eni ufakirk para hakkındaki 2461 sayılı kanunun birinci mad-
desinde değ· işiklik yapılınasma dair kanun 28 kanunusanİ 1937 

310-1: lVIeınnrin kanununnn 7 nci maddesine Lir fıkra ilavesi lıakkrnda 
kanun ı şubat ı937 

3ı05 1936 mali yılı ınuvazen ei umuıniye kanununa dahil bazı daire büt-
çelerile ( D) cetvelinde değişiklik yapılması hakkmda kanun ı şubat ı937 

3106 Su süzgeci istasyonunun işletilmesi ve süzgeçten baraja kadar olan 
isale hattının idare ve muhafazası ilc ınasrafla;:r hakkında kanun 1 şubat ı937 

3ı07 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 8 ve 50 nci maddelerine fık-

ralar eldenmesine dair kanun 3 
3108 Posta kanununun 53 ncü maddesinin d eğiştirilm esin e dair kanun 5 
3109 Türkiye - İtalya ticaret mukavelenamesi ile tediyatm tanzimine 

dair itil afnaıneniıı temelidi haklanda kaıuın 5 
3110 Adliye teşkil at ve kadrolarmda yapılaeak tadilata dair olan 2474 

sayılr kanuna ek kanun 5 
3111 Sümerbank kanununun 15 nci maddesine fıkralar eldenmesine dair 

kanun 6 
3112 Ceza kanununun bazı maddeleril e 3038 nunıaralr kanundaki ınu-

3113 

3114 

3115 

3116 
3117 

3118 

311!) 

3120 

3121 

3122 
3123 

3124 
3ı25 

vakkat maddey i değiştiren kamuı 6 

İnhisarlar ııımun müdürlüğü 1936 mali yılı Lütç:esinde 10 000 li-
ralık münakale yapılması hakkmda kanun 9 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1!136 mali yılr büt-
çesinde 43 100 liralık ınünakale yapılınasına dair kanun 9 
Teşkilatı esasiye kanununun bazı ınadde l e rinin değiştirilmesine dair 
kanun 9 
Orman kanunu ı6 

Devlet dairelerinin vekaletlere te:frikı ve siyasi müsteşarlarrn va-
zifelcri hakkrnda kanun 16 
1936 mali yılı muyazenei umunıiye kanununa dahil lıazr daire hi.ir -
çeleı·ile (M) cetvelinde değ·işiklik yapılması lıaldunda kanun 16 

Ceza kanununun ınevkii meriyetc \'azm a müteallik kanunun 27 nci 
maddesini değiştiren 952 sayılr kanunun ilgasma ve o madde yeri-
ne hir madde kanmasına dair kanun 16 
Yalovanın Çmarcrk nahiyesinden lVfustafaoğlu Ahdullah ve Teş

vikiye köyünden Hacı l\1emedoğlu Hasan ve Alımed Şahanoğlu 

Hasaıun mahkftmiyetlerinden afla.rma dair kanun 16 
Türkiye Cümhuriyeti ile Yugoslavya Hükfuneti aı·asmda. iınzahı.ıırın 

afyon anlaşınasınm tasdikina dair olan kanuna ek kanun ı6 

Öğretici ve teknik filimler hakkında kanun ı6 
İskan kanununun bazı maddelerinin değiştiri lmesin e dair olan 2848 
sayılı kanuna müzeyyel kanun ı6 

Türkiye - Çekoslovakya ticaret anlaşmasının tasd ikrl1a dair kanun ı6 

Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyriscfain mnkavc l c ııaın cs iniıı ttıs-

dilu hakkında kanun ı7 

şubat 

şuba;t 

şuba;t 

şubat 

şubat 

şubat 

şubat 

şubat 

~ubat 

şubat 

şubat 

şubat 

şubat 

şubat 

şu:bat 

şubat 

şuıbat 

ŞUıbat 

şuıbat 

ı937 

ı937 

ı937 

ı937 

1937 

1937 

ı937 

1937 

ı937 

ı937 

ı937 

ı937 

ı937 

1937 

ı937 

ı937 

ı937 

ı937 

ı937 



No. İiulasası 

3126 Türkiye - Finla.ndiya ticaret ve seyriscfaiıı muahedcııanıcsinc mü-
zeyyel İtilaf ile yeni ticaret mukavelesinin tasJiluna dair kanun 17 

3127 Türkiye Cümhuriyeti Devlet meteoroloji işl eri unıum müdürlüğü 

teşkila.t ve vazifelerine dair kanun 17 
3128 Askeri memurlar haklundaki 1455 sayılı kanunun 5 nci maddesi ile 

zeytinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki muvakkat madde eklenme-
sine kair kanun 17 

3129 Askeri izin kanununa bir madde ilavesine dair kanun 17 
3130 1936 mali yılı muvazenei uınumiyc kanununa dahil bazı daire bütçe

lerine munzam ve fevkalade tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 17 

3131 Denizyolları ve Akay i~leiınelcri idaı·eleriniıı yapiıracağı geınilet için 
10 ınilyon liralık tahsisat verilmesine dair olan kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi haldmıdaki 3047 numal'alr kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 17 

3132 Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira tahsisi ve bunun için ge
lecek senelere geçici taahhüd İcrasına mezuniyet verilmesi haklunda 
kanun 17 

3133 Türkiye Cümhuriyet lVIerkez bankası kanununa bazı hükümler eklen-
mesi haklunda kanun 17 

3134 Gedikliküçük zahit membaları hakkındaki 3505 ayıh kanunun ikinci 
maddesinili değiştirilmesine ve bir muvakkat madde eldenmesine 
dair kanun 22 

313G Büyük Millet lVIeelisi azasının iahsisat ve harcıeah la er hakkındaki 

1613 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değiştiriLmesine dail' kanun 22 

3136 Anadolu demiryolu ve IIaydarpaşa limanı şirketleri esham, tahvil ve 
mümessil seneellerinin Sıvas - Erzurnm veya Ergani tahvilleeri ilc 
mübadelesine ve mnortisımın sandığı hakkındaki 2794 numaralı kanu-
na bazı hükümler ilfıvesine dair kanun 19 

3137 Denizyolları ve Akay işletmelerile fabrika ve Havuzlar idare leri me-
mur ve ınüstahdemleri tekaüd kanunu 22 

3138 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün Hl36 
mali yılı bütçesine ınunzam tahsisat verilmesine uair kanım 19 

3139 Devlet memurları ·maaşatrmn tevhid ve teadü lü hakkındaki 1!52 
sayılı kanunun 18 nci maddesine lıiı· fıkra eldenmesine dai~· kanun 22 

3140 Zahitan Ye asker·] ınPınnrlarm maaşatı hakkındaki l.J:53 sayıh ka-
nunun 10 ncu maddPsine bir fıkt-a eklemnesiıı e dair kanun 22 

ul41 Türkiye Cümhmi~ · cti ile Yunanistan Hükümeti arasında münakid 
ikarnei, tiactct \' C seyrisefaiu mnkavı~ l eıı:ı.m esine bağlı (B) liste-
sinin tashilıi hakkında kanun 19 

3142 Anadolu demiryolları ve H.aydaqıaşa liın aıır ı;;irketlerilc akLedi
len 10- XII -1928 tarihli mukaveleııa.ıııelerin bazı maddelerin in ta-
diline dair iki kıta ınukavelcHameııin tasdikr lıakkıtıJa kanun 19 

3140 Huduel ve salıiller sıhlıat nnıum mi.klihlüğüııün 1903 mall yılı lıe-

sabr kati kanunu 29 
3144 Posta, telgı·nf ve !,(·!don umuııı mi.idiülüğüııün 1033 ınall yılı he-

sabı kati kanunu 29 
3145 Tahlisiye uınum müdürlüğünün 1933 mali yılı hesabı kati kanunu 29 

Tarih} 

şuıbat 

şulbat 

ş\1/bat 

şuıbat 

şuıbat 

şulbat 

şuıbat 

şuıbat 

şubat 

şıubat 

mayıs 

şubat 

şuba;t 

şubat 

şubat 

şubat 

şubat 

şubrut 

şu:brut 

şu:ba:t 

1937 

1937 

1937 
1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 
1937 



133 - ·· 
No. Bulasası 

3H6 Ilüklınıctl c Ereğ i i şi ı· k eti araslll da aktcclilcn 28 tcşriıı isaıı i 19:3 11 
tarih 1 i sn tm alma muka vclcsiııin tasdiluna dair kan u n 7 

31:1:7 l!J36 mail yılı ınııvazenci uıuuıuiye kanununa dahil lıazı daiL·e büt-
çeleril c (D ) cetvelinde değişiidik yapılması hakkında kanun 7 

3148 .Jandarma kanununun 18 ncı maddesine bir fıkra iHivesine dair 
kanun 7 

3149 Ankara şehri Imar müdürlüğünün 1933 mali yılı hesabı kati kanunu 16 
3150 1936 mali yılı muvazenei umumiye kanununa dahil bazı daire büt

çelerine ınunzaın ve fevkalade tahsisat verilmesine ve bazı bütçe-
lerde değişiklik yapılmasma dair kanun 16 

3151 Vakıfl ar nınnın ıniidürlüğünün 1936 mali yılı bütçesinde 7 000 li-

3152 
31fi3 

3154 

3155 
3156 

3157 
3158 

31fi!J 

ralık münakale yapılınasma .dair kanun 16 

Uümı·ük tarifesi hakkındaki 1499 sa~·rlr kauumı ek kamm 16 
Radiyoloji , radiyoın ve elektrikle tedavi ve diğ·e r- fijyotcrapi mil-
esseseleri hakkında kanun 22 
Başvekalet teşkilatı hakkında kanun 22 

J andarma efı·adı kanunuının hazı maddelerini değiştiren kanun 28 
Şark demiryolları imtiyazı ile şirkete aid malları satın alınmasına 
dair mukavelenamenin tasdikı hakkında kanun 28 
Orman koruma teşkila.t kanunu 3 
Büyük Millet Meclisi ınemurlarmrn teşkilat ve vazifeleri hakkm-
daki 2512 sayılı kanunun bau hüküml erini değiştiren kanun 3 
Satın alın an Şark deı~iryoll an imtiyazı i le şi r·kete a id mallarm te-
se ll üm ve işletme muamelelerine dair kanun 3 

3160 1936 ıııall yılı nnıunıi mnvazenesine girC'n lıir kısım dııire lıü t<}e-

lerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 3 
316] Arazi tahriri Jıakknıdaki 24- I- 1936 iarilı ve 2901 sayılı kanuna 

316~ 

3163 

316-± 

3165 

3166 

3167 

3Hi8 
3169 

ek kanun 
'!'ür-kiye - lngiltere - Irak arasmda fi haziran 1926 tarihinde rnü
nakid hudud münasebatı hasenei hemcivari muahedcsinin ikinci 
:faslı hiikümlerinin Türkiye ile Iı:ak aı·asmda nota teatisi suretil e 

3 

temdidine 'dair kanun 28 

Devlet demiryollan idaresince 'l'rabzon - İran yolu ÜzC'rind e oto-
büs, kamyon ve otomohil işletilm esi hnkkında kanun 8 
1936 mali yrlr umumi muvazene kanununa bağlı bir lm:nm daire 
lıiitç:elerinde değişiklik yapılmasma dair kanun 8 
Havayolları Devlet i şletme idaresi 1036 ma ll yrlr bütçesinde ınii-

nakalc yapılmasına dair kanun 8 
Hudud ve sahiller sıhlıat umum müdürlüğü 1!)35 senesi bütçe ka
nununun 5 nci maddesi le sarf ma mcznııiyet verilmiş olan ( -±00 000) 
liramn (500 000 ) li rayrı iblnğma dair kanun 8 
Kara avcİlığr kanunu 10 

Deniz hastanesinin 1;.'l.miri için taalıhüde girişilmesi bakkrnda kanun 8 
Türkiye Cümhuriyeti Ilüki'ıın et ile Yunanistan Kıı-alJığı Hükfıın rti 

aı·asruda Ankarada 15-I-1937 taı·ihinde akid ve imza edilmiş olan ka
çakçılığm men takibi İ<;in Tüı·kiye - Yunan mukavelenames inin tas-
diki hakkında kanun 8 

Tarihi 

nisan 

nisan 

nisan 
nisan 

nisan 

nisan 

nisan 

nisan 
nısan 

nisan 

nisan 
mayfs 

mayıs 

mayrs 

mayıs 

mayıs 

nisan 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

1937 

1937 

1937 
1937 

1937 

1937 

1937 

1937 
1937 

1937 

1937 
1937 

1937 

1937 

19d'l 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 
1937 

1931 

1937 



i34-
No. Hulasası 

3170 İnhisarlar umum müdürlüğünün 1936 mali yılı bütçesinde (80 000) 
liralık nıiinakale yapılması hakkında ll 

3171 Türkiye Cüınhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cümhut'iyctleri Birliği 

arasmda 9 temmuz 1922 tarihli dem iryolları mukavelesinin 16 ncı ve 
12 nci maddelerini ta,(lilen ve tefsiren 20 teşrinievvel 1936 tarihinde 
Moskovada aktedilen anlaşmanın tasdikma dair kanun ll 

3172 1936 mali yılı umumi muvazene kanununa dahil bir kısım daire büt-
çelerinde değişiklik yapılmasma dair kanun 15 

3173 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü memur 
ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan kanunun bazı maddele-
rine dair olan kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun 20 

3174 Askerlik ka ununun 5 nci maddesine bir fıkra ilavesi hakkında kantın 26 
3175 Düyunu umumiye 1936 yılı bütçesine munza.m tahsisat verilmesine 

dair kanun 26 

3176 İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 mali yılı bütçe kanunu 26 
3177 Ecnebilerin seyahat ve ikaınetleri ha k kındaki 2 mart 1331 tarih li 

muvakkat kanuna ek kanun 26 
3178 1936 mali yılı umumi muvazene kanununa dahil bir kısım daire büt-

çelerinde değişiklik yapılmasma dair kanun 27 
2179 Posta, telgraf ve telefon umuın müdürlüğü 1936 mali yılı bütçesinde 

değişiklik yapılmasma dair kanun 27 
3180 Milli Müdafaa vekaleti 1936 mali yılı (Hava 1nsnu) hütçesinde 

121 713 liralık münakale yapılmasma dair kantın 28 
3181 Tahlisiye uınuın müdürlüğü 1936 mali yılı bütçesinde ınünakalc ya-

pılmasına dair kanun 28 
3182 Vakıflar \ıınum müdürlüğü 1!'l37 mali yılı bütçesinde münakale ~'a-

pılmasma dair kanun 29 
3183 Hudud ve sahiller sıhhat n m um müdürlüğü 1937 ınall ~rı lı hüt<:P 

kanunu 29 

318-l: Dahiliye vekaleti merkez teşkilat ve vazefeleri hakkındaki 162-l: sayılı 
ktmnnun bazı maddelerinin drğiştirilmesine ve kanuna bazı hüküm
ler ilavesine dair olan 3046 sayılı kanuna bağlı eetvelde değişiklik 
yapılmasma dair kanun 29 

3185 Vakıflar umum müdürlüğü memurları aylıklarrum tevhid ve teadülü 
hakkındaki 2221 sayılı kanuna bağlı cetveli tadil eden 2880 sayılr ka-
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 29 

3186 Ziraati takviye için 1337- 1341 senelerinde İktısad , Mali?e ve Ziraat 
veka.letleri bütçelerinden çiftçilere yapılan yaı·dıınlanlan doğan 

borçlarm taksitlendirilmesine ve faizlerinin affiııe dair kanun 29 
3187 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1937 nıaJi yılı bütçe 

3l88 
3189 

3190 

3191 

kanunu 29 
Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 ınall yılı bütçe kanunu 2!:J 
Zararlı ilaçlar gayrimeşru ticar<'tinin meni hakkında Cenevrede 26 
haziran 1936 tarihinde aktedilen mukavelenin tasdiluna dair kanun 29 
Adliye teşkilat ve kadrolarmda yapılacak tadilata dair 2474 sayılı 

kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması haklanda kanun 29 
1936 mali yılı umumi muvazenesine dahil bazı daire bütçelotine 
munzam tahsisat verilmesi hakkında 29 

Tarihi 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

m ayı~ 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayrs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

1937 

1937 

1937 

1937 
1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 
1937 

1937 

1937 

1937 



No. 

3192 
3193 
319-! 
3195 

3196 

3197 

3198 
3199 

3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 

Hulasası 

1937 mal\ yrlr muvazenei nınnıniye kanunu 29 
Askeri ihtisas mahkemeleri faaliyetlerinin uzatılınasma dair kanun 3 
36 086 000 lira fevkalade tahsisat verilmesi hakkında kanun 3 
Devlet demiryolları ve limanl arı uınum müdürlüğü 1937 mali yılı 
bütçe kanunu 3 
Ankara şehri !mar müdürlüğünün Ankara belediyesine bağlanınası 
hakkında kanun 3 
Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve içtimai muavenet vekalcti 1936 mali 
yılı bütçesine tahsisat kaydi hakkında 3 
Orman umum müdürlüğü 1937 malı yılı bütçe kanunu 3 
Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilfıt ve vazifelerine aid 2822 sa~rı-

lr kanuna ek kanun 7 
Havayolları Devlet işletme idaresi 1 !137 mali ~rı lı bütçe kanunu 7 
Emniyet teşkilat kanunu 7 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat bankası kanunu 7 
Ziraat vekaleti vazife ve tcşlcilat kanunu 7 
Orman umum müdürlüğü teşkilftt kanunu 7 
İstanbul adliye binasmın ~rannıasr üzerine almacak tcdhirter hakkm-
daki kanuna ek kanun 15 

3206 Hakimler kannnuimn muvakkat maddesinin B fıkrasınııı 3 ve 4 ıııı

ınaralı benellerinde yazılı müddetlerin üç sene daha uzatılın asma ve 
muvakkat maddeye ayrıca iki fıkra il avesine dair kanun 1!) 

3207 Ceza muhakemeleri nsnlü kanununun bazı maddelerinin dcği~tiril-

mesi hakkında kanun 1 5 
3208 Maarif teşkilatma dair olan 789 sayılı kanunun ll nci maddesi hük-

münün bir yıl daha tecili hakkında kanun J 5 

3209 Türkiye Cümhuriyetil e İran Devleti Şahinşahisi aı·ası ııda Tahranda 
14 mart 1937 tarihinde aktedilen ikamet mukavelenamesinin tasd ikı-

na dair kanun 
3210 Türkiye Cümhuriyeti ile İran Devleti Şahinşahisi arasında Tahı-anda 

20 nisan 1937 tarihinde akid ve imza edilen havai seyrisefer mukave-

15 

lenamesinin tasdikına dair kanun J 5 

3211 Türki~-c Cüınhuri~reti Hükumeti ile !ran Devleti Şahinşahisi aı-asmdfl 
aktedilen telefon ve tclgraf an laşmasmrn tasdikr hakkmda kanun 15 

3212 Türkiy Cümhuriyeti ile tran Devleti Şahinşah isi arasında Tahranda 
H mart 1937 tarihinde imza edilen iadei müerimin ve ceza] meYadda 
Adli muzalıeret nınahedenaınesinin tasdikma dair kanun 15 

3213 Türkiye Cümhuriyeti ile !ran Devleti Şehinşahisi arasında ] 4 
mart 1937 tarihinde imza edilen muzahcreti adli?e mukav€lesinin 
tasdikma dair kanun 

3214 Türkiye Hükumeti ile İran Devleti Şeh1nşahisi aı·asında akte-
15 

dilen baytari mukavelenin tasdiki hakkmda kanun 15 
3215 Türkiye Cümhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi arasında 14 

mart 1937 tarihinde Tahranda akid ve imza edilen huduel ınıntaka
sının emniyetine ve mezkUr mrntaka.da çıkan hadise ve ihti15flarnı 

tesviyesine aid mukavelenamenin tflsdikma dair kanun 15 

\ 

Tarihi 

mayıs 

haziran 
haziran 

haziran 

hazirc.tn 

haziran 
haziran 

haziran 
haziran 

hı:ı,ziran 

haziran 
haziran 
haziran 

haziı·an 

haziı·an 

lı aziran 

lı aziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

1937 
1937 
1937 

1937 

19.]7 

19~7 

19-17 

1937 
19.17 

1937 
1937 
1937 
1937 

1937 

]937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 
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No. Huliisası 

3216 Türkiye Cümhuı·iyeti Hükumeti ile !ran Devleti Şehinşahisi 
arasmda imza edilmiş olan hududda tesis edilecek Türk - !ran 
gümrüklerinin faaliyetini tanzim eden anlaşmanın tasdikı hakkm-
da kanun 15 

3217 Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti ile İran Devleti Şehinşahisi ara
smda imza edilmiş olan transi.t anlaşmasının tasdikı hakkında 

kanun 15 
3218 Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti ile İran Devleti Şehinşahisi 

arasında imza edilmiş olan ticaret ve seyrisefain muahedesinin 
tasdikı hakkında kanun 15 

32HI Türkiye Cümhuriyeti ile Rolanda Kırallrğr arasında ~mzalanan 

ticaret ve kliring anlaşmalarile merbutlarmm tasdikı hakkındaki 

3220 

3221 

3222 
:3223 
:3224 
322'i 

3020 numaralı kanuna müz~yyel kanun 15 
'feşv.ikr sanayi kanununun 30 ve 36 ncı maddelerinin tadili hak-
Unnda kanun 15 
Gecli'lüi küçük za•bit rrıeıı:ıılJalanııa dair olan 2505 sayılı Juıııuııa ek 
kanun 15 
'l'elsiz kanunu 15 
Beş ka~a ıtcşl<i li haiduııda J,aııun 15 
Maarif vckaleti pı~evantöryunwu ve sanartöryomu •lıakkında kanun. 15 
Maaı-if veldUeti merkez teşkilat ve vazifel~ri ı}uıkkmdaki 2287 sayılr 
kanuna bir madde eldenmesine ve mezkür ilmnıınun bazı maddelel'ini 
değiştiren 2773 sayılı kanunun birinci, beşinci ve sekizinci nıneld el e-

rinde değ·iışi·klik yapılmasına dair kanun 15 
3226 Deniz yardım ve kurtarma işlerine ve deniz müsauome1eri ne mÜt (;. 

dair bazı kaidelerin tevlıidi hakkındaki 23 eylül 1910 tarihli iıki lbey-
ııelniilel nı..ukaveleye iltihaka dair kanun 15 

3227 Ticaret gemil erine Jmrşı denizaltı gemilerinin hareketlerine dair 
Londrada 6 teşrinisani 1936 tarihinde imzalanan proscveı;balc ilti-

:J228 
322!) 

3230 

3231 
3232 
3233 
3234 

•Jıak ha'k·lnnda kanun 15 
Anl<arada bir TEb fakültesi tesıisi ha kluncla kanun 15 
1\'faden ocaklarmda yera ltı işlerinde kadınların çalıştırılınaması hak-
kındaki milletl erarası ınukaveLeye iJ.tilhaıka dair kanun 15 
Devlet memurları aylıklarnun tevhid ve teadülıli :hakkrndaki kanuna 
bağlı cetvelde bazı tadilat yapılınasına dair olan kanun ile Gümrük 
ve inhisarlar ve Maliye vekaletleri teşkilat ve vazifeler·i haklundaki 
kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılınasma dair kanun 15 
Hava miidafa.a genel komutanlığı teşkili ve vazifesi hakkında kanun 15 
2928 sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kaııwı 15 
İstiklal harbi malullerine verilecek para mükaratr hakkında kanun 15 
Üniversite kadrosuna dahil kiirsiilere tayin olunanlarm ıııaaşlarma 
dair kanun 15 

3235 Resmi devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve şirketlerde v<ı me
nafii umuıniyeye hadim müesseselerde bulundurulabilecek vesaiti nak-
liye haklundaki 24 mayıs 1928 tarih ve 1296 sayılı kan n na ek kanun ] 5 

3236 Kan giitme sebebile işlenen adam öldürme ve buna teşebbüs cürümle-
ri failieri ile hısrmları hakkında tatbik olunacak muameleye dair 
kanun 15 

Tarihi 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 
haziran 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 
haziran 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 
1937 
1937 
1937 

1937 

1937 

1937 
1937 

1937 

1937 
1937 
1937 
1937 

1937 

1937 

1937 
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No. Hulasası 

3237 Devlet memurları maaşatrrun tevhld ve teadülü haklundaki kanuna 
merbut cetvelde bazı tadilat yapılması haklanda kanu•.ı 15 

3238 Köy öğretmenleri kanunu 15 
3239 Küçük Menderes nehri ile tabilerinin ıslahı haklundaki 2246 

sayılr kanuna ek kanun 
3240 1076 sayılı kanunım 23 ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu ka-

nuna bir muvakkat madde ilavesi haklanda kanun 15 
3241 Ereğli şirketinden alman liman, demiryolu ve madenlerle Kozln 

ve Kilirnli Demiryollarının işletilmesi ve havzadaki deniz işlerinin 

inhisar altına alınması haklanda kanun 15 
3242 Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çift<}ilere tohumluk ve 

yemeklik dağıtılması hakkında kanun 15 
3243 Hayvanlarm bulaşıcı hastalıklarma karşı mücadeleye dair beynel

milel mukavele ile hayvanların, etlerin ve menşei hayvani olan 
diğer mahsullerin transitine dair beynelmilel mukavelenin ve (et 
ve et müstahzarlarmdan, taze hayvani ınahsulat ve sütten çıkarı

lanlardan başka) olan mahsullerin ilıraç ve ithalinde daiı· beynel-
miJel mukavelenin kabul ve tasdiluna mütedair kanun lG 

3244 Milli Müdafaa vekaleti Hava kısmında ücretle çalışan uçuş mual-
limlerinin maaşları hakkındaki 2797 sayılı kanuna ek kanun 15 

3245 Vilayetler evinin inşaat, tesisat, ve mefruşatmın ikmali için 
100 000 liraya kadar gelecek senelere geçici taahhüd İcrasına dair 
kanun 15 

3246 Türkiye Cümhuriyeti ile İtalya Kırallığı arasmda ~9 ilk kanun 
1936 da Romada imzalanan ticaret ve seyrisefain muahedenaınesile 

ticaret anlaşmasırun ve merbutlarmm tasdikma dair kanun 15 
3247 Devlet deıniryollarmm ihtiyacı olan muharı:ik ve müteharrik 

edevatm siparişi için 16 000 000 liraya kadar taahhüd yapılma-
sma dair kanun l G 

3248 Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limam şirketleri esham, 
tahvil ve mümessil senedierinin Sıvas - Erzurum veya Ergani 
tahvilleri ile mübadelesine ve amortisman sandığı hakkındaki 2794 
numaralı kanuna bazı hükümler ilavesine dair olan 3136 numaralı 
kanuna en kanun 15 

3249 
3250 

3251 

3252 

3253 

3254 

3255 

Sümer bank sermayesine daha 15 000 000 lira ilavesine dair kanun 15 
Tahranda yapılacak sefaret binalarile tefrişatı için sari taahhüd 
icrası haklanda kanun 15 
Samsun sıtma mücadelesi sıhhat memu'rlarmdan Abdüssamed Seç-
kinin af:fi haklanda kanun 15 
Maaşlarm tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanuna bağlı 
2 numaralı cetvelin Kültür ba~anlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun 15 

Çok çocuklu hakimiere verilecek yardım paralarile iliramiye hakkında 
1 

kanun 20 
Vakıf memba sularile orman ve zeytinliklerin işletilmesi hakkında 

Vakıflar u.ınum müdürlüğüne mütedavil sermaye verihııesine dair 
kanun 15 
Askeri ve mülki tekaüd kanununa ek kanun 15 

Tarihi 

haziran 
haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

hııziran 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

ihaziran 

haziran 
haziran 

1937 
1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 
1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 
1937 
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No. Hulasası 

3256 Ankara ve civarı su tesisatmın tamamlanması ı çın (260 000 ) lira-
nın sarfrna mezuniyet verilm esi hakkında kanun 15 

3257 Muamele vergisi kanununun bazı ınaddelerin!n değiştiı·ilm es i ve 
bu kanuna bazı maddeler ekl enmesi- hakkında kaıınıı 15 

3258 Kazanç vergisi haklundaki 2395 numaralı kanunla 1810, 1980 ve 
2882 numaralı kanunların bazı lıükümle ı·ini de~iştir-en kanun 

3259 Rumeli demiryolları işletme nizamııames iııin zıya ve hasar tazmiıuı

tma mütealLik birinci bab 29, 37, 42 ve ikinci bab 20 nci maddele-

15 

rindeki hacllerin tadiline dair kanun 15 
3260 Dahill istihlak vergisi kanununun 2 ncı ına cltl es ine bir fıkt-a il e 

müstakil bazı maddeler ilavesine dair olan 1871 s:ıyılr k:ınunun 

ikinci madd es ini cl eğiştiren 2442 sayılı kanuna ek ka nun 15 
3291 Türkiye ile Mısır Hü1n1nı etler i arasında 7 - V I - 1937 tarihinele 

imzalanan dostluk ve ikanıet ınuah ed el eri ile tabiiyet mukavele-
sinin tasdiluna dair kanun 15 

3262 Diyarbekir istasyonundan trak ve han hndndlarma .\·aı) ıla cak de-
nıiryolları hakkında kanun 15 

3263 Dahili istilılak vergisi kanımuna nıüzcy~·e l ~H nıııııaralı kaııııııun 

tadiline dair kanun 15 
326..J: Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sa~'ılr kanuna bağlı cetve

lin 695/ B, C pozisyonlarmda yazdı resimlerin indi ri 1 m es i h akkında 

kanuıı 15 
3265 Sancağ·ın mülki tamaıniyctini tekeffülc, Türkiyr - Suı·i~-c lıuduclıı

uun terninine dair muahede ve bunlar ile beraber imza ve teati o l unarı 

heya.nname, mektub ve protokollerin tasdila hakkında kanun 15 
3266 Akdenizele korsanlık efalin e karşı ittihaz edilecek müşterek tedbirler 

hakkındakiNyon anlaşmasının ve ze~·Jinin tasdikımı dait· kanuıı 
3267 Nyon anlaşmasının maks~ıdı ve onun ,vüklcdiği mükcllel'iyet lıududıı 

dahilinde kalmak şartile aıılaşmalar akti i~; in Hükümete salahi~·et H ' -

18 

rilmesi hakkında kanun 18 

Tefsirler 

221 İskan kanununun 31 nci maddesinin 1 nci fıkrasınrn (B ) kısmının 

tefsiri 4 
222 Askeri ve mülki telmüd kanununun 60 ncı maddesinin tefsiri 22 
223 Teşvik ı sanayi kanununun muadclel 26 ncı maddesin iıı tel'si L'i 27 
224 2442 sayılı kanunun 1 nci maddesinin ( G) fıkrasının tefsiri ll 
225 Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı kanumfn 6 ncı madde-

sinin tersiri ll 
226 Buğdayı koruma karşrlrğı kanunnnuıı bazı ımıelde l erini değiştiren 

2643 sayılı kımunun 5 nci maddesinin tefsiri 12 

Tarihi 

haziran 1937 

hazjran 1937 

hazi ı·an 1937 

hazi ran 19;]7 

haziran ]9.;7 

haziran J937 

haziran 1937 

haziran 1937 

h az i ı ·an '1937 

haz iran 1937 

eylül 1937 

eylül J937 

kanunusan i 1937 
kanunusan i 1937 

mayıs 1937 
haziran 1937 

\ 
haziran 1937 

haziran 1937 
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Kararlar 

No. H1ılasası 

DGK A_ıı tak ya n ' lskenderun meselesi hakkında Hariciye nk i 1 i Dr. 

!)(j() 

!)61 

!lô2 

96il 

!!64 

966 

Tcdik Rü::;t ii ..c\ raı:ıın h0yaııatrnııı tasvi·b edi ldiği ne daiı· 

Kon ya ıııchu.·ıı ( ~r. nı;ı] Te·kiııin t eşri! masuniycti Jıakkıııdn 

])pnizli ım· busu lla,, · daı· Rüştü Ölüemin teşı·ii nı<ısuniyl'ti hakkında 

Top'-u ~ · arlıııyı Saminin bin:haşılrk \"l' ~·nPbaylık nasıl> taı·ihlı·riııiıı 

taBhilıi hakkııda 

Harbiye okulu istiılıki'ıın üğı·e-tmt'ni Biıııbaşı Şühü Ov0rin ~· ü :.1başılığ·a 
ıwsı.Jı tnrilıiııin ta ı;ıhi ·hi haldunua 

~ürııyi devl et Maliye ve Nafıa dairesi reisliğ·inc .Asım Ycğin ve nuı

lığma ('ndi Özalın seçi ldikl eri ha.kkmda 

Genel knnııay şif ı ·p snıbayr piyade yi.i.~başı sr Ccvadııı ııasıb tarihi 

hal"kında 

Şüı·a~· i devi 1 aza lı ğ·ıııa F:ınık l l luğ·u ıı scçildiğ·inc daiı· 

As·krrl H' nıülJd .t0kaüd kanununun 46 ııcr maddesinİlı tefsirine ına

Jıal ol.ınauığı haklanda 

!)67 Biı·inci kilnun 1935 : mayıs 1936 ayianna aid Divanı nınlıase.bnt ı·a-

Tarihi 

27 teşrinİsani 1936 

4 kanunuevvel 1936 

4 kanunuevvel 1936 

4 kanunuevvel 1936 

4 ldnunuevv·el 1936 

7 kanunuevvel 1936 

21 kanunuevvel 1936 

21 kanunuevvel 1936 

4 kanunusanİ 1937 

poı · ıııı a ıla i ı· 13 kanunusanİ 1937 
n6H (;azi Ant (jbin Kozaıılı ma~ıallesinde otuı·an Halepli yi.i.?Jbaşı Hasan 

Nurettin lıaıkkmda 20 kanunusanİ 1937 

!-lG!) Belediye kanununun 15 n cı ınaduesi niı) 8 nci fıkı-asınrıı Lefsirine 

ıııahal olmadığı hakkında 22 kanunusani 1937 

070 Man1in İlı tisas ına hkcmesinue cmckl i dördüncü sım i' askcı·! ha ki m 

Cem ilin i.i.çüncü sınıfa terfii hakkmda 22 kanunusanİ 1937 

97 J Atatürke, İsmet lnönii Hükümetine ve Genel kurmay başkaruna 
Hatay işinde elde edilen ınm·affakiyctten dolayı Kamutayca teşek-

kür edilmesi hakkmda 29 kanunusanİ 1937 

972 Bü?i.i.k Millet Merlisinden kahnmıan ordıı.nı selam gönderilm esine 

dair 29 kanunusanİ 1937 
!)73 Giresunun Bayranıbey köyüqdeıı Haşiloğlu şöhretli Durmuşoğlu 

Kadirin ölüm cezasına çarptıı·rlmasr hakkında 

074 Bartmrn Sarmaşrk köyünden Mustafaoğlu Asıııun ölüm cezasına 

ça.rpt.rrılımısr hakkında 

975 'l'eşkilfttı esasiye kanununun bazı maddelerinin tadİline dair mü-

3 

5 

zakere zabıtlarmın ıı eşir ve tanlİmine dair 8 

976 Ki.lltür direktörleri ve yardir ektörlcr ile li seler, öğTetmen okulları 

ve oıta olmHar öğretmenleri Ye yaröğretmenleri ve işyarları kadro-

snnda tashih ~raprlınasr hakkında 12 

977 Arazi vrrgisi kamınnııun 5 nci maddesinin tefsirine mahal olma-

drğrııa dair 15 
!){ Bi.i.~' i.i.k Millet iVlcclisinin 22 maı ·t Hl37 tarihine kadar tatili faa li-

yet etmes i hakkında 15 
079 Balrkcsir ınebusu fjnver Adakamn teşrii masuniyeti hakkında 9 

!)80 Balrkcsir ınebnsn İsmail .Hakkı Uznnçarşılrnrn teşri) masuniyeti 

hakkında 9 

981 D enizli ınebusu Haydar Rüştii Öktcmin teşrii masımiyeti hakkrnda 9 

982 Eskişehir mebusu Emin Sazakın teşri! masuniyeti haklanda 9 

şubat 

şubat 

şubat 

şubat 

şubat 

şubat 

nisan 

nisan 

nisan 

nisan 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 
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o. Bulasası 

983 Kayseri mebusu Veli Yaşının müdafaasrnın alınması haklanda 9 
984 Muğla mebusu Dr. Hüseyin Avni Ereanın teşrii masuniyeti hakkında 9 
985 Muğla mebusu Yunus Naclinin teşrii masuniyeti hakkında 9 
986 Muğla mebusu Yunus Naclinin teşrii masuniyeti hakkında 9 
987 Sıvas mebusu Necmettin Sadakın teşrii: masuniyeti hakimıda 9 
988 Zonguldak mebusu Rifat Vardarrn teşrii masuniyeti hakkında 9 
989 Tekaüd maaşile muallim ve müderrislik, doktor, eczacı, baytar, mü-

hendis ve kondoktorluk maaşlarının bir zat ulıdesinde içtimama dair 
olan 900 sayılı kanunun birinci maddesi haklanda 2fl 

990 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yugoslavya Hebusan Meclisine te-
şekkür ve muhabbet duygularının bildirilmesi hakkında 30 

991 Memurin kanununun 4 ncü maddesinin (C) fıkrasile 49 ncu madde
sindeki «Muhilli haysiyet ve namus ciirmü» kaydinin tefsir 
mevzuu olamayacağı hakkında 12 

992 Zir nahiyesi poligon hesa.b ırnemiUr veki li .Ali Feyzi Çakar hakkında. 20 
993 Ordu ikra.ıniyesi kanunu ınucibince mesleke aid faydalı telif ve 

ıtercümelerde bulunanlara verilen paralar hakıkında 27 
994 Biiyük Millet Meclisinin Kahraman orduya selam ve takdirlerinin 

sunulmasına dair 29 
995 Akşehrin Meydan mahallesinden Seyid Ahmedoğlu Hiiseyinin 

ölüm cezasma çarpıtırılması hakkında 31 

996 Baı'baeskinin Çengelli köyünden Maihmudoğlu Muraorn ölüm cezası-

na çarptırılması ihakkında 31 
997 Boz11arrn Krnık köyünden Alımedoğlu Memed Alinin ölüm cezasma 

çarpılması hakıkında 31 
998 Kilisin Karaali maihallesinden Memedoğlu lsmailin ölüm cezasma 

çarpılması hakkında 31 
999 lVIuradiyenin Aşağı Kortikan köyünden Davetioğ·lu Memedin ölüm 

cezasına çarpılması hakkında 31 
1000 Mühendislik ve mimarirk hakkındaki 1935 şayrlr kanunun birinci 

maddesinin tefsirine malıal olmadığı hakkında 4 
1001 Süvarİ Yaı'bay Şaihaıbettinin yarıbaylık ve binıbaşrlrk nasrb tariMe-

rinin düzeltilmesi hakkında ·;.· 4 

1002 Rizenin Haremtepe köyünden Eırninoğullarmdan Selimoğlu Musta-
fanın ölüm cezasına çarptırılmasr hakkında 4 

1003 Samanın Kozanlr köyünden lVIemedoğlu 1\Iemtedin ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında 4 

1004 Birinci kanun 1936 : şubat 1937 ayi arına aid Divam muhasebat 
raporuna dair 7 

1005 Ayancığın Haremşah köyünden Tiitiincii oğullanndan Şükrüoğlu 
Memedin ölüm cezasına çarpılması hakkında 7 

1006 Keskinin Mahmatlr köyünden Çavuşoğullarından Osmanoğlu Örne-
rin ölüm cezasına çarptrrılması hakkında 7 

1007 Yenişehirin Kızıl köyünden Ahmedoğlu Hiiseyinin ölüm cezasına 

çarptırrlması hakkında 7 
1008 Türkiye Büyük Millet Meclisinin İran lVIeclisine selam ve muhab-

betlerinin bildirilmesine dair 7 

, Tarihi 

nisan 
nisan 
nisan 
nisan 
nisan 
nisan 

mayıs 

maym 

maym 
mayıs 

maym 

maym 

mayıs 

mayıs 

mayıs 

maym 

ınaym 

haziran 

haziran 

haziran 

haziran 

illaziran 

ilıaziran 

haziran 

ilıaziran 

haziran 

1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 

1937 

1937 . 

1937 
1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 

1937 
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1009 Bazı maddelerden istihlak vergisi alınması haklundaki 2731 sa

yılr kanunun 1 nci maddesinin 5 nci fıkrasının tefsirine mahal ol-
madığı hakkında ll 

1010 Kazanç vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 5 ve 21 nci fıkrala-

rının t efsirine ihtiyaç olmadığı hakknıda ll 
1011 Kocaeli valisi Ribnid Özkaym Devlet şurasına müracaat etmesi lü-

zumu hakkında ll 
1012 Atatürke Kaınutaym samimi hislerinin ve teşekkürlerinin sunul-

masına dair 12 
1013 İcra Vekilieri Heyetine itimad beyan olunduğuna dair 14 
1014 Meclis içtimarnın ikinci teşrinin birinci pazartesi gününe talikına 

dair 14 

•• .. • ., • 1 

5 - Seçimler 

lıkinci içtiıma zarfmda Sayın üyeler işlerine ilgili seçimlerden başka: 

7 ·XII- 1936 da: 
Asrın Yeğin, 165 reyle, §urayi Devlet Maliye ve Nafra dairesi reisliğine; 
Cudi Özel, 153 reyle §urayi Devlet azalığına; 

21. xn- 1936 da: 
Faruk Uluğ, 156 reyle Şurayi devlet azalığına; 
Seçilmişlardir. 

6 - Heyeti umumiyenin kapanması 

İkinci içtima, 14 . VI . 1937 de, Reis Abdülhalik Rendanm: 

ihaziran 1937 

:Jıazjran ' 1937 

haziran 1937 

haziran 1937 
haziran 1937 

haziran 1937 

«Arkadaşlar; şimdi kabul huyurduğunuz takrir mucibince beşinci Devrenin ikinci İçüniamm 
son inikadına hatime veriyorum. Cümlenizin tatili sıhhatle geçirmenizi diler ve her birinizi saygı 

ile ayr·ı ayrı selamlarrm» demesile saat 17,30 da kapanmıştır. 

Maamafi, Yüksek Meclis, Niyon anlaşmalarının tasdiki için 18 - IX · 1937 de bir fevkalade 
toplantı yapmıştır. 

- --- - -- · ~-- -· -- . -- -·- ·- ·---.. - ' 

--ııııııııı:!!:eJ!)>8-<f!!!eiJ!!'»ıı--



7- Umumi Heyetin mesaisini hulasaten gösteren cetvel 

1.1 -~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~ 
..0 .c ..0 ~ "'2 

Encümı:ınler 

Daitni erlcümenler 
Adiiye Encümeni 
Arzuhal » 

Bütçe » 

Dahiliye » 

Divam ınnhasebat » 
Uümrük ve İnhisarlar » 

Hariciye > 

İktısad » 

ı Maarif » 

Malivc » 

~, :Meclis hesahlarının tetkikı » 

Mi Ili 2Vlüda faa » 

Nafıa » 

Sıhhat ve Jç. muavenet » 

Teşkilatı esasi?e » 
Zir-aat » 

\ Muhtelit ve muvakkat encü
menler 

Adiiye ve Dahiliye eıı cüınen-

. lerinden mürekkeb muhtelit en
cümen 
Adliye ve teşkilatı esasiye eııcü
encümcnlerinden mürekkeb muh
telit encümen 
Hariciye ve Milli müdafaa encü
ınenlerinden mürekkeb Muhte
lit encümen 
Belediye kanunu muvakkat en
cümeni 
İsldn kanunu muvakkat en
cümenin e 
Memurin ka:nnnu mnvakkat en 
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C - Riyaset divan1n1n mesai hulasası 

Re is Çankın 111-tıstafa Audülhcılik R e11da 
R eis V ekili Bıırsa R ef et Canıtez 

» » Gazi Anteb Nıın· Conke?" [ *] 
» » : Konya T m•fik FilıTet Sı.Zay 

t dare Am i ri Bayc.ızırl If a/i:d Ba;ymk 
» » llfanisa nr. S'aint U zel 
» » lifarelin lrfan F e1'-id Alpa.lfa. 

Katip CaJtOlı·lı"a/(• Zi:tta Gr'vher Etili 
~> Çoruh Ali Zwlt 
» Gazi .A ·nteu Bekir Kaldi 
» K.iitahyrı )..Taş i cl Uln.fj 
» KonJJa Ali JJhuzafff'r Gölı-cr 
» To karl Sü;reyyrı GPIINI 

1- XI- ı936 tarihinde seqilmiş olan Riyasct divam, ikinci içtima senesi zarfında (7 ) defa top lan mı~ 
ve (29) ıkarar ittihaz eyl eıniştir. Bu babda tanzim olunan cetvel aşağıya eleı-colunmuştur: 

Karar 
No. İnikad tarihi 

ı 4- XII- ı936 

2 23 - XII- ı936 

Verilen lwı-arlarm hulasasr 

ı - B. 1\'L l\II. mü vezzilerind'e ıı , ölü ~'[u~tafa nın renaze mıısrafı r<:m ai les i ıı e 
80 lira verilm esine -dair 

2 - Memuı·iıı iıı z ib:ıt komisyonunun Iteis vekili Kı0nya meıbwm Tevfik Fikl"(•t 
Srlaym başkaıılığmda ldare amirl eri il e Katibi umumiden müteşekkil 

olacağı hakkmda 
3 - 1 munıi lıarbdr ('aııakkalede şehid düşen ~'L emed ÇaYuşun annesine 

100 lira nakdi yardrm yapılması iıaJtkmda 

4 - Kütüpane encü~nı eni a:zalrğına. İdare amirlerinden lVIanisa mebusu Dr. 
Saim zelin se<;: ildiğine daıir 

5 - lnluuib r esim sergisinden ıoo lira bymetinde biı· taıblo .mubayaasına dair 
6 - Sayın üyelerd<'n 28 zatin izinleri hakkında 
7 - Yeni yaptınlacak B. 1'1. M. ıbinasr için Reis vekili Konya mebusu Tevfik 

Filmet Sılayın başkanlığı altında İdare amirlerinden mürekkeb bir inşaat 
komisyonu teşkiline dair 

ı - Saynı .fıyelerden 7 zatrn izinleri haklanda 
2 - B. M. M. Ma1ıbaasr i·<)n bir katlama makinesi mubayaası hakokrnda 
3 - B. M. Meclisinde aya~kabı boya.crsı tsmail Tungaya qıer ay on lira ve

rilmesi hwkkmda 
;! - :Muharrir Yaşar Nabinin (Balkanlar ve Türklük ) <l!drndaki eserinden 100 

tane satın alrn.ması haklanda 

[*'] 13 - I - 1937 tarihinde vefat eden Reis vekili r:az1: Ant eb mebusu Nuri r:mıke?·in yeı·ine 

24- III -1937 taı·ihinde Seyhan mebusu Hilmi Unın intihab olunmuştur. 



Karar 
No. İnikad tarihi 

3 2- II -1937 

4 31 - III- 1937 

5 7- V -1937 

6 14- V - 1937 

7 14-VI-1937 

- 144 -

Verilen kararların ıhulasası 

1 - Sayın üyelerden 12 zatin izinleri hakkında 
2 - Kızılay balo ibiletlerindcn 300 liralığımn satın alınması hrukkında 
3 - M. ·M. Meclisi polis memurlarmda n Akif Tuğrula, ;Jı.astalığmdan dolayı, 

ı50 lira nakdi yardım yapılmasma dair 
4 - Türk maarif cemiyeti piyango biletlerinden 100 ] .iralık satın alınma

sına dair 
ı - İdare Heyeti tarafından tanzim olunan B. M. Meclisi 1937 senesi bütçe

sinin lkaibul olunduğıma dair 
2 - Dolmabahç.e sarayı mutfağına yenid-en ibir soba konulmaı:;ma dair 
3 - Ankara Halkevi tarafından açılan polikilinik için 200 lira yardım yapıl

ması hakkında 

4 - ıB. M. Meclisi hademelerinden ölü Ali Çavuşu n ailesine 100 lira yardım 
yapıl.ması hakkında 

5 - B. M. Meclisi hademelerinden •hasta bulunan Bekir Çavuşun B~ya 
göndertilerek tedavi ettiı·ilmesi ıha·kkında 

6 - Milli saraylar :müstailıdemiruindcn Mustafa Hüseyin, Ali Memed ve Ali 
Rizanın yaşlı bulunmalarmdan dolayı 714 er lira ikramiy:e verilmek 
suretile alakal arının kesilmesine dair 

7 - Sayın üyelerden 21 zatin izinleri h akkında 
1 - Ankara Halkevi tarafından açılan polikilinik için 300 lira verilmesine 

dair 
2 - Sayın üyelerden 28 za;tin izinleri hakkında 
3 - Türk maarif cemiyeti balo biletlerinden yüz liralık satın alınması 

haklanda 
4 - Arzuhal encümeni tarafından , Teşkilatı esasiye kanununun 82 nci ve 

Dahili nizam'namenin 60 nci maddeleri haklanda verilen notun Reis ve
kili Bursa mebusu Refet Camtez tarafından tetkik edilmesi hakkında 

J - Sayın üyelerden 3 zatin izinleri hakkında 
2 - Do1maıba,'hçe sarayında yaptırılacak asansöri.in Şintler müessesesine iha

lesi hakkında 
ı - ı937 senesi posta mevaddilc tc1gra.f ücuratı için ıB . iM. Meclisine 94 ve 

Divanr muıhaseba:ta 516 lira t.aıhakkuk ettirilerok tanzim olunan ımukave
lelerin kabul olunduğuna dair 

--•ııee>-e-<ee---



Anh'a1·a 
Antalya 
Antalya 
BahkPsi·r 
BalıkesiT 
Bwrsa 
Bursa 
Edirne 
l!J1·z'incan 
l!J•J 'ZU1"ıım 
Erzn1'ıtm 

Ç - Encümenlerin mesai hulasası 

1 - Daimi encümenler 

ADLİYE ENCÜMENİ 

R eis 
Jl!l. :Jf. 
Ka. 

Çorum 
: Kocaeli 
: :trabzon 

M iimtaz Ö k men 
Nmnan Aksoy 
T evfik A 'rıcan 
Osman Niyazi Bıo·cıı 
Ö1·ge EvTen 
At1,f Akgüç 
örulettin F erid Talay 
Şeref Aykut 
AbcUillıak Fı'rat 
D'r. Saim Al·i Dilen'I/re 
F tfa.(l S i1'men 

"Af ün ir Çağ ıl 
Salalı Yargı [ * ] 
Raif Kalradeniz [* * ] 

Gu.zi Anteb 
İçel 
[Üı::>t(l.)JI o }L'/1 

Kayseri 
K ayseri 
Kocru,li 
Ko ra el-i 
Konya 
JI a.n i::;a. 
Ordıı 
Urfa 

Önım· Ası.nı Aksoy 
H anı di Ongun 
Dr. Şülrd·ii Ş enozan 
Tl asan F erid P e1·ke1· 
Reşid Özsoy 
Il asan H ayri Tan 
Ragıb Akca 
Ali Rıza TüTel [·*** ] 
R efik lnce 
·llf·ulı·ittin B aha PM·s 
]!'und Gökbudak 

Eııcünıeıı , n (::~3 liiyilıa , :J teklif. ;j:3 lt•;t, l, e ı·l·, 3 ııınhtl'liC ('Vnıl< ) iı:;iıı -t:) ııi.i iııtaı; (•tıııi::; \'C geriy e 
lmlaıı 29 iş gelecek iı;tiınaa blııııı;;tır . 

No. 

1/32 

1/60 
1/61 

1/91 
1/118 

LAYİRALAR 

HuHisası 1\hamele.si 

Klöy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun lu.yihası Encüıııeııcledir. 

Bazı müesseselerin idaresi hakkında l~neümencleclir. 

Cemiyetler kanunu layiha ı l<:ncümend tlir. 

Gezici tapu sicil memurları ilıdasr hakkında Bııcümendedir. 

Deniz .tJicareti kanununun 1472 nci madde ·inin değiş-

tirilmesi hakkında Encüınendedir. 

1 * J 1ldliye vekalct·i siyasi ıniist cyt rl1ğ111rı ta yi nin c m clnıi uerı11c .1nl;o ra m elmsn ]If iimtoz Ök
m en .~eçilmiştir. 

[u] Bütçe cnciinı.eni mazlmtrt 1ıı11. h11 rrirliğinc s c('ildiğindcn u erine E rzıt rnm mcbıısıı Fnad Si?·
•ııerıı intilıab ediınıiştir. 

l ***] lktı::;ad vek6üti siyasi miisteşa1·lığına lCIIIJÜıin m b ni cnc iiıııe ndcn ınynlmı.Jtu·. 



146-
No. Hulasasr 

1/124 Nalband mektebleri ve nalbandlrk sanatı hakkında 

1/134 

1/185 

Radiyoloji ve r.a.diyum ve clcktiriklc tedavi ve eliğer 
fizyoterapi müesseseleri hakkında 

Şurayi devlet kanunu layİlıası 

1/227 Umumi maaıkemeler ve karar hakimleri ve mustaııtik 

larla umumi ve hususi kaza salahiyetini haiz mahmlaı· 
arasındaki ihtilafın halli hakkındaki kanunu değiş

tiren kanun layiliası 

1/312 Kaçakçılıkıtan başka inhisar suçlarmdan doğan para 

Muamelesi 

26 - V - 1937 tariılıinde Bütçe encü
menıne. 

19 - IV. - 1937 tarihinde 3153 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

Eıı cümendedir . 

cezalarından vazgeçilcbilrn.esine izin verilmesine dair Eııcümeııdedir. 

1/365 Adiiye müntesiblerinin izinleı,ilc vazifed n ayrılma ve 
devamları haklanda Encüınendedir. 

1/401 İcra ve İflas kanununun 6 ncı maddesinin kastetti ği 
hususlar.a münhasır olmak üzere husus! bir kefalet 
sandığı tesıisi haklanda 

1/470 Devlet Hazinesi aleyhine verilib katileşen ilamlarm 
İcrasına dair 

1/590 Telsiz kanunu layihası 

1/597 Hıukuk usulü muha!{emeleri kanununun 569 ncu 

Encümendedir. 

Eııcümendedir. 

9 - VI - 1937 tarihinde 3222 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

maddesinıin değiştirilmesi hakkında Encüınendedir. 

1/622 İcra V ekiileri H eyeti kararile tayin olunacak yerler
de tatbik olunmak üzere ceza muhakemeleri usulü ka-

1/6~6 

1/634 

1/638 

1/639 

nununa müzeyyel kanun layiliası 

Kan gütme sebebile işlenen katiller hakkında 

Türkıiye Cümıhuriyeti Ziraat bankası kanunu layihası 

Ceza mubakemeleri usulü kanununun 174, 175 ve 
365 nci maddelerinin değiştirilmesine dwir 

Meşhud suçların muhaıkeme usulüne dair olan 3005 
sayılr kanunun birinci maddesinin değfiştirilmes i hak
kında 

1/640 Türk ceza kanununun bazı mG lddcriııin deği ı;ıtiril-

mesine dair 

Ceza ıkanununun mevkii mer i,,·dc vazma müteallik: 
kanunun 27 nci roadldesinin tadili hakkındak i 952 
sayılr kanunun değiştirilm esin e dair 

1/ 668 Bazı maden hurdalarmrn dışarı çrkarılmasrnrn ya-

Encümendedir. 

ll - VI- 1937 tarihinde 3236 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VI - 1937 tarihinde 3202 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - V I- 1937 tarihinde 3207 sayılı 
"kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

3 - II - 1937 tarihinde 3112 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

. 
10 - lİ - 1937 tarih inde 3119 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

sak edilmesi ve satın alınması hakkında 1 - VI - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine 



-147-
No. Hulasasr 

1/ 697 !mar kanununun 9 ncu ve 2290 sayı1r belediye yapı 
ve yollar ikanununun 8 nci madde!Bri ıhülciimlerin

den ınıazıbut vakıflarm ınülkiyeti husuf>iye dairel e ı· i -

Muamelesi 

nc talbi gayrimcnlmlleriııin ist ·isnasıııa dair Encümendedir. 

1/ 7fi4 Kaça:k~ıhğın m<'n V•C takiıbine dair olan kanunını 71 
nci maddesinde yazrlı müddC't iıı milieri iıht isas malı

keın ckrinc ınünıha.sır olmak üzere uzatılınası hak-

1/ 769 

1/ 779 

kında 

lstanbnl Adiiye binas~ım yanması üzerine teşkil 
olunan yeni leme bürularrnnı kaldırılması hakkmcla 

RraJdmler kanununun muvakkat maddesinin B fık

rasımn 3 ve 4 numaralı ıbendlerinde ya;zrlı müddet
lerin üç sene daha u7..atılmasrna ve muvakka:t mad
deye son bir fıkra ilavesine dair 

1/ 79·9 Adl~yc harç tarifesi Jmnununa ek noter harç tarife
si kanunu la.yihası 

1/'800 

1/ 811 

1/ 30 

Noter kan unu layiıha.<ı ı 

Basmı birliği kanunu layihası 

Kazanç veııgisi Jıakkındaki 2395 sayılı kanunla, 1890, 
1980 ve 2882 sayılı kaııuıılarda değişiklik yapılmasma 
dair 

1/ R37 Tüı ~d yc Cüımhuriyeti ile İran Devleti Şehinşa~ıisi 
arasmda imza edilen iadei mücrimin ve ceza! me
vadda adli ınüzah eret muaıh cdenamcsiııin tasd ikı 

hakkında 

l / R39 Tüı·l<iye Ciimhuriyeti ilc lran Devlet i Şeohinşaıhisi 
arasında imza edilen ıniizaJıerc ti adliy{) mukavelesi-

31 - V - 1937 tarihinele 3193 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3205 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3206 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

En cümendedi r . 

Encümendedir. 

12 - VI - 1937 tarihinde 3258 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3212 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

nin taı.ıdi ·kı bakkmda 7 - VI - 1937 tarihinde 3213 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

'l'RI\lLİFLER 

2/ 2 Kıl'kl a reli (Dr. Fuad Umay) - Ço<.; ııklarrn uımımi 

sinemalara ve tiyatrolara girmele r·iniıı yasak eJ iJı :H' 

si hakkında Encüınencledir. 

2/ 6 Bol n (t !'lma i 1 IL:ıkkı 1Jzmay) - A ve ılrk hakıkında G - V - ] 937 tarih inde .3167 sayılı 
kanun olarak kabul ed ilmiştir. 

2/ 41 f:ircsun (Hakkı Ta rıl< Uı; ) - J er~ vr iflfı s karınnu-
nun 258 ı1 c i madd('S inin değiştirilm C's i ·hakkında Rneüıııendedir. 



i48 
'I'EZKERELER 

No. Hulasası 

3j 5:.J. Uımıınl lıarb senelerinue ihracat ve ıneııi ihtil;:i\ı· he
yetlerinde bnluııan eski ticaı·eL ııazarr Ahmed Ne
simi ve lVIustaCa Şeref Özkanla arkadaşları lwi<kın
da katı hiı· kai'HL" ve rilm esin e Jair Bn .;,·rk~ l ct 1l'zke
resi 

3/ !i3 hal yan tft l>ii yeLiııe girdiğinden dolayı Konya Jsi ik
Jul mahkemesi karari le ailesil e h iri ikt c ın:illl hııdud 

drşma çıkanl an Suad Reınzinin Türk vatanda~l ı ğ· rmı 

kal nı 1 ünün nı uval'ık olup olın ayacağ·nıa dair hi r ka
raı· \' eı· ilııı esi lıakkrnda BaŞ\' l'kill(•t lczkcres i 

3/ 72 Hfıkiınler kanununun nıuvakkat madde inin 3 sııyılı 

Muamelesi 

Enci:imendecl ir. 

21 - IV - 1937 tarih inde Adli ye ve 
Dahiliye encümenlerinden mii.rekkeb 
Muhtelit encümene 

lıelHl inin tcf: iri haklun da Başveki\let tezkeı·esi 4 - VI - 1937 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 

3/ 86 O ı · ınan ni zamnamesinin 16 ncr maddesi. ımı c ibin ce 

almacak yaylakiye resminin ilgasına dair olan kaııu-

3/ 103 

nnu tei'siri hakkında Başveld l et tezkeresi 3 - VI - 1937 tarihinele Aclliye en
cümenine 

Şercl: ve lı ays iyeti mulı il suçların hangi suç l aı: ol-
cluğumın tefsiri haldemda Baş ve ki\ i et tezkeresi 12 - V - 1937 tarihinele 991 sayılı 

bıraı· olarak kabul ediLmi.stir. 

3/ ll 5 Askel''i ve mülki tekaüd kamunın un 65 nci maddesi 
hükmünün noterierin vazifesine nihayet verme i:;;iıı

dc de cal'i olup olmadığmru tefsiri hakimıda Başve-

3/ 119 

leill et tezleeresi Encümeııdedir . 

Zimat bankası kanununun 25 ve zirai kl'edi koope
ratifleri kanununun lO ncu maddel erinin icra ve if
las kanununun 4.7 nci madclesile ilga edilmiş olup 
olmadrğmııı tayini hakkında Baı;;vL'ki'tlet tezkeı·esi Eııeümencleclir. 

3/ 13 Ka:~.ıım: H'l'g igi kanununun 3 ncü maddesinin 5 ve 
21 nci f'nsı llar ııım tel's il'inc dair Başvcki\leL tezkeı·csi ll - v;r- 1937 tarihinde 1010 sayılı 

lmra.ı· olarak kabul edilmiştir. 

3/216 Hilatetin ilgasr lıakkın laki kaıınnmı 8 nci ııı add0R iniıı 
tefsirine dair Başveka l et tezkcresi Encümendeclir. 

3/234 Akşehrin meydan mahallesinden Seyidahıııcdoğlıı 

Hüseyinin ölüm cezasına çarptırılın asr lıııkkmd a Baş-
vekalet ,tezkeresi 31 - V - 1937 tarihinele 995 sayılı 

karar olarak kahrtl edilmiştir . 

3/248 Bozlmm Krmk köyünden Ahmedoğlu 1\Iemccl Aliniıı 
ölüm cezasma çarptırrlm ası haldnııda Başv0kftll't tez: 
keresi 31 - V - 1937 tarihinrle 997 sayılı 

kar ar olarak kabul edilmiştir . 
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3/259 

149 

Bulasası 

Meınurin kanununun 4 ncü maddesinin C fıkrası ilc 
49 ncu madde-sindeki (mulülli haysiyet ve namus cü
rüm) kaydinin şumulü elereecsinin tcfsiri lıakk1mla 
Başveldilet tezkeresi 

3/273 Babaeskinin Çengerli köyünden mahmudoğlu M ura
dm ölüm cezasına çarptır rlın ası hakkında Bıı .. vck5lct 
tezkeresi 

3/274 Bartmm Sarmaşık köyünden Mustafaoğlu A:mmn 
ölüm cezasına çarptn·ılması h:ıkkında Ba~vcklıl!'t tt' Z-

Muameiesi 

12 - V - 1937 tarihiııdc 991 sayılı 

kaıınnia birlc.;tiı·ilet'Ck kabul efi il
ın iştir. 

31 - V - 1937 tarih i nde 996 sn yılı 
kııı·at· olarak kabul edilmişt ir. 

keresi 3 - II - 1937 tarihinde 974 sayılı 

karaı: olarak kabul edi lmi ştir. 

3/275 Kilisin Karaali mahallesinden Memedoğlu lsınıı i 1 in 
ölüm cezasına çarptrrılmasr hakkında Başvcl<~lct 

tezkeresi 31 - V - 1937 tarihinde 998 sayılı 

lmı·ar olarak lmbnl euilıniştit•. 

,3/276 Kilisin Arzap köyünden Mufltafaoğlu · Cırık Hasanm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Ba.şv ekalc1 tez-
kcresi 14- - YI - 1937 tarihinde ruzııaıneye 

3/277 Uşağm Hamidiye mahallesinden l\Iozakoğu lhırrn daıı 

Mustafaoğlu Memedin ölüm cezasına çarpt ll' ll ınn~1 
hakkında Başvekalet tezkeresi ] 4 - VI - 1937 tarih inde rnznaıııcye. 

2/278 Yalovanın Çınarcrk nalüyesinden l\Iufltafaoğ· lıı ~ \ lı 

dullah, Teşvikiye köyünden Hacı Meınedoğl rı Jl asa ıı 
ve Ahmed Şabanoğlu Hasanm ınahkfı.ın olduklan be
şer lira cezayİ nakdi.nin affi hakkmda Ba.şvekfdct i\'z-
keresi 10 - II - 1937 tarihinde 3120 sayılı 

kanun olarak kabnl edilmiştir. 

3/282 Rizenin Haremtepe kciyiinJrn Emiıwğııllarnıdnn Rt'
limoğlu Mustafanın ölüm eczasına çarpt ırrlnınsı ha], _ 
landa Başvekalet tezkeresi 4 - VI - 1937 tarihinde 1002 say1lı 

lwrar olarak lutbul edilmiştir. 

2/284 Giresun un Baymmbey köyünden H aşiloğhı Şüh ret 1 i 
Durmuşoğlu Kadirin ölüm cezııs ıııa çarpıtrrrlmıısı lıak-

kmda Başvekalet t ezkeresi 3 - ll - 1937 tarihinde 973 sayılı 
kamr olarak kabul edilmişti r·. 

3/289 Somamn Kozaınlı köyünden Saidoğnllarrııuan l\ l eıncd

Al~oğlu Memedin ölüm cezasına ı~arpt1nlması hak-
kında Başvekalet tezkeresi 4 - V I - 1937 tarih inde 1003 sayılı 

karaı· olarak kabul edilmiştir . 

3/294 2430 sayılr muamele vergisi kanunıımla yazılr mi:inı
ru zaman hükmünün evvelki kanuıılaı· zamanımı aid 
vergilere şamil olnb olıııaclrğııını tdsiı·i!ıe dair Bıı::; -

vekalet tezkeresi 19 - V - J 937 tarihinde İktısad en
cümeniııe . 
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No. Hulasasr 

3/303 Baymdırm Yenice mahallesinden Aydınlıoğullarrn
dan Hüseyinoğlu Altmcliş ı Mustafanrn ölüm cezasınn 

l\1 uame1ooi 

çarptu·ılması hakkında Başvekalet tezkeresi 28 - V - 1937 tarihin le Hükumet 
t:ır:ıfrndan geri alınmıştır. 

3/314 lmtiyazlı madenierin ihtiva ettiğ·i sruhanın beher lıl'k
tarı i~in maadin nizamnamcsinin muaddel 49 ıırn 

maddesi mucibince her sene iptida.sında alınması li\
zımgelen on kuruşun resim veya icar bedeli olub ol-
madığının ıtefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/322 Gazi Antebin Şcyhçe mahallesinden Bostancıbaşı

oğullarından Ükkaşoğlu Tahir asıl adı Memedin ölüm 
cezasına çarptırrlması hakkında Başvckalet .tezkcresi Encümendedir. 

3/323 Muradiyenin Aşağı Koı•tikan köyünden Hacmı küyii 

3/337 

3/338 

nüfus sicilinde mukayycd Darvctioğlu lVIernedin iilüm 
r.eznsına çarptırılmasına dair Baş,·ekillet tezkeı·esi 

Ayancığın Haremşah köyünden Tütüncüoğullarındnıı 
Şükrüoğlu Memedin ölüm cezasına çarprtırılmasına 

dair Başveka.let tezkeresi 

Çinenin Demirciderc köyünden Salihoğlu Allımed \'r. 
Salihoğlu Osman m ölüm eczasına ça ı·ptrrılmalarr hak
kında Başvekalet tezkeresi 

3/340 Keskinin Mahmatlıbalii köyünden Çavuşoğullarmdan 
Osmanoğlu Örnerin ölüm rezasma çaı·ptırrlmasına 

31 - V - 1937 tarihinde 999 sayılı 
karar olarak kabuı edilıniştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 1005 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

] 4 - VI - 1937 tarihinde ruznameye. 

dair Başvekalct tezkeresi 7 - VI - 1937 tarihinde 1006 sayılr 
loırar olarak kabul edilmiştir. 

3/344 Erzincamn· Silhis köyünden Mahmudoğlu 1\Iuhi<tti
nin ölüm ceul..c;;ına çarp:tırılınası hakkında Başvckal ct 
tezkeresi 14- V I- 1937 tari.hinde ruznameye. 

3/345 Hul<!imler kanununun muvakkat maddesinin B fıkra-
sının 2 numaralı bendinin tcfs,iri hakkında Başvcka

let tezkeresi 

3/359 Hap1.>anc ve tevkifhanderin idaresi hakkındaki 1721 
sayılı kanunun 8 nci maddesin~n tefsirine dair Baş-

7 - VI - 1937 tarihinde 3206 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

vekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/ 36!} Yenişehirin Kızıl köyünden Ahmedoğln Hü:-ıeyiııin 

ölüm cezasına c;:aı·ptrrrl ması hakkında Baı;;vckn !et 
tczkeresi 7 - VI - 1937 tariılıinde 1007 sayılr 

kaı·ar olarak kabul edilmiştir. 
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l\WH'l'ELİF EVRAK 

5/1 Bursa viiayeti iskan işlerinele kull anrlmakta iken Ye-' 
lüllet enu·ine alman 1srmıil. Hakkı lıakkmda Şi'ırayi 
devletçe ittihaz olunan nnıkancmta dair Arz n h ;ıl 
encümeni mazbatası 

5/27 Kütahya müstantrkı M:e ınccl S;ıiLliıı hi'tkimleı· kanıı

nunını muvakkat maddesinin (A) fıkrıısıııa tcvfik;ııı 

tekaüde sev ki ilc müd d eti hizmetine göre veril m<'k 
istenilen paranın vizesi iealı edip etmeycceğ iııl' <.hıil' 

Muamelesi 

Encümendcd ir . 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası J~ncümendedir. 

5/40 Samsun sıtına mücaLlelcsi sılthat ııwınul'lıırıııLl;ııı 

Abdüssanıed Seçkin hakkındaki Arzuhal en c üııı c ııi 

mazbatası 12- VI- 1937 tarihi nde 3~G I s;ıy ı lı 

kanun olaı·ak kabul rcli lıııi~t i ı'. 

A'nıasya 
Antalya 
Balıkesir 
Bıırsa 
Çoruh 
Ço't'ııh 
Den'izli 
Gazi Anteb 
Gürnüsane 
lstanbiıl 
b porta 

ARZUHAL ENCÜMENİ 

Reis 
M. M. 
Ka 

G~iresıın 

lstanuııl 
S a'lnS'Wı 

İ ::mıail 11 akkı 111 ıımcıı 
'l'ayfıır Sökmen 
H a.y rettin Ka1·an 
llhıstafa F elimi Gerçeke1· 
Akif Akyüz 
j hsa n K u Tt kan 
(r i. /Jef ik Tüı·san 
Jlf e nı ed Ş alı in 
Şevket Erdoğan 
Ali Barlas 
İ ln ·aJn·nı D emt' ml ay 

Ol . İhsan Sükmen 
Ziya Ka1·amıwsal 
Jf el i ha Ulaş 

Ka1·s 
Kocaeli 
Malatya 
Ordıı 
Siircl 
Sii,rd 
Sıvas 
Sıvas 
'1'1·abzo n 
Van 
Z Oil.fJ ttldal.· 

()nı u K üutay 
K emalettin Olpak 
Gl. Osman Koptagel 
1 sm aiZ Çamaş 

,/.Memed Ali Kurtoğlu 
/)e'vki Süsoy 
Gl. Ak-if Oztek·in b'rdemyil 
Z iya Başara 
Süleyman S1. 1Tı Gedik 
Jll ünib Boya 
Raif D·inç 
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952 1 ikinci te~?ı·iıı 1936 taühind e cneiimcııdc bulunan arzuhaller. 
1119 1 ikinci teşl'in 1936 tari hi nden 31 birinci teşri n 1937 tarihine kadar encümenc geİen P1:

zuhaller. 
2071 

201 VchftlcHerden gelen arzuhaller 

2272 
1 Encümcıılerdcn gelen arzuhaller 

2273 
749 
l-
1524 

8 
1--

151~ 
] 3 

1-
1503 

ı 

1--

1502 

V oka.letlerc gönd ' rilcn arznh all cr 

Bncüınenl ere .gö ıı cl cı:i l e n aı;;mhallcr 

Hrfzeclilen arzuhaller 

Evrak kalemine iade edilen arzuhalJet 

626 Ka r·ara bağlanan arzuhall er 
1--

876 · Encümende bulunan arzuhallc ı· 

Encümen arzuhalden maada, lwnclisine lı avale edilen ll (9 takrir, 2 muhtelif evrak) işin 6 sım 
intaç etmiş ye gcı·i kalan 5 iş gelecek iç: timaa kalmıştır. 

TAKRİRLER 
No. Bulasası 

4;/23 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal eneiimcnini.n 
12 - IV - 1936 tarihli haftalık kara e cch·cliııdeki 2!fl 

Muamelesi 

sayılı kararının Umumi heyet tc müzakeresine da i ı· Encümcndedir. 
4;/36 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümeninin 

30 - XI - 1936 tarihli haftalık karar cetvelindeıki 519 
sayılı karariilin Umumi heJ7cttc müzakeresine dair Encümendedir. 

4/ 39 Yozgad (Sm·ı İç:öz) - Arzuhal encümeninin 4- I- 1937 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 567 sayılı karau-
mn Umumi heyctte müzakeresine dair 

4/43 İçel (Emin İna11kur ve Fikri Mutlu) - Arzuhal <'n
cümeninin 29 - III - 1937 tarihli haftalık karaı· C'd
velindeki 638 sayılı kararınm Umumi iheyette müza
keresine dair 

4/ 46 Yozgad (Emin Dramaıı ) - Arzuhal cncüıncnmm 

19 - IV - 1937 ,tarihl i haftalık karar cetvelindeki 7+2 
sayılı kararmm Umumi hcyctte müzakeresine dair 

.Bu husustaki ınazbata ll - II - 1H37 
tarihinde kabul cdilxni,5tiJ:·. 

20 - V - 1937 tarihinde 992 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 1011 sa~ · rlı 

karar olarak 'kabul edilmiştir. 
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4/47 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal cn cüın cnımn 

19 - IV - 1937 tarihli haftalık karar cet,·clinclcki 766 
sayılı kararının Umumi lı eyett c rmüzaker sin e dair 

4/48 Yozgad (Sırrı !çöz) - Arzuhal cncümcninin 19- V-
1937 tarihli haftalık karar cetvelindeki 926 sa.vılr 

kararnun Umumi heyette müzakeresine dair 

4/50 Yozgad (Emin Dra.man ) - Arznhal encümcniniıı 

19- V- 1937 tariihli haftalık karar cctvelimlcl<i 938 

lVInamelesi 

B tıı hııs ustaki mazlıata 7 - VI - 1937 
tarihinde kabul cdilmiı;;tir. 

B n h usnstaJü mazbata 7 - VI - 1937 
t al'ihinde kabul edilmiştir. 

sayılr kararının Umum1 heyotte müzakeresine dair Encümendedir. 

4/53 Denizli (Necib Ali Küçüka ) - Arzuhal en cünı eniııin 

7 - VI - 1937 tarihli haftalık karar cetvelindeki !J69 
sayılr kararının Umum] h eyetl e müzakeresin e dair 

1\fUHTEL!F EVRAK 

5/14 Rasim Asım ile Murtaza kaptan adlarında iki yUi'd
druşa aid olan motör hakkında Arzuhal en c üın eni maz-

Eııcüın endedir. 

baıtası Encümendedir. 

5/40 Samsun sıtma mücadel esi sıhhat memurlarından Ab
düssamed Se~kin hakkında Adiiye encümcni ınazba-

tası 12 -VI- 1937 tarihinde 3251 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 
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BÜTÇE ENCÜMENİ 

Re is 
Rs. V. 
ilf. M. 
Ka. 

: B tırdıır 
: Ispa1·ta 

'Trabzon 
1stanb'tıl 

:Mustafa. Şeref Ozkaıı 
111 ii.h:e1Te1n tJnsal 
Sın·ı Da,IJ [*] 
ll' al.:·ihe Oy111 en 

Ankara 
Balıkesi1 · 
Ço1·ıını 
Çonım 
Diya1·beki·r 
Edirne 
Elaziz 
Gazi Arıteb 
Gümüşane 
lznıit· 
!zmir 
K as tamonu 
Kayse1·i 
Kı1·klareli 
Kwşehir 

Y ah11a Jl'az.ib Ka1·gı 
Enve1· Adakan 
Dr. Mnstcıfa Cantekin 
Eyiib Sabri Akgöl 
Rüştü Bekit 
Faik Kaltakkıt·an 
Tahsin Berk 
Gl. Ali Hikmet Aye'rdem. 
Du nık S akarya 
Gl. Kô,zım Inanç 
Ihisnii Çakır 
'Pa,hs·i11. Coşkan [ ·*** ] 
Nahid Ken·en 
Şevket Odiil 
Memed Seyfel1. 

Konya 
JJ alatua 
Malatya 
Afant'sa 
Jl1araş 
1lf anlin 
1l1ıış 
Jlfıış 
() 1'(/ ll 
s('ijhan 
8-ii·rd 
Sıvas 
Sıvas 
Yazgad 
Z onquldak 

Nainı Hazinı Onat 
Abdülmıı.ttalib Oke1· [**] 
O sma.n 'P aner 
'Pwrgud 'Piirlwğlıı 
Alaettt>rı 'Pi1'1'do.ğln 
Rıza E1·ten [ *** ] 
Şevl."J ÇiZoğlu 
Şiikrii .A. tanıan 
H a,mdi Y alman 
Gl. N aci El deniz 
fsmat'l Müştalı: Mayoh)}/ 
Rasim Başm·a 
R emzi Çiner 
Sırrı ! çöz 
Receb Z iihtii Soyak 

Encüınen, 261 (199 layiha, 19 teklif, 36 tczkere, 5 takrir, 2 muMclif evrak) iş in 179 nu intaç 
etmiş ve ger.iye kalan 82 iş gelecek içtimaa kalmıştrr. 

LAY.1HALAR 

No. Hulasasr 

1/37 Askeri ve ınülki tekaiid kanununun 18 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında 

1/--1:7 'l'nz kanunu Hiyihası 

1/ 91 Gezici tapu sicil memurları ihdasr hakkında 

Muamelesi 

Bııcümendedir. 

] 1 - Xll - 1936 tarihinde 3078 sayilı 
l\amm olaı·ak kabul edilmiştir. 

3 - II - 1937 ta rihiııcle Adli ye eııcii
menıne 

1/ 124 Nalbanu rnektelıleri ve ııalbandlık sanatı hakkında Bncümcndcdir. 

1/ 130 Yalova arazisinin İstiman ve parasız arazi dağıtıl-

ması hakimıda Bncümencledir. 

1/ 192 Devlt'tc aicl matbaalaım birlc:;;tirilmcsi hakluJHla Eııcünıencledir. 

[*) Nııfıa ve kaleti siy((si miiste~n1'lığı1ııı tayinine mebn·i yel'in e 'i' rabzon ınclnı:>ıı Raif J( al'ade
niz seçilmiştir. 

[*f') Dahiliye ı· e klilrti siyasi rnüsteşarlığına tayinine mebni encümenden aynlmıştır. 

[u':~] Zimut ueltateti liiyw/i mü.steşa1'lığına tayinine rnebni enciimenden ayrılmıştıı·. 
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1/ 262 Kambi~·o, esham ve talıvilfıt ka ç:a kç:ılığrrun takihi 
hakkında 27 - XI - 1937 tarihinde 3070 sayılr 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

1/ :321 DeYie1 memurları aylıklarmııı tcvhid ve teadülüne 
dair kanunun bazı maddelerinin değiştiri l mesine Ye 
bazı maddeler eld enmesine dair Encümendedir . 

1j3-ı3 Askeri. fabrikalar unıuın müdürlüğü 1935 yrlr hüt
ç:esine 50 000 liralık t::ıhsisat komnasına Jaiı· 

1/ 3G8 Snh:ıy ve askeri memurlarm adıklarr haklundaki 
H53 vr 2702 sayılr kanunlarm bazı maddelerinde 
Jcğişiklik .vaprlmasına dair 

1/ 392 1!l3G ,vdr ıntlVazenei umnmiye kanununun 14 ncü 

8 - II - 1937 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alrnmıştrr. 

Encümendedir. 

ıııaJdesine bir fıkra eld enmesine dair 23 - XI - 1936 tarihinde Hükumet 
1 arafmdan geri alınmıştır . 

1/ 394 Dcliizyullan ve A. K. A. Y. İşletmelerile Fabrika ve 
havuzlar ve kılavuzluk müdürlükleri ve Devlet r e
isiıı e aiJ deniz vasrtaları m emurları ve gemi adam-
ları hakkında tekaüd kannnu layihası 15 - II - 1937 tarihinde 3137 sayılr 

kannn olarak kabul edilmiştir. 

1/ -ı 17 n irinci, üçüncü ve dörd Ün<.'Ü umumi nıiifettişliklerle 

nı.üşav irliklerinin teşkili'ıt kadroları haklundaki ka
nu mm ikinci maJdesi nin dcğiştirilmc. ine ve bu ka-
mı na bie madde eldenınesine daiı· Encümendedir . . 

1/ 42-! Sümerbank sermayesine -±2 milyon lira ilavesine dair 
olan 2580 sa~rrlr kanuna ek kanun l ayihası 

1/482 Askeri ve mülki telmüd kanununun 60 ll<'I maddesinin 
birinci frkrasmm değiştirilmesi hakkında 

28 - XII - 1936 tarihinde 3082 sayılı 
kanun olarak kabul ediLmiştir. 

22 - I - 1937 tarihinde 222 sayılı 

tefsir ve 29 - I - 1937 tarihinde 3107 
sayılı kanun olarak kabul edi l miştir. 

edi lmişt i r. 

1/492 Askeri ve mülki telmüd kanununa ek kanun layilıa,ı;;r 22 - I - 1937 tarihinde 222 sayılr 

1/519 Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya ve seferele bütün su
baylarla askeri memurlara elbise, kaput ve çizme Ye
rilmesine dair olan kanunun jandarma ve gümrük 
muhafaza kıtalarında da tatbiki hakkmda 

1/559 Ankara belediyeshün muhtelif kanunlarla Hazineden 
istikraz eylediği 5 650 000 liranın tahakkuk . etmiş ve 
edecek faizlerile Yenişehirdeki evlere aid .tediyc müd-

1 efs ir ve 29 - I - 1937 tarihinde 3107 
sıı .yrlı kanunla birleştil'ilerek kabul 
edilmiştir. 

25 - I 1937 taribinele 3099 sayılı 

k:ınuıı olarak kabul edilmiştir. 

detinin uzatılınası haklanda Encümendedir. 



No. 

1/565 
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Hulasasr 

Tahranda yapılacak sfaret binalarile tefrişatı hak
kında 

1/568 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 sayılr kanunun Ütinc.i 
maddesinin tadili haklandaki 2442 numar.alı kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair 

1/570 

1/577 

1/579 

. Teşviki sanayi kanununun 30 ve 36 ncı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 

Bazı müessesat muafiyetiri hakkmdaki ahkamrn i1ga
sma dair olan kanunun 5 nci maddesine ek kanun 
layiliası 

V aiz ve dersirunlar haklanda 

1/589 Resmi devair ve müessesat ilc Devlete aid idare ve 
şirketlerde ve menafii umumiycye hadim müessese
lerde bulundurulabilecek vesa·iti nakliye hakkmdaki 

J\IIuamelesi 

28 - XII - 1936 tarihinde 3083 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bir hükme bağlanmasına lüzum gö
rülmediği hakkmdaki encümen maz
batasr ll - VI - 1937 tarihinde ka
bul edilmiştir . 

9 - VI - 1937 tarihinde 3220 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 
15 - I - 1937 tarihinde 3092 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanuna ek kanun layiliası 6 - I - 1937 tarihinde 3088 sayılı 

karnın olarak kabul edilmiştir. 

1/592 Ecuebi memleketlerde hizmet etmekte olan meınur ve 
müstahdemlerin maaş, ücret ve tahsisaJtlarının tediyc 
sureti hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına 

dair Encümendedir. 
1/599 Mühendislik ve mimarlık hakJnndaki kanuna ek ka-

nun layihası 11 - XII - 1936 ta6hinde 3077 sayılı 
kanun olarak kwbul edilmiştir. 

1/600 Teknik okulu teşkili hakkmda 4 - XII - 1936 tarihinde 3074 sayılı 
kanun olaeak kabul edilmistir. 

' . 
1/601 Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilat ve vazifeleri-

ne dair olan kanuna ek kanun layihas1 21 -XII - 1936 tarihinde 3080 sayılı 
kanun olarak lmbul edilmiştir. 

1/ 616 Benchilerin seyahat ve ikametleri haklundaki 2 mart 
1331 tarihli muvakkat kanuna ınüzeyyel 935 sayılr 

kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine Ye bu 
kanuna bazı maddeler eld enmesine dair 

1/ 617 Gümrük tarifesi kanununa ek kanun layil1asr 

1/ 618 C:üml'ük ve muhafaza memurlarile subaylarmm otu1'
maları için ev yaptır·rlması ve bunlarm resmi binala-

20- V- 1937 tarihinde 3177 sayılı 

kanun olarak ıkalbul edilmiştir. 

9 - IV - 1937 tarihinde 3157 sayılı 
kanun olar~ak kalbul edilmiştir. 

rm müsaid olanlarmda kira ile otmmaları hakkında 20- I- 1937 tarihinde 3096 sayılı 

kanun olarak kalbul edilmiştir. 



151 
No. Hulasasr 

1/ 623 İn hisariarın idaresi hakkındaki 1660 numaralı kanu
mı müzeyyel 2159 sayılr kanunun 9 ucu maddesine 
hiı- fıkra ekleıımesinc dair 

1/ 625 Polis teşkilat kanununnıı ha7.ı maddelerinin değişti-

Muamelesi 

ll - XII - 1936 tari!hinde 3078 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

rilmesi hakkrnda 4- VI- 1937 tarihinde 3201 sayılı 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

1/ 628 Maarif veka1eti merkez teşki lihr ve ,·azifeleri hakkm
daki kanuna ek kanun layihasr 

1/ 630 Sıvas atelyesine mukt.azi tezgahlar iç;in 2 500 000 
lira yı:ı kadar taahlıüd yapılmasma dair 

6 - I - 1937 tarihirıde 3087 sayılı 

kanun olarak ikaıbul edilmiştir. 

27- XI- 1936 tarihinde 3071 sayıli 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

J / 63-:1: Türkiye Cürnhmiyeti Ziraat bankası kanunu lfıyih ası 4 - VI- 1937 tarihinde 3202 sayıl_ı: 

kanun olaı~ak kaıbul edilmiştir. 

1/ 635 Zabıtai sıl:rhiyei lıaynuıiye muayene rüsunıuna aid 
-:1:05 sayılı kanuna il işik taı·ifenin dt'ğiştirilnıcsinc dair ll- I- 1937 taı~ihiııde 3091 sayılı 

• kanun olarak kabul edilmiştir . 

l j ti36 Sümcr bank kımununun 1.1 nci maddesinin değişti-

rilmesi ve 15 nci maddesin e bir fıkra rklennıcsi 

hakkında 3 - II - 1937 tarihinde 31ll sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/637 1936 yıh nıuvazcnci mnnıniyc kanununa bağlı D Ye 
l.1 cetvell erinde hazr değişiklik yapılmasma dair 

l / 642 1935 yı l ı bütçesinin 810 ncu faslından avans olarak 
verilmiş olan 9 726 liranın Milli Müdafaa ,;ekalet i 
1936 yılı karı:ı bütçesinde açılacak husus1 fasıldan 

23- XI- 1937 tarihinde -3069 sayılı 
kanun olarak ka bul edilmiştir. 

mahsnbu hakkında 25 - I - 1937 tarihinde 3100 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

l j 6.J.3 Düyunu umuıııiye, ,"Jı:ındaı·rna umuın kumandanlrğr · 
ve Ha riciye \· ekaleti 1936 yılı lıüt~esiııde 78 000 1 i
ralrk münakale yapılınasına daiı· 

1/ 645 Oöı;menlere Ye muhtaç çiftçileı-c tohumluk ve ~· c-

30 -XI - 1936 tarihinde 3072 sayılı 
kanun olarak kabul edilı;niştir. 

ıncldik dağıtılınası haklanda ll - VI- 1937 tarihinde 3242 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 646 lia \·a yoll arı Devlet işl etme idaresi 1!)36 yılı bütçesi-
ne 400 000 liralık mnnzam 1alısisat konulmasına dair 30- XI- 1936 tarihinde 3073 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ G-1:7 Maliye, Sıhlıat ve içtimai muavenet ve Nafıa vcka.
letleri 1936 yrh bütçelerine 1 7GO 000 liralık nınn

zam ve fevkalftde tahsisı:ıt konulmasına dair 30 -XI - 1936 tarihinde 3073 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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1/ 648 1936 yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı 

daire bütçelerinde 351 21!) liralık ınünakale yapıl -

1m1sına dair 

1/ 649 Devlet meteoroLoji işleri genel direktörlülü t eşkil at 

ve vazifelerine dair 

1/ 650 Hudud ve sahiller srhılıat umuın müdürlüğü 1936 
yılı bütçesinde münaıkalc yapılmasına ve fevkali'ıdc 

talısisat konulmasına dair 

lj651 Askeri memurlar hakkmda~i:İ 14ı55 sayılı kanunun 
5 nci maddesilc 1bu maddeye bir fıkra ilavesi hak
kındaki 2016 sayılr " kanunun 3 ncü maddesi hükmü
nün değiştirilmesine ve adr geçen 1455 numaralı ka
ııuna iki muvakkat madde eldenmesine dair 

1/ 652 19·36 mali yılı muvazenci umumiye kanununa dahil 
bazı daire ıbütçclerinde değişiklik yapılmasın a dair 

1/ 653 1936 yılı ın\ıvazenei umtUniyc kanununa 'bağlı D cet
velinin Jandarma genel lromutanlığı kısmında deği

şiidik yapılmasına dair 

l /655 1nhisarlar nınnın müdürlüğü 1936 yılı bütçesinde 

Muamelesi 

23 - XII - 1936 tarihinde 3081 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - II - 1937 tarihinde 3127 sayılı 
kantın olarak kabul ediLmiştir. 

30 - XII - 1936 tarihinde 3084 sayılı 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

ll - II - 1937 tıırihiııde 3128 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

• 
23 - XII - 1936 tarihinde 3081 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

4 - I - 1 937 tarihinde 3C86 sayılı 
kanun olarak kabul - edilmiştir. 

117 000 liralık münakale yapılmasına dair 4 - I 1937 tarihinde 3085 sayılı ka
nun ol:ırak kabul edilmiştir. 

1/656 1936 yılı muvazcnei umumiye kanununa !bağlı hazı 

daire bütçelerinde deği:;;iklik yapılmasma dair 

1/ 657 Maaşatm teWıid ve teadülü hakkındaki 1452 ve 1498 
sayılı kanunlara ek 1843 sayılı kamınun i•kinci ve 

4 - 1 - 1937 tarihinde 3086 sayılı 

Jmnunla birleştirilerek kalbul edil
ımiştir. 

4 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair Encümended ir. 

1/ 658 Madeni ufaikhk para Ü1aklundaki 2257 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair oLan 
2461 numaralı kanunun birinci m:ıddesinin değişti

rilmesi !hakkında 2!) - I - 1937 tarihinde 3103 sayılı 
kanun olarak kabul ed ilmiştir : 

1/ 661 Vakıflar umum mrüdürlüğü 1936 yrh 'büt~esincl e 
44 500 liralık münakalc yapılmasma dair 8 - I - 1937 tnrihincle 3089 sayılı 

kanun olarak kab1ıl edilmiştir. 
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No. 

1) 662 · Şeker istihlak ve gümrük resimleri ıb.aloondaki 2785 
sayılı kanunun ibazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna ıbazı hüıkümler ilavesine dair 

1/664 Adiiye ve Gümrük ve inhisarlar veka.letleri binaları 
inşaatı için ı 000 000 liralıQ~: taahlıüd İcrasına izin 
verilmesi hakkında 

Muamelesi 

25 - I - ı937 tarihinde 3ıoı sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 ~ I - 1937 tarihinde 3097 sayılı 

kamın olarak kabul edilmiştir 

ıj666 Su süzgeçi işletmesi iı,:in 60 000 liranııı tahsisine dair 27 -I - ı937 tarihinde 3ı06 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı/668 Bazı maden burdalarnun dışarı çıkarılmasmın yasak 
edilmesi ve satın alınması hakkında Encümendedir. 

ı/669 25 780 000 lira fevkalade tahsisat verüro esi hak-
kmdaki 3037 sayılr kanunda değişiklik yapılmasma 

dair 

1/671 Adiiye teş,kilat ve kadrolarmda yapılacak tadi l fıta 

20 - I - ı937 ıtariılıinde 3098 sayılr 
kanun olarak kabul ed:i1miştir. 

dair olan 2474 sayılı kanuna ek lwnun Hiyih ası ı - II - ı937 tarihinde 3110 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/672 Askeri orman koruma teşki latı hakkında 

1/673 Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülü hak
kmdaki ı452 sayılı kanunun 18 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair 

1/674 Zaz~tan ve askeri memurlarm maaşatı hakkındaki 

ı453 sayılr :kanunun ıo ncu maddesine bir frkra ek
lenmesine dair 

1/ 675 

1/676 

Ziraati takviye için 1337 : 1341 seneleri Maliye, Zi
raat ve İktısad vekaletleri bütçelerinde açılan fasıllar

dan çiftçilere tavizen yapılan yardımlardan müıte

vellid borçlarm taksite raptına ve faizlerinin affine 
dair 

193,6 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bir kısım daire bütçelerinde değişiklik yapılmasma 

dair 

ı/677 Jandarma efradı hakkındaki ı861 numaralı kanunun 
bazı maddelerini değiştiren kanun la.yihası 

1/678 Ziraat vekaleti vazife ve teşkilatı hakkında 

26 - IV - 1937 tarihinde 3157 sayılı 
kanun olarak krubul edilmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3ı39 sayılr 
kanun olarak krubul edilmiştir. 

15 - II - ı937 tarihinde 3140 sayılı 
kanun olarak krubul ·edilmiştir. 

27 - V - ı937 tarihinde 3186 sayılı 

kanun olarak kaibul edilmiştir. 

27 - I - 1937 tarihinde 3105 sayılı 
kamm olarak krubul edilmiştir. 

26 - IV - ı937 tarihinde 3ı55 sayılr 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

4 - VI - ı937 tarihinde 3203 ve 
3204 sayılı kanun olarak ilmbul edil
miştir, 
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1/680 Posta, te1graf ve t elefon umum müdürlüğü 1936 mali 
yılı bütçesinde 43 100 liralık münaka\.e yapılmasma 
dair 

1/681 

1/ 682 

1/683 

Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirket

leri mubayaa mukavelenamelerinin bazı maddelerinin 
tadiline dair iki kıta nnıkavelenamenin tasdikr hak
Irmda 

Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa limanı şirketi es
ham, tahvil ve mümessil senedierinin Sıvas - Eı:zu

rum veya Ergani tahvillerile mübadelesi hakkında 

Askeri izin kanununa ek kanun layihasr 

1/685 1936 mali yılı umumi muvazenesine dahil bazı daire 

l\1 namelesi 

5 - II - 1937 tarihinde 3114 sayılı 

kanun olarak bbul edilmiştir. 

15 - II _ 1937 tarihinde 3142 sayılı 
kanun olarak kabul edi1rniştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3136 sayılı 
kanun olarak kabul odi1miştir. 

l 2 - ll - 1937 tarihinde 3129 sayılı 
kanun olarak kabul eclilıniştir. 

bütçelerinde değişiklik yapılmasma dair. !:l - n - 1937 tarihinde 3118 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi şt ir . 

1/686 

1/687 

1/688 

1/690 

Deniz hastanesinin tamiri için 1937, 1938 ve 1939 
senelerine sari taahıhüde giri şilmes i hakkında 

!nhisarlar umum müdürlüğıünün 1936 mali yılı büt
çesinde 10 000 liralık mürrakale yapılması hakkında 

Nafıa ve Ziraat vekaletleri 1936 yılı bütçelerinin 
sonunda açılacak fasıliara 17 659 liralık fevkaladc 
tahsisat konulmasına dair 

Türkiye Cümhuriyet lVIerkez bnkası kanununa ek 
kanun layihası 

1/691 Askeri fabrikalar idaresine miitedavil sermaye olarak 
verilmek üzere Maliye vekaJeti bütçesinde açılacak 
fasla 100 000 lira fcvkalade taıhsisat konulmasına 

dair 

1/692 

1/694 

J andaı'ma um um lmmandanlığı 1936 yılı 

2500 liralık mürrakale yapılması hakkında 
bütçesinde 

Deniz yolları ve A. K. A. Y. İşletmeleri idarelerinin 
yaptıracağı gemiler için 10 000 000 liralık tahsisat 
verilmesine dair olan karnınun birinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki 3047 numaralı kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair 

5 - V - 1937 tarihinde 3168 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - U - 1937 tarihinde 3113 sayılı 
kııının olarak kabul edilmiştir. 

8 - II - 1937 tarihinde 3118 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

l 2 - II - 1937 tarihinde 3133 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - II - 1937 tarihinde 3130 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

· 12 - ll - 1937 tarihinde 3130 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12 - ll - 1937 tarihinde 3131 sayılı 
kamın olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/695 

1/696 

1/698 

1/699 

1/700 

1/701 

1j702 

1/ 703 

1/704 

-161-
Hulasası 

1936 mali yılı bütçesine munzam ve fevkaladc tah
sisat konu1masma ve bazı hizmetler İQİn gelecek sc
nelere sari taahhüd salahiyeti verilmesine dair 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira tahsisi 
ve bunun için gelecek senelere geçici taahhüd icrasma 
mezuniyet verilmesi hakkında 

1936 mali yılı umumi muvazenesine giren bir kısım 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

BaşvekaJet teşkilat ve vazifeleri hakkında 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1936 mali yılı bütçesine munzam tahsisat vc
rilmsine dair 

Aınkara şehri imar müdürlüğii 1937 yılı bütçe ka
nunu layiliası 

1937 yılı ınuva:zenei umuıniye kanunu layihası 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1937 yılı bütçe kanunu l ayihası 

Havayolları Devlet i şl etme idares inin 1937 yılr büt
çe ka,nunu Iayihasr 

1/ 705 Huduel ve sarhiller sıhthat umum müdürlüğü 1937 
yılı bütçe kanunu layiıhası 

1/ 706 !nihisarlar umuın mliidürlüğü 1937 yılı ibütçe kanu
nu layiihasr 

1/707 Posta, t elgraf ve telefon uunum müdürlüğü 1937 yrh 

Muamelesi 

12 - II - 1937 tarihinde 3130 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12 - II - 1937 tarihinde 3132 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - II - 1937 tarihinde 3130 sayrlı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

19 - IV - 1937 tarihinde 3154 sayılı 
kamm olarak kabul edilmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3138 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

M:ezkfı.r müdürlük 3196 sayılı kanun
la Ankara ibelediy~ine bağlandığın
dan müzakeresine lüzum kalmamış
tır. 

29 - V - 1937 tarihinde 3192 sayılr 
kanun olarak ka:bul ooümiştir. 

31 - V - 1937 tarihinde 3195 sayılr 
kanun olarak ika:bul edilmiştir. 

4 - VI - 1937 tarihinde 3200 saydı 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

27 - V - 1937 tarihinde 3183 sayılı 
kanun olarak kaJbul edilmiştir. 

20 - V - 1937 tariılıinde 3176 sayılı 
kanun olarak kabul ·edilmiştir. 

bütçe kanunu layiihası 27 - V - 1937 tarihide 3187 sayılı 
-kanun .olarak kalbul edilmiştir. 

1/ 708 Talılisiye umum müdürlüğü 1937 yılı bütçe kanunu 
liyi11flST 27 - V - 1937 ,tarihinde 3188 sayılı 

bnun olarak ikaJbul edilmiştir. 
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1/ 709 Vakıflar ınnınn mUdUrlüğü 1937 yılı bütçı;ı bııunu 

layihası 27 - V • i937 tarihinde 3182 sayüı 
kanun olarak kaıbul ·ooilmiş~ir. 

1/ 711 

1/ 713 

Devlet memurları aylıklarının tevıhid ve teadülüne 
dair olan 1452 sayılr kanuna bağlı iki sayılı cetvel
dcl\i M. M. vel\aleti kara kısiUıi muallimlerinin mik
tar ve maaşları derecelerinin değiştirilmesin e dair Encümendedir. ı '' · · 

~ ·:._ :.._ 

Hriikfunetle Ereğli şirketi arasında 28 ikinci ;tcşrin 

1936 tarihinde a'kıtedilmiş olan satın alma mukavele
sinin ta.sdilun& dair 31 - III - 1937 tarihinde 3146 sayılr 

kanun olarale kalbul edilmiştir. 

1/ 715 

1/ 716 

lVIaden nizamnaınesile 608 sayılı kanunun bazı mad
delerini değiştiren 2818 numaralı kanuna ek kanun 
layihasr Enetimendedir. 

lVIilli lVIüdafaa vekaleti kara kısmı ile Harita umum 
müdürlüğü 1936 yılı bütçesinde 31 420 liralrk mü
nakale yapılmasına dair 2 - IV - 1937 tarihinde 3147 sayılı 

kanun olarak kalbul ~dilmi~ir. 

1/724 Altın ve gümüş avani ve meskukattan ve ziynet al-
tınla.rından darpha~ece almacak ücret hakkında Encümendedir. 

1/ 725 Arazi ve bina vergilerile bunlardan alınacak iktısadi 
bulıran vergisinin vilayet hususi idarelerine devri 
hakkındaki 2871 sayılr kanuna bir madde ilavesine 
dair Encümendedir. 

l/726 Askeri ve mülki telmüd kanununun 69 ucu maddesi-
ne bir fıkra ilavesine dair Encümendedir. 

1/ 727 1513 ve 459 sayılr kanunlara göre tahakkuk etmiş 
borçlarla 1931 mali senesi nihayetine kadar olan tah-
sisatsiz borçların sureti tediyesi hakkında Encümendedir. 

1/728 1335 tarihli harcrrah kararnamesine müzeyyel kanun 
layiliası Encümendedir. 

1/ 729 Hazinece satılmış ve satılacak milli ve metruk bütün 
ınallarm taksitlerile icar bedellerinin tahsili suretine 
dair 

1/ 730 Devlete aid bir kısım binalar satış bedellerile resmi 
daireler yapılınası hakkındaki kanunun birinci mad-

Encümendedir. 

desine bir fıkra ilavesine dair EncÜ!mendedir. 

1/ 731 Devlet hesabiarında liranın esas ittihaz edilmesi hak-
kında Encümendedir. 

l/732 Devlet demiryolları bir kısım işletme işlerinin sureti 
idaresine ve demiryolları inşaat mukavelelerinden 
ınümbais gümrük resmile diğer vergilerin ınahsubuna 
dair Encümendedir. 

1/733 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 1452 sayılı kanunun 14 ncü maddesine mü-
zeyyel kanun layihası Eucümendooir. 

_...._ . 

. . f 



No. 

1/ 73-! 

-1/ 735 

... ' 
-163 -

Hüi~ı 

Uiiını-iik ıncnını-lıwıııdaıı bazılarına verilecek yem 
bedeli ve yemeklik lınkkıııj_aki 1615 sa;vıh kantuw ek 
kanun layilıası 

lcar ve isticar kontratolarile ferağ ve intikal ilmÜ· 
haberlerinin ve nüfus lıiiviyet ciizdanlarmm bedel 
mukalıilinde satılması lıakkmda 

Mu:ameiesi 

Encümendedir. 

:1/736 Kaçakçılrğm men ve takibi hakkındaki kanunun 57 

. -. , 
l / 737 

11./ 138 

11,1739 

l / :740 

1/741 

1/742 

1/7'.1:3 

1/744 
1/ 745 
1/ 746 

1/ 747 
1/748 

ve 60 ncr maddelerini değiştiren ve bu kanuna bir 
madde ekleyen 2550 sayı,lı kanunun 3 ncü maddesi-
ne bir Eıkra ilavesine dair Encümendedir . 

Maaş kanununa müzeyyel kanun layihası Encümendedir. 

Memurin kanununun 8-! ve 85 nci maddelerine mii-
zeyyel kanun layihasr Encümendedir. 

Merakibi bahriyedcn almacak riisum hakkındaki 216 
sayılı kanuna ek kanun layiliası 

l\filill Hükumet bütçelerine aicl hizmetler için yaprl
nuş ted.iyatm tasfiye ve ınahsııhu hakkmdaki 2102 

: sayılı kanuna müzeyyel kanun L];_yiihasr 

1\'Inlıasebei IDilllll~ye kanum;ına mü:i;eY,yel kanun la
yiliasr 

Müteaduid zevata hidematr ·vatariiye tertibinden ma
aş tahı:;is i hakkındaki 649 sayılr kanuna ınüzeyyel 
kanun lfıyihası 

lVIüze ve milli saraylardan almacak Juhuliyc ücreti 
hakkında 

Oyun aletleri resmi hakkında 

Resmi dairelerde elektrik tenviratrnrn tahdieline dair 

Sefarethane ve şehbenderhaneler vasıtasile istifa edil-

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encüm.endedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

mekte olan harç ve resimler hakkında Encümendedir. 

Sefaret ve konsoloshanelere verilecek arsalar haklanda Encümendedir. 

'l'ayyare cemiyeti tarafından lVIilli lVlüdafaa vekaleti-
ne teberrü edilen mebaliğin sureti :;arfrna dair olan 
1831 sayılı kanuna bir madde ilavesine dair Enciimendedir. 

1/ 7-19 Tapu ınünakalelerinin merkezde tescili için çalıştın-

larak mcmurlara verilecek ücret hakkında Encümendedir. 

·•' 

1/751 1936 yrlı muvazenei nınuroiye kanununa bağlı bir 
kısım daire bütçelerinde değişiklik yapılmasma dair 9 - IV - 1937 tarihinde 3lb0 sayılı 

kanun olara;k kaıbul edilmiştir. 

1/752 Arazi tahriri hakkmdaki 2901 sayılr kanuna ek 

1/754 

. kanun layihası 

Kaçakçılığın men ve takibine dair olan kanunun 
71 nci maddesinde yazılı ınüddetin Askeri ihtisas 
mıı:hkeınelerine münhasır olmak üzPre uzatılınası 

hakkında 

28 - IV - 1937 tarihinde 3161 sayılı 
kamm olara;k kabul edilmiştir. 

31 • IV - 1937 tarihinde 3193 sayılı 
ilmnun olarak ka,bul ediLmiştir. 



No. 

1/ 755 

-164-
nuıasası 

Vakıflar unmm müdürlüğü 1936 yılr bütçesinde 
7 000 lira,lık ın.üııakale yapılmasına dair. 

1/756 1936 yılr ınuvazenei uınuıniye kanununa bağlı bir 
lusıın daire bütçelerine 1 210 000 liralık munzam 
tahsisat verilmesine dair. 

1/157 

1/75t5 

1/759 

1/760 

1/761 

Sattil alman Şark demiryolları imtiyazile şirkete 

aid ınalların tesellüın ve işletme muamelesine dair. 

Şark demiryolları .imtiyazile şirkete aid malların 
satın alınmasına dair olan mukavelelerin tasdikı. 

Vilayetler evinin tesisat ve mefruşatı için gelecek 
senelere sari tahhüdat İcrasına dair. 

Trabzon - İran hududu transit yolu üzerinde otobüs, 
kamyon ve otomobil işletınesi hakkında. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme uınuın mü
dürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine 
dair olan 2847 sayılı kanunun bazı maddelerinin ' 
değiştirilmesi hakkında 

1/762 Sümerbank sermayesine 15 000 000 lira ilavesine 
dair 

1/ 763 Türk gemi kurtarma anonim şirketi teşkili hakkm
daki 2070 sayılı kanunla müteşekkil şirketin tasfi
yesi ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden hizmetlerin 
İktısad vekilietine bağlı hükmi şahsiyeti J:ıaiz bir 

Muamelesi 

9 - IV • 1937 tarihinde 3151 sayılı 
!kanun olarak kalbul edilmiştir. 

9 - ıv; - 1937 tarihinde 3150 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

28 - IV - 1937 tarihinde 3159 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - IV - 1937 tarihinde 3156 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3245 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - V - 1937 tarihinde 3163 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - V •· 1937 tarihinde 3163 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

J 1 - VI - 1937 tarihinde 3249 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

idareye devri hakkında Encümendedir. 

1/764 1936 yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bir 
kısım daire bütçelerinde değişiklik yapılmasma dair. 5 - V - 1937 tarihinde 3164 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/765 Dahiliye vekaleti merkez teşkilat ve vazifeleri hak

kmdaki kanuna ek 3046 sayılr kanuna bağlr kadro 
cetvellerinde bazı değişiklik yapılmasma dair. 

1/ 7·67 Havayolları Devlet işletme idaresi 1936 mali yılı 

27 - V - 1937 tarihinde 3184 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

bütçesinde 39 000 liralık münakale yapılmasma dair 5 - V - 1937 tarihinde 3165 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 768 Huduel ve saıhiller Sıhhat umum müdürlüğü 1936 

yılı ibütçe kanununun 5 ııci maddesile sarfına izin ve
rilmiş olan 400 000 liranın 500 000 liraya çıkarılma
sı hakıkında 5 - V - 1937 tarihinde 3166 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/ 770 

l / 774 

1/ 77'5 

1/ 776 

-165-
Hul8sası 

lstiklfıl haı,bi malfıll erine verilecek para mü.kfifatr 
'hahl:ında. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilat ve vazifele
ri hakkmdaki 2822 sayılı kanuna ek kanun layi:lıası 

Askeri f~brikalar harb sanayii kıtaları erlerine ve
rilecek yevmiye hakkında 

1936 mali yılı muvaızenci umumiye !kanununa ıbağlı 
' hir krsım daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 

dair 

1/ 777 1936 mali yrlr muva·zenei umuıniyc kanununa ıbağlı 

bir kısım daire bütçelerinde 82 000 liralık anünaka
le ya primasma dair 

1/ 778 İırlıisarlar urrium müdürlüğü ~936 mali yılı ılıütçesin

de 80 000 liralık münakalc yapılmasma dair 

1/ 781 Maarif vekaleti merkez tcşkil>fi:t ve vazifeleri hakkm
daki 2287 sayılı kanuna müzcyyel kanun layi.Jıası 

1/ 783 

1/ 787 

1/ 788 

Vakıflar umum müdürlüğü memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelin 
değ~tiı·ilmesine dair olan 2880 sayılr kanuna tbağlr 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

1936 mali yılı muvazenei umumiyc kanununa bağlı 
bir kısım daire ıbütçeleriııde 9 9·50 liralık ınüıuıkal e 

yapılmasma dair 

Tahlisiye umuını ınıüdürlüğü 1936 ınali: yılı bütçesin
de 1915 liralık münakale yapılmasına dair 

1/789 1936 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bir kısım daire bütçelerinde değişiklik yapılmasma 
dair 

1 /792 20 teşrinisan i 1334 tarihli pasaport kanununun 
16 ncı maddesini değiştiren 2437 sayılı kanunruı 

:M:uameiesi 

11 - VI - 1937 tarihinıle 3233 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 • VI " 1937 tarihinde 3i99 sayÜt 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

5 • V - 1937 tarihinde 3164 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

28 - IV - 1937 tarihinde 3160 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - V - 1937 tarihinde 3170 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1937 tarihinde 3225 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - V - 1937 tarihinde 3185 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - V - 1937 tarihinde 3164 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

27 - V - 1937 tarihinde 3181 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - V - 1937 tarihinde 3164 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

birinci maddesine bir fıkra ilavesine dair. Encümendedir. 

1/793 Düyunu umumiye 1936 •tnali yılı bütçesine munzanı 
tahsisat konulmasına dair. 20 - V • 1937 tarihinde 3175 sayılı 



No. 

1/794 

1/795 

1/797 

1/801 

1/802 

1/803 

1/804 

1/807 

1/812 

1/813 

1/817 

186 
Buiasası 

35 846 000 liralık fc.vkaltLdc ·tahsisat verilmesine ılair 

Ereğli şirketinden alınan liman, demiryolu ve maden
Ierin Ka.zlu-ve Kilimli demiryollarımn işletilmesi ve 
havzadaki· deniz işlerinin inhisar altına alınınası 

hakkında. 

5 kaza teşkili hakkında. 

Adı.iye teşkilat ve kadrolarmda yapılacak tadilata 
dair olan 2474 sayılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında. 

Ankarada bir Tıb fakültesi tesisi hakkında. 

1936 mali . yılı umumi muvazenesine dahil bazı daire 
bütçelerinde değişiklik yapılınasma dair. 

Maarif teşkilatma daiı' olan 789 sayılı kanunun 
ll nci maddesi hükmünün iki yıl tecili hakkında. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1936 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılınasına dair. 

1936 mali yılı muvazenei uınuıniye kanununa bağlı . 
bir kısım ' daire bütçelerinde değişiklik yapılmasma 

dair. 

Gümrük ve inhisarlar vekaJeti teşkilat ve vazifeleri 
hakkındaki 2825 sayılı kanuna bağlı kadro cetve
linde değişiklik yapılınasma dair. kanun layihası. 

Hava ınüdafaa Genel komutanlığı teşkili ve vazifesi 
hakkında: 

1/820 Resmi devair ve müessesat ile Dovlete aid idare ve 
şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim ıınüesseselcı· 

de bulundurulabilecek vesaiti nakliye hakkındaki 

1296 sai}'Ilı kanuna ek ·kanun layiliası 

1/823 1936 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağ·1ı 

bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

Muamelesi 

kanun olarruk kabul edilmiştir. 
31 - V - 1937 tarihinde 3194 sayılı 
rkanun olarak kaıbul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarilıinde 3241 sayılr 
rkanıun olarak krubul ediLmiştir. 

9 • VI - 1937 tarihinde 3223 sayıl! 
kanun olarak kalbUl edilmiştir. 

27 - V - 1937 tarihinde 3190 sayıh 
kaııun olarak kabul ediLmiştir. 

9 - VI - 1937 tarihinde 3228 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

-- -- -
14 - V - 1937 tarihinde 3172 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3208 ilaydr 
kanun olarak kabul edilın'iştir. 

24 - V - 1937 tarihinde 3173 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 • V - 1937 tarihinde 3178 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3230 sayılr 
kanun olarak kabul edi.1ı:nlştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3231 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - VI - 1937 tarihinde 3235 sayılı 
kamın olarak kabul edilmiştir. 

' 
' 

24 - V - 1937 tarihinde 3178 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil-- . 
miştir. 



- '167-
No. Hulasası Muamelesi 

1/824 Maarif vekaleti prevantoryomu ve sanatoryomu hak-
kında · 9 - VI - 1937 tarihinde 3~24 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/825 Devlet Demiryolları ve limanları umumi idaresinin 
teşkilat ve vazifelerine dair olan 642 saylı kanunun 
25 nci maddesinin tadili hakkında Encümendedir. 

1/828 Ankara şehri !mar müdürlüğü teşkilat ve vazifeleri-
nin Ankara belediyesine devri hakkında 31 - V - 1937 tarihinde 3196 sayılı 

kanun olaı1ak kabul edilmiştir. 

1/829 İspençiyari ve . tıbbi müstahzarlar kanununun 16 ncı 
maddesinin değiştfrilmesi hakkında Encümendedir. 

1/830 Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunla 1890, 
1980 ve 2882 numaralı kanunlarda değişiklik yapıl-
masına dair 

1/832 Muamele vergisi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi 

12 - v. - 1937 tarihinde 3258 sayılı 

kanun olaralt kabul edilmiştir. 

hakkında 12 - VI - 1937 tarihinde 3257 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/833 

1/844 

Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaJeti• 1936 mali yılı bütçesine tahsisat kaydi hak
kında 

Vakfa aid hisseli mahlul yerlerin hissedal'larına ne
suretle satılacağına dair 

1/845 Vakıf memba sularile orman ve zeytinliklerinin işle

tilmesi için Vakıflar umum müdürlüğüne mütcdavıı 

1/846 

1/848 

1/849 

1/ 851 

1/852 

1/854 

se~maye verilmesine dair 

Milli Müdafaa vekaleti 1936 mali yılı hava kısmı 

bütçesinde 121 .713 liralık .münakale yapılmasma dair 

1936 mali yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı ~aire bütçelerine munzam tahsisat verilmesi hak
kında 

'Hariciye vekaleti teşkilatı hakkındaki 2223 sayılr ka
nuna ek kanun layiıhası 

Askeri ve mülki telmüd kanununa ek kanun .lay:ihası 

Orman umum müdürlüğü 1937 mali yrlr bütçe ka
nunu lfi.yihası 

Askeri ve ·mülki telmüd kanununun 66 ncı maddesi
ne bir fıkra ilavesi hakkında 

31 - V - 1937 tarihinde 3197 sayılr 
kanun ola:rak ·kabul edilmiştir. 

Encüınendedir. 

12 - VI - 1937 tarihinde 3254 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 -· V - 1937 tarihinde 3180 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - V - 1937 tarihinde 3191 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

12 - VI - 1937 taııihinde .. 3255 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 - V - 1937 tarihinde 3198 sayılı 
kanun .olarak kabul edilmiştir. 

Encünıendedir. 



No. 

1/856 

1' 

-168-
Hul3sası 

Milli lVIüdafaa vekaleti hava kısmında ücretle çalı

şan uçuş muallimleri maaşlarx hakkındaki 2797 sa
yılı kanuna ek kanun layiliası 

1/857 Tapu ve kadastro umum müdürlüğü teşkilat ve va
zifeleri hakkındaki 2997 sayılr kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair 

1/859 

1/ 862 

1/864 

1/865 

1/866 

1/867 

1/868 

1/86D 

1/870 

1/872 

· Belediye kanununa ek 2763 sayılr kanun ile beledi
yeler imar heyetinin fen işleri teşkilatma aid 3042 
sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ve yeni hü
kümler ilavesine dair 

Köy eğitmenleri hakkında 

Tahranda yapılacak sefaret biualarile tefrişatı için 
sari taahhüd icı·asma dair 

1871 sayılı kanunun ikinci maddesinin tadili hak
lundaki 2442 sayılı kanuna müzeyyel kanun 

' 
Dalıili istihlak vergisi kanununa müzeyyel 2448 sa
yılı kanunda değişiklik yapılınasma dair 

Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı ka
nuna bağlr cetvelin 695/ B,C pozisyonlarında yazılı 
resimlerin indirilmesi hakkında 

Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa limam şirketleri 

esham, tahvil ve mümessil senedierinin Sıvas - Er
zmum veya Ergani tahvilleri ile mübadelesine ve 
amoı·~isman sandığı hakkındaki 2794 numaralı ka
nuna bazı hükümler ilih·esine dair olan 3136 sayılr 

kanuna ek kanun layiliası 

Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülü hak
kındaki kanuna merbut cetvelde bazı tadilat yapıl
masına dair ola~ 2006 sayılr kanuna ilişik bir sa:rılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Küçük menderes nehri ile tabilerinin ıslahı hakkın

daki 2246 sayılı kanuna ek kanun layihası 

Devlet demiryollarının ihtiyacı 

müteharrir edevatnı siparişi için 
lwdıw tanlıhüdat yapılmasma dair 

olan muharrik ve 
16 milyon liraya 

MUıalilelesi 

ll - VI - 1937 tarihinde .:3244 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

En!!Üm~rıdedir. 

Enciimendedir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3238 :sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3250 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1937 tarihinde 3260 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1937 tarihinde 3263 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1937 tarihinde 3264 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3248 sayılı 
kamm olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3237 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - Vii - 1937 tarihinde 3239 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3247 sayılı: 
kanun olarak kahul edilmiştir. 



-169-
No. Hul§sasr Muamelesi 

1/873 İstanbul Üniversitesinin mnvazeııci uınuıni:·eyc alrn
ıııasma dair olan 2467 sayılı kanunun lıazı maddele
rinde değişiklik yapılması lıakkmuaki 292~ numaralı 
kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine dair 11 - VI - 1937 tarihinde 3232 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 874 Çok çıocuklu hakiıııleec ,·erilecek yanlım pal·alaı-ile 
ikraıniye hakkında ız -VI - 1937 tarihinde 3258 sayılr 

l<mıun ularak )\abul edilmiştir . 

1/ 876 Di,varlıekir is1asyonuııtlan [l'ak YC ·ıran lnıclııdlal'ımı 

katillı· yapı l acak demiryollan hakkrnua 14 - VI - 1937 tarihinde 3262 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 877 Ankarn ve civarr su tc.sisatııuıı taınııııılaııınas ı ıı;ııı 

~60 000 liranın sarf ı na mezuniyet veri im esi lı al<kında 12 - VT - 19:37 tari h inde 3256 sayılı 
kaıı un olara k ka bul edilmiştir. 

1/ 878 Devlet memurlan aylık lannın LevlıiJ ve teadülün e 
uair olan kanuna lıağlı iki ımınaralı cetvelin Maarif 
vekilieti lusnunda değişiklik yapılması hakkında 12 - VI - 1937 tarihinde 3252 sayılr 

kanun olaı·ak kabul edilmiştir. 

1/ 880 Hariciyc vekilieti teşkilfLtr hakkındaki 2223 sayılı ka
numm 4 ncü maddesinin değiştiı·ilmcsine dair 

TEKLİFLER 

2/6 Bolu (!smail Halilir Uznıay ) - Avcılık hakkında 

2/24 Afyon Karahisar (Beı·ç Türker) - Kızılay ct>miycti 
varidatmrn arttırılınasına dair 

2/29 Denizli (Necib Ali Küçüka) -Gümrük tarife kanunu
na bağlı tarifenin 351 nci pozisyonununun d eğiştiril -

Encüıuendedir. 

5 - V - 1937 tarihinde 3167 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1936 tarihinde bu husus
taki Sıhhat ve içtimai muavenet en
cümeni nıazbatası ka:bul edilmiştir. 

mesi haklunda Eueümendedir. 

2/35 (İdare Heyeti) - Büyük Millet lVl ef'lisi ıuemmlal'llmı 
teşkilat ve vazifeleri haklundaki 2512 sayılr kannıHla 
bazı değişiklikler yapılmasına dair 28 - IV _ 1937 tarihinde 3158 sayılı 

kanun olarak kabul edi1miştir. 

2/36 ( telare U-eyeti) - Büyük Millet l\Ieclisi 193·6 yılı büt
çesine 22 430 liralık talısisat konulmasına dair 

2/37 {İdare Heyeti) - Divanı mulıasebat 1936 yılı bütç:c
siude 600 llil\lrk müuıı:kale yapılmasına dair 

23 - XII - 1936 tarihinde 3081 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

23 - XII - 1936 tarihinde 3081 sayılr 
kanunla birltştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

2/38 

2/40 

2/43 

2/46 

2/47 

' -'170-

Hulasası 

(İdare Heyeti) - Büyük Millet Meclisi, Riyaseti 'Cüm
hur, Başvekalet ve Hariciye vekaleti binaları inşaatı 
i.çin 4 500 000 liraya kadar taahhüd icrasrna izin 
verilmesine dair 

Giresun (Hakkı Tarık Us) - Damga resmi kanunu
nun ll nci maddesindeki resim cetvelinin 68, 71 ve 
72 sayılarmda değişiklik yapılmasma dair 

(İdare Heyeti) - Divam muhasebat 1936 mali yılı 
bütçesinde 5050 liralık mürrakale yapılmaşı hakhnda 

Trabzon (Hasan Saka) - Devlet dairelerinin vekalct
lere .tefrikr ve siyasi müsteşarlıklar teşkili hakkmda 

(İdare Heyeti) - Büyük Millet Meclisi azasmm tah
sisat ve harcıraJıları hakkındaki kanunun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine dair 

2/ 48 Denizli (Yusuf Başkaya) - Askeri ve mülki tekaüd 
kanununa bazı hükümler eklenınesine dair olan 3028 
numaralı kanuna ek 

2/49 ( İdare Heyeti) - Büyük Millet Meclisi 1936 yılı büt
çesinde 5 300 liralık mürrakale yapılmasma dair 

2/50 (İdare Heyeti) - 1936 yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (D) cetvelinin Büyük Millet Meclisi 
krsmmda ve nakil vasrtaları kadrosunda değişiklik 

yapılmasma dair 

2/ 51 ( İdare Heyeti) - Büyük Millet Meclisi 1936 yılı büt
çesine 16 750 liralık tahsisat konulmasına dair 

2/ 53 

2/54 

(1 Ll are Heyeti) - Büyük Millet :Meclisi 1936 yılı büt
çesine 4 200 liralık tahsisat konulmasına dair 

(İda.re Heyeti) - Büyük Millet Meclisi 1936 mali yılı 
bütçesinde 3 000 liralık mürrakale yapılmasma dair 

Muamelesi 

ll - I - 1937 tarihinde 3090 sayılı 

kanun olarak kabul edilm'iştir. 

Encümendedir. 

27 - II - 1937 tarMıinde 3105 sayılı 
kanunla birleştiril~r"'k kabul edil
miştir. 

8 - II - 1937 tari:hinde 3117 sayılı 

kanun olarak kaJbul edilmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3135 sayılı 
kanun olarak kabul edilmlştir. 

Encünıendedir. 

2 - IV - 1937 tarihinde 3147 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2 - IV - 1937 tarihinde 3147 sayılı 

kanunla ·birleştirilerek kalbul edil
miştir. 

9 - IV - 1937 tarihinde 3150 sayılı 
kanunla !birleştirilerek kabul edil
miştir. 

24 - V - 1937 :tarihinde 3178 sayılı 
kanunla birleştirilerek ika,bul edil
miştir. 

24 _ V - 1937 tariılıinde 3178 sayılı 
kaııunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



-ıvri 
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. . 

hütı:;csiniıı 21 nci f;ı~lt adının değiştirilmesi hcıkkıncla . 24 - V - 1937 tarihinde 3l78 sayılı 
kanunla. birieştirilerck kabul edil
miştir. 

:ıvbir~lş (AÜettin 'ı'iridoğln) - ü11iversite kadrosnna. 
dahil kürsi.ilere t.a._vin olunanların maaşlat'ıııa dair· 

3j55 Askeri memurlar hakkmdaki kanunun 5 nci madde: 
sinin tefsirine dair l3aşvekalet. tezkeresi 

3/74 1.932 yiİt niuvazene! .... umumiye kanunuıiun 21 nci 
maddesinin tefsirine dair Başvekil.let tczkeresi, 

fl/1.38 Kazanç vergisi kanununun üçüncü imielelesinin 5 ve 
21 nci fıkralarının tefsirine dair Başvek51et tezkeresi 

3/161 Aı;tktrt veya bakanlık emrinde iken ücretli bir vazi
feye tayin edilen memurların kesilmiş olan <1 Gik m::i
aşlarmm ücretli vazifelerinin liiğvi halinde iadeten 
tahsisi icab etmeyeceğinin tefsiri ha kkıııt1a Başve-

ll - vi ~ i937 ·tarihinde 3234 sayıli 
kanunla birleştirilerek kabul edil~ 

iri.iştir. 

ii - ii - 1937 tarihinde 3128 sayıli 
kanunla birleştirilerek kabul ed:iio 
miştir. 

Ertcliınetidedlr, 

1ı ~ Yİ - 1937 tarihinele 1öl.O sayılı 
kaı'ar olarak kabul edilmiştir. 

killet tezkeresi. Encümendedir. 

3/200 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 46 ncr maddesi-

3/206 

nin tefsirine dair Başvekil.l et tezkeresi. 

Teşviki sanayi kanununun muaddel 26 ncı madde
sinin tefsirine dair Başvekiilet tezkeresi. 

3/211 ' : Divı:ım irıul;ı~sebn t kanuınmun 7:3 ncü maddesin iıı 
tefsirine dair Divanı muhasebat ri~·ascti tczkeresi 

3/218 2442 sayılr kanwnın 1 nci ınad,dcsinin r.- f.ıkrasınrn 

4 - I - 1937 ıtarihinde 966 sayılı karar 
olarak ıkaıbul edilmiştir. 

27 - V - 1937 tarihinde 223 sayılı 

tefsir olaarak ılmıbul edilmiştir. 

Ecümendedir. 

tefsiri hakkında BaşvekilJet trzkcresi ll - VI - 1937 tarihinde 224 sayılr 

3/219 Zirawt bankası matlUıbatı atiıkasımn surl'ti terliyesine tefsir olarak kabul edilmiştir. 

3/2Q9 

dair olan kanunda yazılı (matlılbatı atika) t8Jbiriniıı 

!hudud ve şümulü derecesinin tesbiti hakkında Baş-

vçkalet tezkeresi Ecümendedit·. 

Gıümruk muh.abza kıtalarmdaki takımbaşılarm tc-
ıkiı.üd kanununun 19 ncu maddesinden istifade cdiıb 
edemeyrm:..ld.:rinin tefsiri hakkında Başwbllet tl'i-

keresi Ecijmendedir. 

3/231 . Asked ve ınülıki telmüd kanununtın 26 \' 43 ııc.ü 

maddelerinin tefsiri hakkında Başvekfi lct tczkcresi Ecümendediı•, 

,. 
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3/ 250 Scııbcst mrslck cl'ha.bıııııı 2751 sayılı kıınnn nıucibin

ce tıw · leki le.$rkkiiller ,-·cyu ·belediye lıcyl'tlcr i tarnfıı ı

dan tayin olunan srıııf derccelcı·in c m ük t' iil'fleı· iıı 

ve varidat idaresinin itiraz cdiıb edcmeyerl'k it'nne 

Muamelesi 

dair B~veldl.let tezkeresi Ecümendedir. 

3/ 252 

J/256 

3/ 257 

3/260 

3/283 

Posta katımıunun 53 ncü rtıadd e.sinin tcfsiri ·hııklun-

da Başvekalet tcı?Jkeresi 

Askeri ve mul!ki tekaud kanununun 23 ncü maclck· 
sinin tefsiri hakkında Ba.şveka.let tezkeresi 

Bazı maddelerden istiihlak vcrg·isi almtnasr ·hakkında

ki 2731 sayılı kanunun ıbirinci maddesi nin beşinci 

fıkrasrnın tefsiri thakkında Başvcka.l c.t t czkcl'csi 

Tapu kanununun muvakkat maddesindeki (muamele-
nin bitmesi) tabirinin .tefsiri hakkında Başvekal c t tez
keresi 

Gümrük ·tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci road
lerine giren ipliklere mevzu gümrük resmi 229-J. sayıl ; 

kanunun verdiği salalıiye te istinaden indirild iğinden 

1 - II - 1937 tarihiilde 3108 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

11 - V! - i937 tarihinde 1009 sayılı 
karar olarak kabul ediltnliştir. 

Encüme'Iıdedir. 

keyfiyetin tasdila hakkında Başvckfılet tczkeresi Encüınendedir. 

3/299 Sıhıhat ve içtimai muavenct vckaleti memml.arı i ç iıı 

yaptırılmış olan apartımanlardan 1837 say ılr bina 
vergisi kanunu hükmüne göre istenilen verginin t<ı-

yini haklanda Başvekiilet tezkeresi Encüm,endedir. 

3/301 Zarur1 sebeblerden ötürü takib ve tahsillerine mahal 
ve imkan olmadığı cihctle kayidierinin silinmesi if-lte
nilen 3 952 502 lira 60 kuruşla 10 in giliı liru~u ve 2!'i 
altın lira hakkmda Başveka.l ot t.ezkeresi Encümeııdedir. 

3/306 Şeker istiıhlak ve gümrük resi mleri hahkıııtl;ıki 27RG 
sayılı ve 13 - VI - 1935 tarih li kanunun 6 nCI madd e-

3/307 

3/308 

3/312 

3/315 

sinin t efsirine dair Başvekalet tczkeresi 

Teşvikı sanayi kanununun 31 nci maddesin in tcff-liri 
ha:kkında Başvekalet tezketesi 

Vergi bakayasturn tasfiyesine dair olan 2566 sayılı 
kanunun 13 ncü maddesinin tefsiri hakkmcln Başve

kaJet tezkeresi 

Arazi vergisi kanununun 5 nci maddesinin tefsi t'i hak
kında Başvekalet tezkeresi 

2201 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı çizelgenin de
ğiştirilmesi hakkındaki 3051 sayılı kanuna bağlı kad
rodaki yanlışlığın diizeltilmesine dair Başveka Jet tez
keresi 

25 - I - 1937 tariibinde 3101 sayılı 

kanunla /birleştirilerek: kıvbul edil
miştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

15 - II - 1937 tariihinde 977 sayılı 

karar olarak ika:bul edilmiştir. 

12 - n - 1937 tarihinde 976 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/318 Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci n1ad
delerine giren iplikler·e ııı cvzu gümi'i.ik t·esmi 22!H 
sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden indirildi
ğinden key:f}yetiii tasdila hakkında Başvekalet tez-

Muamelesi 

kcresi Enciimehded1:b 

3/ 319 Uümrük tarifesinin 469/ A numarasına g!ren ç!mcn' 
toyg, ınevzu gümrük resminden 2294 sayılı kanunun 
verdiği salahiyete istinaden yapılan tenzilfitm t,as-
dilu hakkıııda Başveka1et tezkeresi Encümendediı'. 

3/ 325 İııhisarlar üınüın ini.idül'lüği.i tekaüd sandığı hakkın
daki 2921 sayılı kanunun 7 nci maddesinin tefsirinc 
dair Başvekillct tezkeresi :Bncümendedir. 

3/ 328 Telmüd ınaaşr ile muallim ve müderrislik, doktor, 
eczacr, baytar, mühendis ve kondoktörlük maaşları
nın bir zat uhdesinde içtiına edebileceğine dair olan 
!JOO sayılı kanunun birinci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekalet tezkeresi 

3/ 38!) Ouzete ve ınccmua]arrn ha sıl tn asında knllamlan kfı.

ğıdlar ucuzlatıldığıııdaıı 32!)-l sa ~rılı kanunun 3 ncü 
ıııatldcs iııc giire kc~·fiydin tasdikımı dair Başvckfılet 

26 - IV • 1937 tarihinde 989 sayılı 

<karar olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresi Encümendedir. 

An kanı. Yüksek l'::inıat eııst iLüsü hakkındaki 22!)1 sa-
y ılr luınnnnn 19 neu ırıadd es iiıııı t.el'sirine d;ıir Baş-

vekfılei tezkeresi Encümendedir. 

3/36:~ Gümrük tarifesinin 3:28/ A ve B numaralarına girrn 
mekteb kitablarıııın tabına mahsus matbaa ldiğrdJa
nna ııı cvzu gümrük ~·esmi 22!)4 sayılı kanunun ver
Jiği sala.hiyete istinaden indirildiğİnden keyfiyet in 
tasdikı hakimıda Başvekiilet tezkeresi Encümendedir. 

3/3fıS Ordu iln-aıııiyes i kaııunu rnncibin ce mesleğ·ine aid 
faydalı telif ve toroi.iıııcde lııılunanl a ra verilen ik rn
miyelerden kazan ç, hrıhnın , ınuvaze n e ve hava ver-

3/ 371 

3/ 377 

g ilerinin kesilip kes ilın eyrceğiniıı tefsiri hakimıda 
Başveka Jet tezkeı·csi 

Askeri YC mü lki telmüd knnnnunun 42 nci mndde~i
nin B ve C frhalarrııın tefsiri hakkında Divanr ımı
hasehat tezkeresi 

Buğdayı koruına karşılrğr kanuıınııun bazı madde
ler·iııi değiştiren 2643 sayılr kanunun 5 nci maddesi
nin tefsiri hakimıda Başveki:Uet tezkeresi 

3/ 383 Siyasal bilgiler okuln hakkındaki 2777 sayılı kanu
nun 6 ncı ınaddes i1ıin tcfsiriııc dair Başvekfı l et tcz
keresi 

.... 

27 - V - 1937 tarihinde 993 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

12 - VI • 1937 1tariJıinde 226 sayılr 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 225 sayılı 

tefsir olaraık kaıbul edihniştir . 



No. -

3/ 385 

İiulas~ 

Yüksek ziraat enstitüsü mualliınlcrinin müdcn·islik 
kıı.,vdiıı cl cn istifad e edip ctıno~'ccckl crinin tcfsiri hak
kmcia Başvckalct tezkoresi 

TAKRİRLER 

G-itesüh (Hakkı Tarık Us) - i492 sayılr li:aiıüliuh 
muvakkıı.t maddesinin (C) frkrasınrh t efsiri hakkında 

Gümüşane (Edib Servet 'tör) • 2442 saJıli: kanunun 
1 nci mıtdd~shün G iıkrasının ~~fsirine dair 

4/21 Yozgad (Eı:niiı Dramatl) - Arziiha1 enciimeııinin 
13 - lV - 193·6 tarihli haftalık karar cetvcl.tndcki 226 
ve 240 sayılı karıırlarriı umUmi heyette müzahresine 

Muamelesi 

--
Encümendedir. 

EhcÜmehdedir. 

Bir hükme ibağlanma.Sina lüzrtm gö~ 
rülmediği hakkındaki :13ütç·e encÜ" 
meni mazbatasi 11 _ V1 - 1937 tari
hinde kabul edilmiştir, 

dair Encümcndcdl.r. 

4/22 Yozgad (Emin Draman) - Aı·zuhal encümeninüı 
13 - IV - 1936 tarihli haftalık karar cetvel in deki' 
253 saytir kararın umumi heyet te müznkeresitıe dn it Encümcndoclir. 

4/4"5 Urfa (General Ahmed Yazgan ve iki a.rka.clnşr ) -
Ankara Yüksek ziraat enstitüsü kanununun 20 nci 
maddesinin tefs.iri hakkında 

MUHTELİF EVRAK 

5/38 Vekalet emrinde iken ücretli bir vazifeye tayin edil en
lere her iki cihetten maaş vcrilib verilemeyceeğiııin 

muhtacı tefsir bulunduğuna dair Divam muihasebat 

Encümendedir. 

encümeni mazbatası: Encümendedir. 

5/42 Askeri ve mülki telmüd kanununun 58 nci maddesi
nin .tefsirine dair Divanr muhasebat encümeni maz-
batast Encümendedir. 
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DAHİLİYE ENCUMENt 

Re is 
Rs. V. 
1lf. ~M. 
Ka. 

: '".C ekü·da,ğ 
: rp eki?· dağ 
: Çanakkale 
: Afardin 

Cem.'il Uybadın 
Faik Oztrak 
Şükrü Yaşın 
Edib Ergin 

Afyon K. 
Amasya 
Antalya 
Bolıı 
Bıırdur 
Bursa 
Çanakkale 
('oruh 
Çorum 
E1·zurum 
Er·zıırum 
Kars 
Kütahya 

!zzet Ulvi Aykurt 
Esad Uras 
R as·ih K ap lan 
Cemalllüsnü Ta1·ay 
H ali d Ona1·an 
F atüı Güvendiren 
llı"lmi E1·geneli 
.'itıf Tüzün 
!smail Kemal Alpsar 
Gl. Zekı: Soydemir 
N aki11e. El gün 
Esaiözoffuz 
M erııed S om er 

Afalatya 
Sa1nsıın 
Sa1nsıın 
Samsun 
Sıvas 
Sı,vas 
Sıvas 
Tokad 
Tokad 
Urfa 
Urfa 
Zonguldak 
Zonguldak 

Emr1ıllah Barkan 
Etem Tuncel 
Af emed Ali Y ürüker 
Z ühtii Dwrııkan 
Af it at Şükrü B le da 
Sabiha Gö1·key 
V asf'i Raşı:d S eviğ 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
B ehçet Günay 
M uhitUn Düıçsoy 
H alil Türkmen 
Rifat Vardar 

Encümen, 38 (30 layi!lıa, 3 teklif, 4 tez.kere, 1 takrir) işin 25 ni intaç etmiş ve geriye kalan 13 iş 

gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. Hulasası Muamelesi 

LAYİHALAR 
1 

1/60 Bazı müesseselerin idaresi hakkında 28 - IV - 1937 ·tarihinde Adiiye en-
cümenine 

1/61 Cemiyetler kanunu layihasr 28 - IV - 1937 tarihinde Adiiye en-
cümenine 

1/120 Eyer, semer ve hayvan koşumlarının tevhidi hak-
lunda Enciimendedir. 

1/138 

]/185 

Dahiliye vekaleti vilayet t eşkila.tr ve vazifeleri 
haklanda 
Şfırayi Devlet kanunu H1yihası 

l / 227 Umumi: mahkemeler ve karar hftkiuıleri ve ıuustan

tıklarla umumi ve hususi kaza salahiyetini haiz 
makamlar arasındaki ihtilafm halli hakkındaki ka
nunu değiştiren kanun layi ·h ası 

Encümendedir. 
19 - I - 1937 tariılıinde Aıdliye encü
menine 

7 - IV - 1937 tarihinde Adiiye encü-
menine 

1/314 
1/580 

Nüfus kanunu layihası Encümendedir. 
İpekrböcekçiliği i~lcri, ipckböccği tohumu ycti~tiril- ··· 
mesi, muayene ve satılması hakkında 13 - V - 1937 tarihinde Maliye en

cümenine 
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1/590 Tclsi,z kanunu lfıyiJıası · 9 - VI - 1937 tari'lıinde 3222 sayılı 
ıkamm olarak kaibul edilmiştir. 

1/613. A~skeri tayinat ve yem muvald<at kanununa müzcyycl 
1325 nurnarali kanunun 1 nci maddesini değiştiren 

2112 sayılr Iranunun jandarma gedikli erbaş ve jan
daııma meslek mekt~bleri talebelerine de tatıbikr hak-

landa 14 - V - 1937 tarihinde Hükfunet ta
rafından geri almımıştır. 

l / 61G Henebileri n. seyahat ve ikame tl eri hakkmdak i 2 
mart 1331 tariliıli muvakkıat kanununa mÜ<zcyyel 93I-i 
sayılr kanunun 1 nei maddesinin deği·ştirilmcsinc ve 
bu kanuna ·oazr maddeler eklcnmesine dair 

1/625 

1/677 

P.olis tcşkihit kanununun baır maddelerinin Jcğiı;;ti

rilmesi lıalkkmda 

Jandavma efmdr hakkındaki 18ı61 numaralı kanunun 
bazı maddelerini deği-ştiren kanun layBıası 

1/717 Polis vazife ve salahiyet kanununa bir madde ckleıı

ınesine dair 

1/765 Dahiliye vekiUeti merkez teşkilat ve vazifeleri hak
kındaki kanuna ek 3046 sayılr kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde bazı değişiklikler yapılınasma dair. 

1/766 

lj797 

1/804 

1/806 

Hava saldırınalarına karşı pasif koruma tedbirleri 
hakkında. 

Beş kaza teşkili hakkında. 

Maarif teşkilatma .dair olan 789 sayılr kanunun 
ll nei ;ı;ııaddes:i hük,münilıı. iki yıl tecili haldunda 

Mülkiye teftiş heyetinin vazife ve sala.hiyeti ve teş

kilatı hakkmda. 

]/809 Yabancıların Türkiyede ikaınet ve seyahatleri hak-

20 _ V - 1937 tarihinde 3177 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VI - 1937 tarihinde 3201 sayılr 
kanun olarak kabul edilınişti;r. 

26 - IV - 1937 tarihinde 3155 sayılr 
kanım olara;k kabul edilmi~tir. 

Encümendedir. 

27 - V - 1937 tarihinde 3184 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

9 _ VI - 1937 tarihinde 3223 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3208 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihind-e Hükumet ta
rafmdan geri alınmıştır. 

kında. Ecümendedir. 

1,/8] O İzmir vi layeti dahilindeki turistik yollarm inşası, 
kaplıealarla plajlarda asri tesisat vücuda getiı·ilmesi 
hakkmda. 4 - VI - 1937 tarihinde Nafıa encü

ınenıne 

1/811 Basın birliği kanunu la_yiihasr 

1/814 Köy kanununun bazı maddelerinin .cleğiş.tirihnesine 

5 - VI - 1937 tarihinde Adiiye eneü
ınenine 

ve rn.ezMu· kawuna yeni lııükümler eklenmesine dair. Enciimendedir. 
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1/815 Köy kanununun 16 ncr maddesini değiştirctıı 2491 
sayılr kanunun birinci maddesile köy kanununun 
44 ncü ıııaddesiniıı 5 nci frkrasırun kaldrnlınasıııa ve 
bu lmnuıın yenielen bazı hükümler elelenınesine dair. Encümendedir. 

1/827 Maarif daireleri mümeyyiz, başkatib ve k:1tiblcrilc 
debboy, levazrm, sevk memurları ve levazım katibieri
nin hususi idareleı·e verilmesi ve ilk tedrisat müfet tiş-

lerinin umumi muvazeneye alınması hakkında Eııcümendcclir. 

1/828 Ankara şehri İmar müdürlüğü teşkiHlt ve yezaifinin 
Arumra belediyesine devri ıhakkmda 31 - V - 1937 tarihinde 3196 syılr 

kanun olarak kUlbul edilmiştir. 
1/831 lVIatbuat umum müdürlüğ·ü teşkilat ve vazifelerine 

dair -olan kanuna bağlı cetvelin değiştirilmesi hak-
kında Encümendedir. 

1/859 Belediye kanununa ek 2763 sayılı kanun ile beledi~·e
ler imar heyetinim fen işleri teşkilatma aid 3042 sa-
yılr kanunda değişiklik yapılmasma ve yeni hükümler 
ilavesine dair 

1/862 Köy eğitmenleri hakkında 

1/863 Türk gayri mübadillerine tahsis edilen ınalların ver-

4 - VI - 1937 tarihİlıele Bütçe encü
menme 
ll - VI - 1937 tarihinde 3238 sayılı 
kanun olarak kabul ·edilmiştir. 

giıleri hakkında 7 - VI _ 1937 tarihinde lVIaliye en
cümenine 

TEKLİFLER 

2/15 Edirne (lVIecdi Boysan) - Köylerin ve hükmi şahsi 

yetlerin ihtiyaçları için dışardan getirilccek radiyo
larla yedek parçalarnun vergi ve resimlerd en mu-
afiyeti hakkında ll - XII - 1936 tarihinde İktısad 

e ncümenine 
2/21 Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - Köylerde genlik dü

zeğinin yükselmesi ve yarc1ım tarlalan vücude get i-
rilmesi hakkında Encümendedir. 

2/45 Tekirdağ (Faik Öztrak ve 9 arkadaşı) - Memurlar 
hakkında Encümendedir_ 

TEZKERELER 

3/ 53 1~talyan taJbi i yetiııc girdiğinden dolayı Konya istiklal 
ma:hkemesi kararile ailesite birlikte milli hudud dı

şma çıkarılan Suad Remzinin Türk vatandaşlığma 
kaıbuli:ini:in muvafık oluıb olmaya;cağma dair bir ka-
rar verilmesi lıaüdunda Başvekfılct .tczkcresi 21 - IV - 1937 tarihillele Adliye ve 

Dahiliye enci:imenlerinden mürek
keb mulıtelit encümene 



No. 

3/ı03 

3/24ı 

3/ 326 

-178-
Hulasası 

Şeref ve haysiyeti· muhil suçlarm hangi sııç:lar addo
lunduihmun tefsiri ha!kkında Başvckal et tezkcresi 

ı haziran ı929 tarifh. ve 14991 sayılı güımrirk tarifc 
kanununu değiştiren 3ı mayıs ı933 tarihi i kanuna 
eklenen 2256 numaralı kanunun birinci maddesinin 
tersiri hakkında Başvokıal et tezkcrcsi 

Jandarma kanununun ıs nci maddesinin tcfsiri hak
kında Başvekalet tezkeresi 

TAK1RİR 

4/ 35 Mıanisa (Refik İnce) - lVIilli l\1ıüdafaa vekfı. letindc 
(Zat işlerinin son tetkik mercii cncümeni ) .t cşkili 

Muamelesi 

12 - V - ı937 tarihinde 991 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

22 _ III - ı937 tarihinde Hük1unet 
tarafından geri alınmıştır. 

5 - IV - ı937 tariil:ıinde 3148 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

:hakkındaki 25ı5 sayılı kanunun tcfsiı·in e dair Bncümendedir. 

Bwrdıır 
Çaııakkcıle 
Ço1·um 
Çorıım 
D enizli 
Erzunım 

lstanbııl 
!&tanbııl 
! zmir 

DlVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 

R eis 
J.lf . ]f. 

J(a. 

Faik Soylu 
: Mitat Aydın 

Sııngur 

1 b rahi-Jn N ec·mi . D ilm e n 
Alımed Cevad Em·re 
Ali Rıza Ozenç 
N abi Rıza Yıldırım 
Haydar Riiştii Öktem 
Nafiz Dıımlu 
H mndi GiiTsoy 
H ayrullah ETgin 
ll asan Ali Y iicel 

Kastamonu 
Kastamonıı 
Kayseı·i 
K ı?"şehi'r 
Konya 
Jfr wraş 

M m··cl·1>n 
lifuğla 

Niğde 
'l'Tabzon 
Yozgad 

lbr·ahim G1··antay 
Nıwi Tamaç 
F en·ııh Giipgüp 
H azi m B örekçi 
Mııstafa Halid Üne1· 
111 emed E 'rten 
H ilmi Ç O'ruk 
lfiisnü Kitabcı 

Bncümen, 60 (36 layiha, 23 tezkere, ı muhtelif eVJ'ak) i~in ~O sini intaç: e tıniiıi ve geriye kalan 

40 iş gelecek iı;timaa kalmıştır. 
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No. Hulasası 

LAY!HALAR 

1/ 15 Ankara Şehri İmar müdürlüğü 1933 yılı son hesabı 
hakkında 

1/ 19 Evkaf umum müdüelüğü 1933 yılı son hesabı hak-

Muamelesi 

9 - IV - 1937 tarihinde 3149 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında Encümendedir. 

1/24 'fahlisiye umuııı 

hakkmda 
müdürlüğü 1933 yılı son h esabı 

1/57 Konya ovası sulama idaresinin 1933 yılı soıı hesab ı 

24 - III - 1937 tariılıinde 3145 sayılı 
kanun olarak kabul ediLmiştir. 

hakkında Enciimendedir. 

1/68 Huduel ve sahiller sıhlıat umnm müdürlüğü 1933 yılı 
son ·hesabı hakkmda 

1/89 Yüksek Ziraat enstitüsü 1933 yılı son hesabı hak-

24 - III - 1937 tarihinde 3143 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kmda Encümendedir. 

1/ 11 O 1933 yılı Hazine son hesahı hakkrııda Encümendedir. 

1/ 115 

1/276 

1/277 

1/283 

1/327 

1/450 

1/451 

l/454 

1/ 460 

1/503 

1/504 

1/506 

1/545 

Posta, telgraf ve t.elefo n unımn müdürlüğü 

yılı son hesabı hakkında 
193:3 

Barut ve ınevaddı infilakiye iııhisfm idaresinin 1933 
yılı son hesabı ha k km da 

İnhisarlar um um müdürlüğü l 933 yılı son hesabı 
hakkında 

Tütün inhisarr idaresinin 1932 yılr son h esa lır hak
kmda 

Huduel ve sahiller sı·hhat uınuın müdürlüğü 1934 
yılı son hesabı bakkrnda 

Ankara şehri İ mar müdürlüğü 1934 yılı son hesabı 
hakkında 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılı son hesabı 
hak km da 

Devlet Demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğü 1933 yılı son hesabı hakkında 

Tahlisiyc umum müdürlüğü 1934 yılı son hesabı hak
kında 

Barut ve patlayıcı ımadeleler inhisarı idaresinin 1934 
yılı son hesabı hakkında 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 yılı son hesabı hak- · 
km da 

1934 yılı Hazine son hesabı hakkında 

Posta, te1graf ve telefon umum müdürlüğü 1934 yılı 
son hesabı hakkında 

24 - III - 1937 tarihinde 3144 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

18 _ I - 1937 tarihinde 3093 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir . 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Encümendedir. 

Encümeııdedir. 

Eııcümendedir. 



-180-
No. Hulasası Muamcle;si 

1/582 Yüksek Mühendis mektebi 1934 yılı son hesabı hak-
kında Encüınendedir. 

1/615 Devlet demiryolları ve limanları işletme umumi ida-
resi 1934 yılı son hesabı hakkında Encünı.endedir. 

1/620 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1933 ve 1934 
yılları son !hesabı haklanda Encüınendedir. 

1/627 K;onya ovası sulama idaresi 1934 yılı son ihesabı hak-
kında Encümendedir. 

1/629 Mü1ga İstanbul Darülfünunu 1932 yılı son hesabı hak-
kında 18 - I - 1937 tarihinde 3095 sayıl-ı 

,kanun olarak kabul edilrnjştir. 
1/667 Konya ovası .sulama ve işletme idaresinin 1932 yılı 

son hesabı hakkında 18 - I ·_ 1937 tarihinde 3094 sayılı 
kanun olarak kabul edilımıi.ştir. 

1/710 Ankara şehri !mar müdürlüğ·ü 1935 yılı son hesabı 
haklanda Encüm;endedir. 

1/714 lnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı son hesabı 
hakkında Encümendedir. 

1/750 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 
yılı son hesabı hakkında Encümendedir. 

1/753 1935 yılı Hazine son hesabı hakkmda Encümendedir. 

1/771 Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 mali yılı son he-
sabı hakkmd,a Encümendedir. 

1/772 Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 mali yılı son hesabı 
hakkında Encümendedir. 

1/ 780 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1935 mali yılr 

son hes!l!bı hakkında Encümendedir. 

1/ 784 Vakıflar uınum müdürlüğü 1934 mali yıh son hesaıbr 

Jı,a:kkında Encümendedir. 

1/7<85 Vakıflar umuın ınıüdürlüğü 1935 mali yılı son hesabı 
hakkında Encümendedir. 

1/850 Vangölü iŞletme idaresinin 1932 yılı son hesabı hak-
kmda 14 - VI - 1937 tarihinde ruznameye 

3/ 173 

TEZKERELER 

Tütün, tuz ve müskirat inhisarı idareleri 1932 mali 
yılma aid lbihlnçolarm gönderilcliğine dair Başveka

let tezkeresi 

3/188 Mülıga İstanıbul Darülfünununun 1932 yılı son lı c 
saJbma aid mutaJbakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanr muıhasebat riyascti tezketesi 

18 - I - 1937 taril).inde 3093 sayııı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

18 - I - 1937 tarihinde 3095 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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No. Huliisası Muamelesi 

3/ 192 Tütün, .tuz ve müskirat irıılıisarı idareleri 1933 mali 
yılına aid biHinçolarrn gönderilcliğine daiı· Başveka-

let tezkeresi Encümendedir. 

3/ 209 lVill liye vek~ıl eti 1934 yılı ayniyat son h csabnım sunnl-

3/ 237 

duğuna dair lVIıaliye vekaleti tezkeresi 

Baş>Vekal et ve Hazinci evrak dairelerile mat:baasmın 

1934 yılı demiıibaş eşya defterlerile ·hesaıbr kati ce.t-

Encümendedir. 

velinin gönderildiğ·i hakkında Başvck•a lct ıtozkercs i Encümendedir. 

3/ 244 Tütün irrhisarı idaresinin 1932 yılı son Jwsa!brna aicl 
mut81bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divam 

3/ 258 

3/ 261 

3/ 262 

muihasebat r.iyaseti .tezkeresi 

İnhisarlaı· umum müdürlüğünün 1934 yılı bilançosu 
ve murakilb raporlarının gönderildiği hıakkrnda Baş-

18 - I - 1937 tarihinde 3093 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

vekalet. tezkeresi Encümendedir. 

Birinci kıa.nun 1935 : mayıs 1936 aylarına aid ı·apo-

run sun,ulduğuna dair Divanı muh ascba t ı·iyascti 

tezkeresi 13 - I - 1937 tarihinde 967 sayılr 

karar olarak kabul edilmistiı·. 
Konya ovası sulama idaresinin 1932 yılı son hesabı

na aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanr mnlıasehat riyaseti tezkeresi 

'· 

18 - I _ 1937 tarihinde 3094 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/316 Eylul : ikinci teşrin 1936 aylarımı aid raporun su-

3/329 

nulduğun a dair Diva nı muhasebat ri:vaseti tezkeresi 5 - II - 1937 tarihinde ruzameye 

Hudnd ve sahill er sıhhat umum müdürlüğü 1933 
yılı son hesabı hakkmda mutabakat beyannamesinin 
sunulcluğıına dair Divttııı muhasebat riyaset i tezkeresi 24 - III - 1937 tarihinde 3143 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/ 330 Posta , telgrai' ve teldon umum müdürlüğü 1933 yılı 
son hesabı nakkrnda mutabakat beyannamesinin su-

3/ 331 

3/ 332 

nnlduğnııa d:~ir Divanr ınuhasebat riyaseti tezkeresi 24 - III - 1937 tanihinde 3144 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Tahlisiye uınum müdürlüğü 1933 yılr son hesabı 

hakkında mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

dair Divanı muhasehat riyaseti tezkeris 

Yüksek mühendis mektebi 1D33 yılı son hesabı hak
kırıda mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 

24 - III - 1937 tarihinde 3145 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

DiYanr mulıasebat riyaseti tezkeı·esi Encümendedir. 
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3/ 336 Ankara Şehri lmar müdürlüğü 1933 yılı son hesabı 
hakkında ımıtabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanr mnhasebat riyaseti tezkeresi 

3j 3fl2 lVlal iye vekiileti 1~35 yılı ayniyat son hesalınun su-

Muamelesi 

9 - IV - 1937 tar.ilhinde 3149 sayrh 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

nulduğa dair Maliye vekaleti tezkeresi Encümendedir. 

3/356 Birinci kanun 1936 : şubat 1937 ayiarına aid rapo
run sunulduğuna dair Divanr muhasebat riyaseti 
tezkeresi 7 - VI - 1937 tariılıinde 1004 sayrlr 

karar olarak ka;bul edilmiştir. 

3/ 373 . Başveldlet ve Hazinei evrak dairelerile matbaasmın 
1935 - 1936 yılı demirbaş eşya defterlerile hesabı 
kati cetvelipin gönderildiği hakkında Başvekfıl ct tcz
keı·esi 

3/ 375 · Van gölü işletme idaresinin 1932 mali yılı son hesa
bma aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

Encümeııdedir. 

dair Divanr muhasebat riyaseti tezkeresi 14- VI - 1937 tarihinde ruznamey<! 

3/38-! 1~33 ınall yrlr Hazine son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanr muhase-
bat riyaseti tezkeresi Encüınendedir. 

3/ 389 Barut ve mevaddr infilakiye, fişek, av mühimmatr 
ve av saçnıao;ı inhisarı muvakkat idaresinin Hl33 yılı 

son hesabına aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divam ınuhasebat riyaseti tezkeresi 

3/ 390 Konya ovası sulama idaresinin 1933 yrlı son hesabı
na aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Di vanr mnhasehat riyaseti tezkeresi 

3/391 1\llülga Seyriscfain idaresinin 1933 yılı haziran ayına 
aid ımıtahakat heyannamcsinin sunulduğuna dair 

Encümendedir. 

Encüınendedir. 

Divam ınuhasebat riyaseti tezkeresi Encümendedir. 

MUHTELİF EVRAK 

5/ 22 Mütekaid iken tekrar hizmete almarak harb ve hiz
met esnasında terfi eden zabitlerin maHUiyet srfatr
mn da bu terfide aranılınası la.zımgelip gelmeyece
ğinin tefsiri hakkmda Divanr muhasebat encüıneni 

mazbatası Encümendedir. 
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GUMRUK VE 1NH1SARLAR ENCUMENİ 

Re·is 
M. M . 
Ka. 

: Ço1·ıını 
Istanbul 
Balıkesir 

1 sm et Eke1· 
: 
: 

S adetti n U raz 
Sabiha Gökçül 

A1n.asya 
Aydın 
Aydın 
Boln 
Den·izl·i 
Eskişeh·ir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 

Nafiz Aktın 
Dr. M az har Ge'rmen 
N wri Göktepe 
Dr . Emin Cemal Suda 
Dr·. Kazım Samanlı 
lstamat Üzdanıar-
llli Diknıeu 
B erliz M o1·ova 
Öme1· Dinç 

Jlfm·din 
Mu,ğla 
JJ!l ıış 
Sam::;ıw 
S eyhan 
Sinob 
TTa.b:zon 
Yazgad 

A bdürTezzak Ş atana 
Dr. Hüseyin Avn·i Ercan 
N aki Yücekök 
J.lfenı ed Güneşdoğdu 
!br-ahim M ete 
Hnlus-i 01·ucoğlıı 
Dan·iş Eyiboğlıı 
JiJ k1·em Pek el 

. l•;ııcüııı en , :23 (13 l ayilıa , 10 tezkere) işin 31 nı int<H: ('tmiş n ' geri~·e kalaıı 2 iş gelerek iC<tiıııaa 

kalınr~tır. 

No. Hulasasr 

LAYİRALAR 

1/569 Memleketten çıkacak veya memlckete girecek üretme 
vasıtalarının yasak edilmesi ve yasaklarm yaban c ı 

:Muamelesi 

meınleketlerin yasa,k maddeleril e değiştirilmesin e dair 13 - I - 1937 .tarihinde İktısad encü
menine. 

1/614 Dahili istihlak vergisi hakkındaki 1718 numaralı ka
nunu değiştiren 2414. sayılı kanunla 1718 nurnaralı 
kanuna müzeyyel 2448 sayılı kaııunnıı d eğiı;tirilnı c

sine dair 

1/617 Gümrük tarifesi kanununa ek kanun Hlyilıası 

1/618 G-ümrük ve muhafaza memurlarile subaylarnıııı otur
maları için ev yaptırılması ve bunların r esmi bin a
larm müsaid olanlarında kira ile oturmaları hakkında 

1/623 İnhisarlar idaresi hakkmda;ki 1660 numaralı kanu
na müzeyyel 2159 sayılr kanunun 9 ncu maddesine 
bir fıkra eklenrnesine dair 

1/662 Şeker istilılak ve gümrük resimleri ılıakkındaki 2785 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirİlınıesine ve 
bu kanuna bazr hükümler ilavesine dair 

Encüıııendedir. 

9 - IV - 1937 tarial inde 3152 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

20 - I - 1937 ;tari:hinde 3096 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - XII - 1936 tar~hinde 3078 sayı1r 
kanunla birleştirilerek kabul edil.
miştir. 

25 - I - 1937 tarihinde 3101 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/813 Gümrük ve inüıisarlar vekaleti · teşkilat ve vazifeleri 
hakkındaki 2825 sayılr kanuna bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılmasına dair ll - III - 1937 tarihinde 3230 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/842 

1/843 

Türkiye Cümhuriyeti ile İran Devleti şehüışahisi ara 
smda imza edilmiş olan transit anlaşmasının tasdikr 
hakkında 

Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti Şehinşahisi ara
sında imza edilmiş olan Türk ve İran gümrüklerinin 
faaliyetini tanzim eden anlaşmamn .tasdi<kr hakkında 

1/ 861 İnhisarlar tımnın müdürlüğü memurlarmın ücret ve 

7 - VI - 1937 tarihinde 3217 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . 

7 - VI - 1937 tarrhi.nde 3216 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

dereceleri lıakkmda Encümendedir. 

1/ 866 Dahili istilılaJ~ vergisi kanununa müzeyyel 2448 sa-
yrlr kanunda değişiklik yapılması hakkında 

1/ 867 Güımük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı kanu
na bağlı cetvelin 695 B, C pozisyonlarında yazılı re-

14 - VI - 1937 tariılıinde 3263 sayılr 
lmnun olarak kabul edilmiştir. 

simlerin indirilmesi hakkrnda 14 - VI - 1937 tarlillı.iııde 3264 sayılr 
l~anun olarak kabul edilımıiştir. 

1/ 869 Devlet memurları ınaaşatmnı tevlıid ve teadülü hak
kmdaki kanuna merbut cetvelde bazı tadilat yapıl

ınasma dair olan 2006 sayılı kanuna ilişik bir sayılr 
cetvelde değişiklik yapılması hakkrnda ll. - VI - 1937 tari!hinde 3237 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

TEZKERELER 

3/ 257 Bazı maddelerden istihlftk vergisi alınması hakkm
daki 2731 sayılr kanunun birinci maddesinin beşinci 
fıkrasının tefsirine dair Başvek5let tezkoresi 

3/ 283 Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369, 370 nci mad
delerine giren ipliklere mevzu gümrük resmi 229-! 
sayılı kanunu11 verdiği salahiyete istinaden indi ri 1-
diğinden keyfiyetin tasdikına dair Başveldlet tez
kcresi 

3/306: Şeker istihlaki ve g:üınrük resimleri hakkındaki 2785 
flayılı ve. 13 -VI - 1935 tarihli kanunun 6 ncı mad
desinin tefsirine dair BaşvekiUet tezkeresi 

ll - VI - 1937 tarihinde 1009 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

29 - I - 1937 tarihinde Maliye encü
menine, • 

25 - I - 1937 tarihinde 3101 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

3/ 318 

- 185 -
Hulasasr 

Gümrük tnrifesinin 366, 367, 368, 36!1 , 370 nci mad
delerine g iren iplikh're ıncvzu günırük resmi 229-± 
~a y ılr h:aııuııun verdiğ i salDiıiyetc istinaden indiril
diğinden keyfiyetin tasdiluna dair Başvekalct tez
kcı·esi 

3/ 31!) C:iiınriik tarife~inin (-±6() A) mııııarm;ına giren çi
mentoya mevzu gümrük resmiııdc ıı :22~)-l sa:v ılı ka
mııııın verdiği· ısa l fdıiycte istinaden ~' apı l au teıızila -

Muamelesi 

29 - I - 1937 tarihinde Maliye encü
menine. 

tın taı:;dikma dair Başvekalet tezkereısİ 29 - I - 1937 tarihinde Maliye enci1-
menine. 

3/ 325 1uhisarlar uınnnı nıüdlidüğü telmüd sandığ-ı hakkm
daki 2!)21 :;;ı; yılr kanunun 7 ııci maddesinin tcl"sirine 
dair Başveka1et tezkeresi ·6 - IV - 1937 tarihinde Maliye eneü

merıine. 

3/ 33D Gazet e ve rr. eemua larm hasılmasmda kullanılan ldi
ğrdlar ueuzlatrldığından 22!.JJ sayılı kanunun 3 ncü 
maddesine göre keyf iyetin tasdiluna dair Başvcld-

let t ezkeresi ll - V - 1937 tarihinde Maliye encü
!Illenin e. 

3/ 360 

3/ 363 

Tütün in hisarı hakkındaki 1701 sa .nlı ka nun un 82 

nci maddesinin te l'ısirinc dair Ba~ vC'kfdet tezkereıs İ 

Gümrük tarifeısiııin (328 A. B. )_ Hmnaralarmıı g iı·en 

mekteb kitabiarının ta lnna mahsus matlıaa kiiğıdl a

rına mevzu gümrük resmi 22!)-± sa y ılı kanunun ver
di ğ· i salalıi_vete istinaden indirildiğindeıı keyfiyetin 

22 - IV - 1937 ıtarilünde İktrsa.cl en
cümenine. 

tasdikma dair Başvck(tl et tczkeı·esi ll - V - 1937 tarihinde Maliye encü
menine. 

3/ 366 Kömür ~·a kan VC'!';ai t lıeynelnıilel sergi:inde 1 eşhir 

edilm ek ü~erc getiril en ve üzerl erinde firma dam ga
l arı bulunan muhtelif maddelerden mamul eşya ya 
aid gümr ük resmi 229-± sayılı kanunun verdiği sala
hi:vete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdilu
na dair Ba~vcldlet tezkeresi 27 - V - 1937 tarihinde Maliye en

cümeni.ne. 
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HARİCİYE ENCOMENİ 

Re is 
M. NI. 
Ka. 

: Tı·abzon 
Sıvas 
Kastamonu. 

Hasan Saka 
Necmettin S adak 
ŞeTif ilden 

Anka-ra 
Anta,lya 
Bolu 
Bolıı 
DiyaTbekir 
D·iywrbek ı: r· 
Elliziz 
E 'I'Btt1"'U11t 

istanbul 

Fal,ih Rıfkı Atay ' 
D·r. Cemal Tıınca 
Ueva,d Abbas G'üt·e'r 
Haswrı Oemü Çambel 
Dr. ibrahün Tali Ongöt·en 
Z eki M esud Als an 
F azıl il h med Ay kaç 
Gl. "P ertev Demir·han 
Salalı Cimcoz 

i zmi'r 
Kan 
Kocaeli 
Kütahya 
Manisa 
N-iğde 
Siit·d [ *] 
Tekirdcığ 
'Pokacl 

Halil Menteşe 
Gl. Mııhütin Akyüz 
ibrah,im Süı·eyya Y iğ·it 
H . Ra.lımı Gürpınw· 
Hikmet Baywr 
Kamil i rdelp 
~Mahmııd Soydan 
Yahya Kemal Beyatlı 
Nazım Poroy 

Encümen, 42 (40 Hlyiha, ı teklif, ı tezker c) i ·şin 39 unıı intaç otmiş ve geriye kalan 3 iş gelecek 
i ~titnaa kalmıştır. 

No. Bulasası 

LAY~HALAıR 

lj62ı Hudud ihtilaflarının tetkik n~ tesviyesine mütedair 
Türkiye Cüımilıuriyeti le Sosyalist Sovyet Oü:rrclıuriy et

leri İt!tilhadr arasında ınünakid 6 ağustos 1928 tarih 1 i 
mıııkavelenin uzatılınası hakkındaki notanın tasdikı

na dair 

1/ 631 

1/ 632 

Türkiye ile Finlandi:yıa arasında münakid 12 ağus
tos 1929 tarihli ticaret ve seyrisefain muaıhedesine 

müzeyyel 20 ilıazi·ran ı936 tariiiıli i.tilafın ve ayni ta
rihli t icaret mualıedesile merbut listelerin ve (1) nu
maralı muıızam proookıolün tasdikıııa dair 

1'ürkiye Cümıhuriyeti ile hal ya K ırallrğr arasmda 4 
nisan 1934 <tariıb..inde imza erl. IL:ı ve 2758, 2914 ve 
295.2 sayılı kanunlar ile mer iyet mi.ddeti inatılan ti
caret mukavelenamesi ile tcdiyatııı tanzimine dair 
olan İtilafname ve meı~butları r:: : : üç ay dıaha temdidi 
hakkında 

Muamelesi 

7 - XII - 1936 tarihinde 3075 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - II - 1937 tarihinde 3126 sayılı 
kanun olaraık kabul ediLmiştir. 

1 - II - 1937 tarihinde 3109 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

[• ] Vefatı, 21 - XII - 1936 tarihinde Umumi heyete arzedilmiştir. 



No. 

1/ 633 

1/ 641 

- 187 
Rulasasr 

Türkiye ile Romanya arasmda müna!k,id (Du:brucanın 

Türk ahalisinin muhaceretini tıanzim eden mukavelc
nanw) nin tasdikı ilıakkmda 

Tüı·kiyt' Cümhuriyt'ti ih• h alya Kırallığı arasmda 4 
ni~an 1934 taı·iıhindc i.mza edili·b muhtelif .tarihle ı·d<• 

ınüLldeti nzatılnuş Q]ıan ticaret ınukavelesile tediya
tm tanq,iıniııe dair olan itilil.fnanne ve ıncributlarımn 

Muamelesi 

25 - I _ 1937 tarihide 3102 sayılt 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

bir ay on gün daha me ı·iyet.t e bırakıLınası ıhakkında 1 - II - 1937 tarihinde 3109 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/ 644 Türkiye Cümhuriyet.i j]c Yugoslavya Kmı Uığ·ı anı 

ımıdıa 2 birinci t~rin 1936 tarihinde ~mza edilmiş 

olan ikaın ct. nıııkaJVl'len aınesin i n tasdikına Lla i ı· 

1/ 6fi9 'l'ürkiye Cü flhuı·iycti ilc .ttalya Kıı·allığ-ı arasmda 4 
ni~an 1!}34 tarihinde imza edilib muhtelif t arihl er·dc 
müddL~ti m:atılnuş olıan ticaret ımukavelenaıncsi ilc te
diyatın tanzimine daiı· olan itili\fname YC mcıftmt

larnıın on güıı da•lı a m e ı · iyctte bırakrlma~ı hak·l~ıııda 

1/ 660 Türkiye Cümhuriyeti ilc Yugoslavya Kımllığı ai'H

f"~:~1ıa 28 birinci t ~\<;;rin 193·6 tarihinde iııı.za ed il en 
t.ieaı·et ve seyrisefain mukavrl ena:mesil • 
ııı ektnlılai'In tasdikrna dair 

1/ 663 'l'ürkiyc Cümhuriyct il o Yugoslavya Hükumeti ara
sında imza Qlunan afyon anlaşmasının tasdikıııa dair· 
olan 2791 say ılı kanuna ek kanun lay ihasr 

1/ 670 Cenevredc milletl e ı·nras ı iş t eşkilatı l·:ıoıı f('ra ns ına 19 
ncu inikadmda kıaıbul eLiilen yaral.tı i:;;lrri ımıkavPl e

namesinin tasdikrna dair 

ljı6H9 'l'ürlöyc Cüıınıhuri yet i il c İtalya Kıı·allığı arasınd a 

29 iLk kanun 1936 tarihinde Romada imza edil en ti
ea ret ve seyrisefa in ınua•h edcnanwsi le t iea ret anlaşma-

7 -XII - 1936 tarihinde 3076 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - II - 1937 tarihinde 3109 saY,Ilı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

10 - II - 1937 tarihinde 3125 say rf ı 
kanun olarak kabul edilm:iştir. 

10 - II - 1937 tarihinde 3121 sayılr 
kanun olarak kabul edi1rnJştir. 

9 - VI - 1937 tariılıinde 3229 ~:ayr ~r 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

sı·nın ve bunların ilişildeı·inin U11"dikıııa: J.niı· ll - VI - 1937 tariılıinde 3246 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 693 Türkiye Cümhnriycti ilc Sovyet Sosya list CüınJuıri 

yetleri birliği arasmda 9 temmuz 1922 tarihli dl'
miryolları mukavelesinin 16 n c ı \'C 12 nci ınaddt• leri

ni tadilen ve .f cfsiren 20 l eşrini evvel 1936 tal'İ'hinde 
lV[•oskovaJa aldedilen anlaşmanın tasdikı hakknıda 7 - V - 1937 tarihinde 3171 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/ 712 

1/ 71, 

ısa 
Hulasasr 

H ayvanlarm bula.şıcı hastahkla nna. karşı mücadeleye 
dair beynelmild mukavele .ilc hayvanların, etlcri ıı ve 
menşei hayv.aıı1 olan diğer maJısullerin transitim• d:ı iı· 

ıbe.)i nelınilel mukavelenin ve (ct ve ct müstahza rl nnn
dan, taze •lıayvan1 ın ahsulat ve ·üttcn çıkarrlanlaı ·Ja ıı 

başka ) olan maıhsullerin ihraç ve itJıa liıw thıiı· 

:bcynclmilcl muikavclcııjn tasdikrna da.ir 

'J.'ürkiye - J:J1ol Jan da ti<'aret all la şma sının beşi nci Vl' 

kiJiring anlı:ışınasmrn 18 nci malldeler indeki. i•huar 
müddetinin iki ayd::ııı. bir aya t eıızili ıh a;kknıda 

1/ 719 Türkiye Cümılıuriycti il c Hollanda Kırallrğr ıınısııı

Ja imzalanan ve 3020 sayılı kaııunl a t asdik ol ıımııı 

ticar et ve kliring anlaşmalaril e bıınlam merhu1 ııH· k -

1 u b larda ya]1llacak ta.shiıhat hakkmJa 

1/720' 
' 

Tür·kiyc - İng ilt ere, Irak arasınd:ı G -haziı·aıı 1936 
tarihinde ınünakiJ ~ıudud ve nıünaselbati ltasen ci 
heıncivar1 muahedesinin ikin ci :l'a.slr lıi.hkünıl e ı·in i ıı 
'!'ürkiye illl Irak arasmda ııota .tcati si surctil c• t<'ııı

didine dair 

1/ 721 Tür.kiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain nıuah<·Jcna

mesinin 1 ikinci kfıııuıı 1937 tariıhiııdeıı itiuaı·e ıı biı· 

Muameies1 

ll - VI - 1937 tarihinde 3243 sayrlr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3219 sayılı 

-kanun olarale kabul edilmiştir. 

7 - VI _ 1937 tari·hinde 3219 .-<ayıb 

kanun olarak kabul ediJmiştir. 

28 - IV - 1937 tarihinde 3162 sayılr 
kanun olarak kabul ediJmiştir. 

ay ıtzatı lması ha•ldnııda 21 • IV - 1937 tarihinde İktısad en
ciim~nine. 

1/ 722 'l'ür·kiye - So\'yet ticaret YC : yriscfa in ınnalwJ c ıın 

mcsiııin 1 şubat, 1937 den 1 mart 1937 1 a ı·ihiıı e kaıl;ır 

bir ay müddl'tle uzatılınası JıakkıııJa 

1/ 723 'l'üı·kiyc Cümhuriyeti Uiiküm ctil · ) ' unanistan Kmıl 

lrğr H1üJcüın c.ti arasmda Ankanda 15 ikincikanun 
-1937 tarilh indc nkit ve in1JZa cdilm.i ş olan ıkaçakt;ılığııı 
men ve takiıbi 1t; in Türk - Yuııaıı mnka\·c l en a nwRiııiıı 

tasdilu hakkında 

1/ 782 Türkiye - ovyet tic:ıret ve seyrisefa in mnkavel eııa-

21 - IV - 1937 tarihinde İkt1sacl en
cümenine. 

5 - V - 1937 tarihinde 31-69 sayılr 

kanun olara k kabul ecliılmiştir. 

nıesinin meriyet müdd etinin lıir ay t e ım1icli haklmıda ll - V - 1937 tarihinde İktısad en
ciimenine. 

J j 7B6 Zararlı ilaçlar gayrimeşru ticaret inin meni haldemda 
Ce nevreele 2G haziran 1936 t:nihinde aktedilcn ımı 

kavf'leniıı ta sıi ikına dair 

J /7~11 Tüı·kiye - F'e l enıenk ticaret an l a:ıııası ve merbntl:ı-

27 - V - 1937 tarihinde 3189 sayılr 
kamuı olarük kabul edilmiştir. 

rıııın tasdikı hakkında ll - V - 1937 tarihinde İktısad en
cüınenine. 
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No. Hulasasr Muamelesi 

lj792 20 t eşı· i nisani 1334 tarihli p asaport kanunuının 16 ncı 

maddesini rleğ·iştiren 2437 sayılr l\anuıınn biriıı ci 

ınacltles ine bir fılmı ililv e:o; ine dair ll - V - 1937 tarihinde Maliye en
cümeniııc. 

lj79ô Ra h d ınuaveııet ve tah 1 is ve bahri ımı sa <lenıeye ıııü

t.edair lıa zı kaicleleı·iıı tevhicli hııkknHla 23 ryl fı] 

1910 tari.hli hey ıı e lnıilel ınukaveleleein tasdikrıın dııir 9 - VI - 1937 tarilıind e 3226 sayılr 

kanun olara k kabul ecliılmiştir. 

1/ 798 Ticaret gemilerine karşı elenizaltı gem ileriııi11 har e
ketler ine dair I-'ondracla G teşriııisani 1936 taı·ihiıHle 

iınznlaııan ma zhata ya il1 ihak hakkıll(ln 

1/8.19 Türkiye ve lVIısır Hülı: lıın etle ı·i a ı·n sındıı 7 ııı sa n 

1937 tarihinde iınzalaııaıı dostluk ve i loıınet mııııhe

deleri ile tahiiyet ınuknvelesinin tn:;;dikr haldmırla 

Jj834 'l'ül'ki ye Cümhuriyet i il e 1ran Devleti Şelıinşahisi 
arasında akte(lilen hay tal'l ııınkav eleııin üıs(likı 

9 - VI - 1937 tarih in uc 3227 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1937 tarihinde 3261 sayılr 
kaııım olarak kabul ediılmiştir. 

haklnncla 7 - VI - 1937 tariliinde 3214 sayılı 
kanun olarak kabul ediılıniştir. 

1/835 Türkiye Cürnhuriyeti il e :tran Devleti Şchinşahü;i 
arasında imza edilen hava'i seyeüscfeı- ıııııkan•l e ıı ; ı -

mesinin taGdikr hakkında . 7 - VI - 1937 ta6hind c 3210 sayılı 

kanun olarak ilmbul euilmiştir. 

1/836 Türkiye Cümhuriycti ilc :tran Devleti Şrhinşahisi 
arasmda imza edilen lındnd mmtakasımn r mniyrt in e 
ve mezkur ınıntakada çıkan lıi'tdi,;c ve ihtilaflaı ·m 

tesviyesine dair mukavelenam en in tasdikı hııkkında 

1/837 Tüı1kiyc Cümhuriycti ilr İran Devleti Şchiıışah isi 
arasmda imza edilen iadci mücı ·imin \ 'C rczal meYau-

7 - VI - 1937 tari·hinde 3215 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

da adli muzaherct muahcdcnam es i ıii t:ısdikı hakkınun 7 - VI - 1937 tarihinde 3212 sayılı 

kuııun o l:ı.ra.k Jmbu~ rd iJmişti ı·. 

1/83 Türkiye Cümhmiyeti ilr :tran Devleti Şahinşahi si 
arasmda aktcdilcıı ikaın et nnıkavcl(•unmt·sinin tasdikı 

haklanda 7 - VI - 1937 tari·hind c 3209 sayıli 

kanıın olara,k kabul edilmişt i r. 

1/839 Türkiye Cümhuriycti ilc İran Devle1 i Şchin~ah isi 
arasında imza edilen mnzah cre.ı i allliye nınkav l'l< • ıın-

mesinin tasdikı hahlunda 7 - VI - 1937 tarihinde 3213 sayılr 

kanıın olarak kabul edilmiştir. 

1/840 Türkiye Cfunhuriycti ilc :tran Devlet i ŞclıinşaJı isi 
arasmda a,ktedilcn .tel efon Ye tel g raf aıılaşmasıııın 

tasdiki hakkında 7 - VI - 1937 tarihinde 3211 sayılı 

lmının olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/841 

1/842 

1/843 

1/849 

- i90-
Hulasası 

Tü-rkiye Cümi!ıuriyeti ilc İ mn Devleti Şehinşwlı isi 
arasında imza edilmiş <Olan ticaret ve seyrisefa in mu
ahedesinin tasdiki hakkında 

Türkiye Cümhuriyeti ile İran Devleti Şelıinşalıisi 
arasında imza edilmi~ olan transit anla~masnıııı 1 as
ilila haldınıda 

Türkiye Cümhuriyeti: ile İran Devleti Şe h i ıışalı i ı; i 
arasmda imza edilmiş olan Türk ve İran güını-ük
lerinin taaliyetini tanzim eden an laşmannı tastliln 
hakkında 

Hariciye vekaleti teşkilatı hakkındaki 2223 sayılı ka
nuna ek kanun layihası 

1/879 Sancağın mülki tamamiyetini tekcffüie, Türkiyr -
Suriye, hududunun teminine dair mualıede ve anlaş

manın ve bunlar ile beraber imza ve teati olunan be
yanname, mektub ve protokollarm tasdikı Hakkında 

Ij880 Hariciye vekloti teşkilatı hakkmdaki 2223 sayılr ha-

Muamelesi 

7 - VI - 1937 tarihinde 3218 sayılı 

kılnun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3217 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3216 sayılı 
kanun olaeaık •lmbul edilmiştir. 

14 - VI - 1937 tarihinde Bütçe en
ciimenine. 

14 - VI - 1937 •tarihinde 3265 sayılı 
kanun olaraik ık81bul edilmiştir. 

nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 14. - VI - 1937 tarihinde iBütçe en-

1/885 '!'ürkiye - Sovyet ticaret ve scyrisefain mualı eucsiniıı 
1 mar.t 1937 tarihinden itibaren bir ay daha uzatıl

masına dair 

TE KıLİF 

2/52 Manisa (Sabri Toprak) - Yabancı mcml ekrth,ı·dcn 

gelecek türk olmayan yabancı göçmenler hakkmua 

TEZKERE 

3/98 Türk tebaasile İran tobaasmrn evlcnmeleri hakkında
ki memnuiyetin muhafazasına dair olan 24 eylul 1290 
tarihli nizamnameyi değiştiren kanunun 2 nci ve 3 n-

cümenine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

cü maddelerinin tefsiri hakkında Başveldl et tezleeresi Encümendedir. 
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İKTISAD ENCttMENİ 

Re is 
JJ. 111. 
Ka. 

rrekirdağ 

: Gireswn 
Şaki1· K esebir 
1 smail S alnıncıı 

: Niğde D·r. R asim F e1 ·icl T alay 

Afyon K. 
Anka'ta 
A ıı .kara 
Aydım 
A. ydın 
Çanaklıale 
Çonıh 
Edirne 
J!Jshişehir 
Gazi Anteb 
Gi1·esun 
, Gümiisane 
1 zınir' 
! zmir 

B erç r.Cü1·ke·1· 
• t hm ed Ulııs 
l~'ş ref Dem·i1·el 
JJr. Jhılüsi Alataş 
N azmi rPopco.<Jlıı 
Dr·. llfustafa B engis·u 
TT asan Cavid 
lif ecdi Boysan 
fl}ln·in S aza k 
Re'l'n.zi Gü1·es 
llfıtzaffe1· Kılıç 
Edib SeTvet TöT 
Br>11al A rımcın 
H amdi Aksoy 

1\o.tp.;eri 
f\ U,lfSel'i 

K ocaeli 
K onycı 
Konya 
Kütalt/fn 
Maraij 
1 '-ı

1

((. JI! 8tılı 

Seyhcın 
Si1wlJ 
Zouqulduk 
Zo1t.CJII 7 da 7,· 
X o ı ıp u 7 d a.l1· 

8-iileym an D em i r eze 11 [ * ] 
Veli Yaşın 
!b1·alıim Dı.blan 
Ahm ed Ilam di Dikınrn 
Kazım Oka.y 
B es·inı Atala,y 
K emal Knsıın 
A li Tıınalı 
.JiJ sma N ayman 
Yıısııf K emal Teugi·rşenk 
JJJsad Çakmakkaya 
J[ asan K arabacak 
Ra,qı b Ozdemi1·oğln 

Bn eüııı e ıı, 7R (53 l ~.):ilıa , !'i tı •k l if, :20 tezkerc) ışııı !'i6 nı intaç: etmiş ve geriye kalan 22 i ş gelc

cek i ~ti ınaa kalmıştır . 

No. Hulasasr Muamelesi 

1/-1-8 Tiitü ıı n• tütün i n hisarı lı a kkında Encii.mendedir. 
1/ Hl Öğrl'ti(·i n:• tPlmik f iliıııl ı>t· hakkıııda 10- II- 1937 tarilıinde 3122 sayılr 

kanun olar81k ka;bul edilmiştir. 

1/ :.:!G!) Buğday ı konıııı a luır:;;ılı ğ ı lı akkıııd a ki kaııuııun 13 

ıı cü ınaddet> iıı c ek ka nun ] a;or ilı ast 22 - III - 1937 tarihinde HükUmet 
tarafından geri alınmıştır. 

1/ 5-!6 

1/ 566 

Türkiye - Yıtnıınistaıı ikıını et, t i c aı·l'f ve scy risda iıı 

ınuahedeııaıııesiıı c lıa ğ l ı (B ) l istesiııdr ;>'apılacak bı s

h i h hakkrnda 

Mua mele Yergisi kantı ı ıııııtııı lııızı ıııııdd e l eriııin lle
ğiştirilm esi hakkında 

1/ 567 Kazanç vergisi hakkıııdııki 23!JG, 27:2!) ve 2751 sayı lı 

kaıınnlal'la 18!JO, ~!180 ve 2882 sa.n lr iktisadi lmhraıı , 

mu vazcne ve hava ku vvetlcrin c :' artlım vergi leri 

15 - II - 1937 tarihinde 3141 sayılr 

kanun olar81k kabul edilmiştir. 

22 - III - 1937 tari>hinde Hükfunet 
tarafından geri alınmıştır. 

kam:ı.nlannm bazı hüküıııl eriniıı değiştirilmesine dair 15 - II - 1937 tariılıinde Hüktlm!'Jt 

tarafından geri alrrunıştrr. 



- 192 -. 

No. Hulasası 

ı;569 1\'[emleketten çıkac.ak veya memlekete girecek üret
me vasıtalarının yasak ed ilmesi ve yasaklarm ya
lıan cı memleketler in yasak maddelerile değiştiril

mesine dair 

ı/570 Teşvikı sanayi kanununun 30 ve 36 n cı madtlclcr inin 

Muamelesi 

Encümendedir. 

dcğ· i ştirilın esi hakkında 9 - VI - ı937 tariılıinde 3220 sayılr 
kanun olaraJk ka;bul edilmiştir. 

ıj58ı Türkiye CümJıLır·i yet il e Çekoslovakya lliikfıınct i ara
smcıa aktedilen ticaret anlaşmasının tasd ikı hak
kmda 

ı/586 

l / 590 

'l'ürkiye - Alınanya ticaret ınukaYe lenaınesin e ınü

zcyyel itilftfm tasdi luna dair 
'l'elsiz kanunu layihası 

ıj598 Türkiye Cünıhnriyetile İtalya Kırallığı ara sınd a 1 
nisan ı93-l tarihinde imza edilen ve 2758, 2914 ve 
2952 sayılı kammlarla meriyet müddeti uzatılan ti
caret mukavelenamesile ted i yatın tanzimine dair 
itilftfname ve merbutatımn 3 ay daha uza tılınası 

ıo - II - ı937 tarihinde 3ı24 sayılı 

kanun olaraık: kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 
9 - VI - ı937 tarihinde 3222 sayılı 

kanun olarak inı;bul edilmiştir. 

hakkında ı - II - ı937 taTİlıinde 3ı09 sayılı 

kamuı olaraJk ka;bul edilmiştiT. 

ı;6ı6 E cncbil erin seyahat ve ikaınetlcri lıakkındaki 2 mc.üt 
ı33 l tarih li nıuvak.kat kanuna müzeyyel 935 sayılr 

kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eldenınesine dair 20 - V - ı937 tarihinde 3ı77 sayılr 

kanun olarak kalbul edilmiştir. 

ı/617 <:ümrük tarifesi kanununa ek kanun layiha s ı 9 - IV - 1937 tarihinde 3152 sayılr 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

1/ 631 '!'ürkiye il c Fiıılfindiya arasın da ınünakid ı 2 ağus

t os 1929 tarihli ticaret ve sc.n-isefain ınuahcdes inc 

nıiizeyycl 20 haziran ı936 tar ihli itilafın ve ayni ta
rihli t icaret muahedesile ıncrbut listelerin ve «1» 

numaralı nıunzam protokollin tasdikrna dair ıo - II - ı937 tarihinde 3ı26 sayılr 

kanun olarak k albul edilmiştir. 

ı/632 Türkiye Ciinıhuriyetilc İtalya Krrallığı arasında 4 

nisan ı934 tarihinde imza edilen ve 2758, 2911 ve 
2952 sayılı kanunlarl a ıi.ıeriyct müddeti uzatıl an ti
caı·et ımılcavelena.mesile tcd.iyatın tanzimine dair olan 
it iln fnamc ve: merbutlarımn 3 ay daha temelidi hak-
kında 

ı/634 Türkiye Cümhuriyct i Ziraat bankası Li:_ ~mu lay ihasr 

ı - II - 1937 tarihinde 3ı09 sayılr 

ka:nunla birleştirilerek bbul edil
miştir. 

4 - VI - ı937 tarihinde 3202 sayılr 

kanun olarak kwbul edilmiştir. 
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1/ 636 Sümer bank kanununun ll nci maddesinin değişti

rilmesi ve 15 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak-
kında .~ 3 - II - ı937 tarihinde 311ı sayılı 

ı/641 Türkiye Ciimhuriyetile .Ltalya Krrallığı arasında 4 
nisan 1934 tarihinde imza edilip muhtelif tarihlerde 
ınüddeti azatılmış olan ticaret mukavelenamesile 
tediyatın tanzimine dair olan İtilafname ve merbut
larının bir ay on gün daha meriyette bırakılması 

hakkında 

1/ 659 'l'ürkiye Cümhuriyetile İtalya Kırallığı arasmda 4 
nisan 1934 tarihinde imza edilip muhtelif tarihlerde 
müddeti azatılmış olan ticaret mukavelenamesile 
tediyatın tanzimine dair olan İtilafname ve merbut-

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

ı - II - ı937 tarihinde 3109 sayılı 
kanunla birleştirilerek kalbul edil
miştir. 

larmrn on gün daha ıneriyette bırakılınası hakkında ı - II - ı937 tarihinde 3ı09 sayılı 

kanunla ibirleştirilerek ka:bul edil
miştir. 

ı/660 Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Kırallığr arasın

da 28 birinci teşrin 1936 tarihinde imza edilen ti
caret ve seyrisefain mnkavelenamesile ınerbut:u mek
tubl.nrm tasdikına dair 

1/ 662 Şeker istihlak ve gümrük resimleri hakkındaki 2785 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti rilm esin e ve 
hu kanuna bazı hükümler ilavesine dair 

1/663 Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Hükumeti ara
sın imza olunan afyon ıı nlaşmasmrn tasdiluna duir 

ıo - II - ı937 tarihinde 3ı25 sayılı 

kamın olarak kabul edilmiştir. 

25 - I - ı937 tarihinde · 3ıOı sayılı 
kanun olaraik kabul edilmiştir. -

olan 2791 sayılı kanuna en kanun layİlıa sı 10 - II - 1937 tarihinde 3121 sayılı 
kamm olarwk kabul edilmiştir. 

1/ 668 Bazı maden hurdalarınm dışarı çıkanlmasmm yasak 
edilmesi ve satın alınması hakkında 26 - I _ 1937 tarihinde Milli Müda

faa encümenine. 

1/ 670 Cenevreele milletlerarası iş teşkilatı konferansmın 

ı9 ncu inikadında kabul edilen yeraltı işleri muka
lenamesinin tasdikına dair 

ı/689 Türkiye Cümhuriyetile İtalya Kırallığı arasında 29 
ilk kanun l 936 tarihinde Romada imza edilen tica
ret ve seyrisefain muahedenamesile ticaret anlaşma

amın ve bunların ilişikierinin tasdikma dair 

1/ 690 Türkiye Cümhuriyet Merkez bankasr kanununa ek 
kanun layihasr 

9 - VI - ı937 tarihinde 3229 sayılı 

kanun olaraJ{ kabul edilmiştir. 

ll - VI - ı937 tarihinde 3246 sayrlı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ı2 - II - 1937 tarihinde 3ı33 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/694 Denizyolları ve Akay işletm eleri idarelerinin yaptıra
cağı gemiler için ıo milyon liralık tahsisat veı-ilmes i

ne dair olan kanunun l nci maddesinin değiştiı-ilmr
si hakkındaki 3047 numaralı luımmun ı nci nıafldl'

sinin1 değiştirilmesine dair 

ı/713 Hükümetle Ereğli şirketi arasında 28 ikinci t e;ıı·iıı 

ı936 tarihinde aldedilmi ş olan satın alma ıınıkavrl<·

sinin tasdikma dair kanun 

ı/715 Maden ııizamnamesmın 608 sayılr kanunun 
maddelerini değiştiı-en 28ı8 numaralı kanuna 
nun layihası 

ha;,ı 

ek ı,a-

1/ 71 8 Türkiye - Hollanda ticaret anlaşmasının 5 ıı ·i Y C 

kiJiring anlaşmasnun 18 nci maddelerindeki ihbar 

Muamelesi 

12 - II - 1937 tarihinde 3ı31 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3ı - III - 1937 tarihinde 3ı46 sayılr 
kanun olarak :krubul edilmiştir. 

24 - III - 1937 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

müddetinin iki aydan bir aya tenzili hakkında 7 - VI - 1937 tarihinde 32ı9 sayılr 

kanun olarak ikrubul edilmiştir. 

1/ 719 Türkiye Cüınhuriyetile Hollanda Kırallığr arasındn 

imzalanan ve 3020 sayılı kanunla tasdik olunan tica
ret ve kiliring anlaşmalarile bunlara merhut ııı e k 

tublarda yapılacak tashihat hakkında 

1/ 721 Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahede na
mesinin 1 ikinci kilnun 1937 tarihinden itib a ı- rn biı· 
ay uzatilması hakkmda 

1/ 722 Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefa in ınuahedena

mesiniıı ı şubat 1937 den 1 mart 1937 tarihine kadaı-

7 - VI - ı937 tarihinde 3219 sayılı 

kanunla birleşıtirilerek ka:bul edil
miştir. 

Encümendedir. 

bir ay müddetle nzatılmssı hakkında Encümendedir. 

1/762 Süıııcrlıa ıık ı:;cnnaycsinr ·ı s 000 000 lir·a ililv es iıı e dair ll -VI- 1937 tarihinele 3249 sayılı 

1/763 Türk genıi kurtarma anonim şiı·keti t eşkili hakkm
daki 2070 sayılı sayılr kanunla müteşekkil şi ek etiıı 

tasfiyesi ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden hizmet
lerin lktrsad ve kaletine bağlı hükml şa hsiyet i haiz 
bir iclnreye rlevri hakkında 

1/ 782 Tüı-kiyc - Sovyet ti ca t·et ve seyl' isefain ıuuahedena-
ın es inin meriyet 
kın da 

ınü<'ldetinin bir ay temelidi hak-

ı;791 Türkiye - F'elcınenk ticaret anlaşması ve merbutla-
rının tasdikr hakkında 

karnın olarak kabul ed ilmiştir . 

27 - IV - ı937 tariılıinde Maliye en
cüımenine. 

Encümendedir. 

Encümencledir. 
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1/795 Ereğli şirketinden alman liman, demiryolu ve ma
denlerin Kozlu ve Kilimli demiryollarrum işletilmesi 
ve havzadaki deniz işlerinin inhisar altrna alrnması 
hakkrnda ll - VI - 1937 tariılıinde 3241 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/796 Bahri muavenet ve tahlis ve bahri müsademeye mü
tedair bazı kaidelerin tevhidi hakkrnda 23 eylill 
1910 tarihli beynelmilel mukavelenarnelerin tasdikrna 
dair 9 - VI - 1937 tarihinde 3226 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/798 Ticaret gemilerine karşı denizaltı gemilerinin ha
reketlerine dair Londrada 6 teşrinisani 1936 tari-

1/805 

1/808 

1/816 

1/818 

1/822 , 

1/830 

hinde imzalanan mazbataya iltihak hakkında 9 - VI - 1937 tarihinde 3227 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Mahrukat kanun layihası 

Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarnun aşılanması 
ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hakkrnda 

Fabrika mesleki kursları hakkrnda 

Küçük sanatlar kanunu layihası 

Sanayiin kontrolüne dair 

Kazanç vergisi hakkrndaki 2395 sayılı kanunla 
1890, 1980 ve 2882 sayılr kanunlarda değişiklik ya
pılmasına dair 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

12 - VI - 1937 tarihinde 3258 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/832 Muamele vergisi kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi VE' bu kanuna bazı maddeler eklenmesi 
hakkmda 12 - VI - 1937 tarihinde 3257 sayılr 

kanım olarak kabul edilmiştir. 

1/841 'fürkiye Cümhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi 
arasmda ünza edilmiş olan ticaret ve seyrisefain 
ınualıedesinin tasdiki hakkında 7 - VI - 1937 tarihinde 3218 sayılı 

kannn olarak kabul edilmiştir. 

1/842 Türkiye ,Cümhnriyetile İran Devleti Şehinşahisi ara
sında imza edilmiş olan transit anlaşmasrnnı tasdikı 
hakkında 7 - VI - 1937 tarihinde 3217 sayılı 

kanuıı olarak kabul edilmiştir. 

1/843 'für·kiye Uümhuriyetile İran Devleti Şehinşahisi ara
smda imza edilmiş olan Türk ve İran gümrüklerinin 
faaliyetini tanziın eden anlaşınanrn tasdiki hakkrnda 7 - VI - 1937 tarihinde 3216 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/847 Denizbank l<.:'lnunu layihasr Encümendedir. 

1/865 1871 sayılr kanunun ikinci. maddesinin tadili. hak-
kmdaki 2442 sayılr kanuna müzeyyel kanun layihası 14 - VI - 1937 tarihinde 3260 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir . 
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2/15 Edirne (Mecdi ·Boysan) - Köylerin ve şahsiyetlerin 
ihtiyaçları için dışarıdan getirilecek radyolarla ye
dek. parçalarının vergi ve resimlerden muafiyeti 
hakkında Encümendedir. 

2/27 Çankırı (Mustafa Önsay) - İktisadi buhran, muva
zene ve hava kuvvetlerine yardım vergileri hak
kmdaki kanunlar alıkarnının 2395 sayılı kazanç ver-
gisi kanunu ile birleştirilmesine dair Encümendedir. 

2/29 Denizli (Necib Ali Küçüka) - Gümrük tarife kanu
nuna bağlı tarifenin 351 nci pozisyonunun değiştiril-
ınesi hakkında 6 - II - 1937 ·tarihinde Maliye en

~ümenine. 

2/30 Aydın (Nazıni Topcoğlu) - Kazanç vergisi kanunu-
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Encüınendedir. 

2/39 Seyhan (Damar Arıkoğlu) - ,Memlekete idhal edile
cek veya edilmiş olan ziratte ınüstaınel traktörlerin 
yedek parçaları hakkında Encümendedir. 

TEZKERELER 

3/64 Ölçüler kanununun 4 ncü maddesinin tefsirine dair 
Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/119 Ziraat bankası kanununun 25 ve zirai kredi koope
ratifleri kanununun 10 ncu maddelerinin İcra ve 
iflas kanununun 47 nci :maddesile ilga edilmiş olub 
olmadığının tayini hakkında Başvekalet tezkeresi 4 - II - 1937 tarihinde Adliye encü

meiıine. 

3/206 

3/2·18 

Teşviki sanayi kanununun muaddel 26 ncı maddesi
nin tefsirine dair Başvekil.let tezkeresi 

2442 sayılı kanunun (1) nci maddesinin (g) fıkra

sının tefsirine dair BaşvekaJet tezkeresi 

3/250 Serbest meslek erbabının 2751 sayılı kanun mucibince 
mesleki teşekküller veya belediye heyetleri tarafından 
tayin olunan sınıf derecelerine mükelleflerin ve va
ridat idarsinin itiraz edib edemiyeceklerine dair Baş-

27 - V - 1937 tarihinde 223 sayılr 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 224 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

vekaJet tezireresi 8 - II - 1937 tarihinde Maliye encü
menine. 

3/2.57 Bazı maddelerden istihlak vergisi alınması hakkındaki 
2731 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 5 nci fıkrasınİn 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi ll - VI - 1937 tarihinde 1009 sayılı 

karar olarak kabul edil~tir. 
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3/283 Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci 
maddelerine giren ipliklere mevzu gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salahiyete istinaden indiril
diğİnden keyfiyetin tasdikı hakkında Başveka:l et tez
kcresi 

3/294 2430 sayılı muamele vergisi kanununda yazılı müru
ru zaman hükmünün evvelki kanunlar zamanma aid 
vergilere şamil olub olmadığının tefsirine dair Baş-

Muamelesi 

26 - I - 1937 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encüın:enine. 

vekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/306 Şeker istihlak ve gümrük resimleri hakkındaki 2785 
sayılı ve 13 - VI - 1935 tarihli kanunun 6 ncı madde-
sinin tefsirine dair Başveka1et t ezkeresi 

3/307 Teşviki sanayi kanununun 31 nci maddesinin tefsiri 

25 - I _ 1937 tarihinde 3101 Bayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

haklanda Başvekalet tezkeresi 2 - II - 1937 tarihinde Maliye en
cümenine. 

3/314 İmtiyazlı madenierin ihtiva eylediği sahanın beher 
hektarı için maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu 
maddesi mucibince her ·sene iptidasmda alınması 1:1-
zım gelen 10 kuruşan resim veya icar bedeli olub ol-
madığının tefsiri hakkında Başvekalet tezkcı·esi 30 - III - 1937 ~arihinde Adliye encü

cümenine. 

3/318 Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci 
maddelerine giren ipliklere mevzu gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salahiyetc istinaden iıı 

dirildiğinden keyfiyetin tasdikr hakkmda Başvekal et 

tezkeresi 26 - I - 1937 tarihinde Gümrük ve 
ihisarlar encümenine. 

3/319 Gümrük tarifesinin ( 469 A) numarasına gıren ç ı 

mentoya mevzu gümrük resminden 2294 sayılı kanu
nun verdiği salahiyete istinaden yapılan teııziHitm 

.tasdikı hakkında Başvekalet tezkeresi 26 - I - 1937 tarihinde Gümrük ve 
inhisar1ar encümenine. 

3/ 339 Gazete ve mecmualarm basılmasmda kullanılan kii
ğıdlar ucuzlatrldığından 2294 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesine göre keyfiyetin tasdikina dair BaşvekaJet 
tezkeresi 

3/346 Türkiye Cümhuriyeti Merkez bankası kanununun 

5 - V _ 1937 tarihinde Gümrük ve in
hisarlar encümenine. 

8 nci maddesinin tefsiri hakkmda BaşvakaJet tezkeresi Encümendedir. 

3/360 Tütün inhisarı hakkındaki 1701 sayılı kanunun 82 nci 
maddesinin tefsirine dair Başvckalet tezkeresi Encümendedir. 
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3/363 (}ümrük tarifesinin (328 A ve B ) numaralarına gı

ren mekteb kitablarınrn tabına mahsus matbaa kfı. 

ğıdlarına mevzu gümrük resmi 2294 sayılr kanun uıı 
verdiği salahiyete istinaden indirildiğinden keyf.i)· ,~ -

Muamelesi 

tin tasdikr hakkında Başvekalet tezkeresi G - V - 1937 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar eneümenine. 

3/:~66 Kömür yakan vesait beynelmilel sergisinde te~lıir 

edilmek üzere getirilen ve üzerleri nde firma daını~a

larr bulunan muhtelif maddelerden mamUl eşyaya aid 
gümrük resmi 2294 saydı kanunun verdiği salahiyetc 
istinaden indirildiğİnden keyfiyetin ta 'ldikı lıakkrııda 

Başvekfı Jet tezkeresi 

3/370 Küp şeker ambalajında kullamlmak üzere dışarı . 

llan geüri lmesine ranıret hfısıl olan sa -ndıklık ke
r·eslerin gümrük r esmi 2294 sayılr .kanunun verdiği 
salahiyetc istinaden indirildiğİnden keyfiyet i :ı ta sdi-

25 - V - 1937 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

kı hakkında Başvekal et tezkeresi Encüıneudedir. 

3/377 Buğ·dayı koruma karşılığı kanununun bazı maddele
rini değiştiren 2643 sayılr kanunun 5 nci maddesinin 
t efsi ı· i hakkında Baş\·ekal et tezkercsi 12 - VI - 1937 tarihinde 226 sayılr 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

B-ilecik 
Malatya 

KUTUPANE ENCUMENİ 

R e is : 1 stanbu.l 

Dr. Gl. Besi·m Ömer Akahn 
i1f ihr·1; Pek taş 

H alü Etenı Elderıı 

Jl.fanisa 
Sin o b 

D1·. S a·im. U zel 
Dr. Ga.lib tJ stün 

Encümen, 1 ikinci teşrin 1936 tarihinıden 14 haziran 1937 tarihine kadar 7 defa topl~ınarak en
cümenlerin ve mebuslarm istedikleri kanunlar ve şerhlerle diğer bazı eserlerin alınması ve kütü
paneye aid sair hususat hakkında konuşmuş ve kararlar vermiştir. 
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MAARİF ENCUMENİ 

Reis 
M. M. 
Ka,. 

: E·rzıırıım 
: Afyon K. 

Nafi Atııf Kansıı [*] 
Haydar Çerçel 

Trabzon S en ı~ ha H ızal 

Ankara 
Antalya 
Balıkesı:r 
Diyarbek-ir· 
E1·z·incan 
G·i·resun 
Giresun 
Gires·un 
lstanb1t.l 

Aka Gündüz 
Türkan Ors 
1 smail II ak 7n U z11 nçair ş1.z.ı 
T evfik B ilge 
H ilonet I şı.k 
Ha,kb Ta.rık Us 
Scırl1· i -~1 aksndi A n;al 
Talat Onay 
Dr. N eşet Om.e1· lrdelp 

!zmir 
Kars ' 
Konya 
Ordu. 
Ordu 
'F'I'abzon 
T 'tabzon 
Urfa 

Hasan Ali Yücel 
Fuad Köprülü 
Ressam Şevket Dağ 
Ali Ca.n·ib Yöntem 
Selim Sı.rn Ta1·can 
Halil N1'lıad Bozetpe 
H am di tJlkiimen 
Refet tJlgen 

Encümen, 15 (ll layi:ha , 2 teklif, 2 te~kere) işin 8 ni intaç etmiş ve geriye kalan 7 iş gelecek 
iı;timaa kalmıştır. 

LAYİRALAR 

No. Hulasası Muamelesi 

1/596 Ankarada kurulacak konservatuvar hakkında Encüınendedir. 

1/ 624 İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tec;~,iye-
ler hakkındaki kanunun 16 n cı haddesinin değiştiril-
mesine dair Encüınendedir. 

1/628 Maarif vekaleti merker. teşkilatı ve vazifeleri hakkın-
daki kanuna ek kanun layihasr 6 - I - 1937 tarihinde 3087 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1./ 781 Maarif vekaleti merkez teşkilat ve vazifeleri hakkm-

daki 2287 sayılı kanuna müzeyyel kanun layihası 9 - VI - 1937 tari,Jıinde 3225 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 804 Maarif teşkiUUma dair olan 789 sayılı kanunun 11 

nci maddesi hükmünün iki yıl tecili h akkında 7 - VI - 1937 tarihinde 3208 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 824 lVJaari f ve kaleti prevantoryomu ve sanatoı·yomu 

hakkmd& 9 - VI - 1937 tarihinde 3224 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/827 Maarif daireleri mümeyyiz, başldltib ve katiblerile 
depboy, levazrm, sevk memurlan ve levazrm katih
lerinin husus! iclarelcre verilmesi ve ilk tedrisat ınü-
:fettişlerinin nınuıni muvazeneye alınması hakkında 27 - V - 1937 tarihinde Daıbiliye en

cümenine. 

l *] Maaı·if v ekale~i siycısi müsteşcırlığına tayinine rnclmi yerine Ka1's uıebusn Fuad Köpı-iilü se
çilmiştir. 



No. 

1/860 

ı/862 

ı/871 

ı/875 
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Hulasası 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyele
ri hakkındaki ı 702 sayılı kanunun 2 nci ve 25ı 7 sa
yılı kanunun 1 nci maddelerine birer fıkra eklenme
sine dair 
Köy eğitmenleri hakkında 

Maarif vekaleti merkez teşkilat ye vazifeleri hak
kmdaki 2287 sayılı kanunun 5 nci maddesine göre 
toplanacak olan Maarif şurasının ı939 yılına tehi
rine dair 

Orta okul öğretmenleri yetiştirmek maksadile Gazi 
terbiye enstitüsünde açılan kursa devam eden Öğ
retmen okulu mezunları hakkında 

TEKLİFLER 

2/2 Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - Çocuklarm umumi 
sinemalara ve tiyatrolara girmelerinin yasak edil-

Muamelesi 

Encümendedir. 
ll - VI - ı937 tarihinde 3238 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

mesi hakkında 2 - II - ı937 tarihinde Adliye encü-

menme. 
2/5 Manisa (Sabri Toprak) - Maarif hakkında Encümendedir. 

TEZKERELER 

3/ 246 Etüd kitabı olara k kullanılmak üzere eski ha1·fler
le basılmış kitabiarın okul ve kütür kurumları ki
tab evlerine konulmasının ı353 sayılı kanun hükmü
ne aykn·r olup olmadığının tefsiri hakkmda Başve-

kalet tezkeresi Encümendedir. 

3/3ı5 220ı sayılr kanuna bağlı ı numaralı çizelgenin de
ğiştirilmesi hakkındaki 305ı sayılı kanuna bağlı 

kadrodaki yanlışlığın düzeltilmesine dair Başvekalet 
tezkeresi ı2 - II - 1937 tarihinde 976 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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MALİYE ENCUMENİ 

Reis 
ıli. M. 
Ka. 

: . . . . 
Brıyazıd 
;sparta 
Cank1.rı 
~ 

lhsan Tav 
K emal tJnal 
Mustafa önsay 

Afyon K. 
Aydın 
Bursa 
Çorııh 
Diya1·bekir 
Diyarbekir 
Gümüşane 
!çel 
! stanbul 

l zzet Akosman 
Adnan Ertekin 
Dt·. Gal1:b K alı1•aman 
llyas Sami Mu,ş 

J-lu,t··iye Oniz 
Z ül fii Tiğrel 
AZi S evket Önde1·sev 
E 1ni;1, 1nanku1' 
Atıf B ayındır 

lstanbul 
1 z1ni-r 
Konya 
Malatya 
Jlfanisa 
11_1 a;r d ı: n 
Van 
Yozga.rl 

Yaşar Yazıcı 
Kamil Dıwsun 
Kazım Gürel 
111 ahmıııd N ed1:nı Z ab cı 
Tahir H it1:t 
O sm an Dı:nçeT 
lb ·ralıim An.:as 
E min D1·am an 

Encümen, 70 (38 l a.yiJuı, 3 teklif, 24 tezkerr, 3 hıkrir, 2 muhtelif evrak) işin 62 sini in taç et
miş Ye geriye kalan 8 iş gelecek içtimaa kalmıştır . 

LAYİRALAR 

No. Hulasası 

1/ 37 Askeri ve mülki telmüd kanununun 18 uc i madde ·i
nin değiştirilmesi hakkında 

1/ 192 Devlete aid matbaaların birleştirilmesi hakkında 

1/ 251 Maliy<' m:' rnurlan kanunu layiliası 

1/ 658 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 sayılı kanunun 2 nci 
maddesinin tadili hakkıııdaki 2442 numaralı kanu
nun 1 nci ır .addesinin değiştirilmesine dair 

1/ 570 Teşvila sanayi kanununun 30 ve 36 ncr maddeleri
nin değiştirilmesi haklanda 

1/ 577 Bazı müessesat muafiyetleri haklandaki abkamuı il
gasrna dair olan kanumm 5 nci maddesine ek kanun 

Muamelesi 

4 - II - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

ll - XII - 1936 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

Bncümendedir. 

Bir hükme bağlanmasına lüzum gö
rülmediği hakkındaki Bütçe encüme
ni mazbatasr ll - VI - 1937 tarihin
·de kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1937 tarihinde 3220 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

~ 

layihasr 4 - II - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/ 580 İpek böcekçiliği işleri, ipek böceği tohumu yetişti-
rilmesi, muayene ve satıl ması haklanda Encümendedir. 
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No. Hulasası 

1/ GD:! ]';('11 \'b i J1l('Jıt Jt.kl'tl crclc lı iznwt ct nı c ktc olan nwıııuı· 

n: ıııtist;ıbdc nıiNiıı ırınıış , ünrt \'C ·t;ılısi~;ıthırıııııı te
d iye ~ u l'l'l i lıaldun cla ki kaıLLıııda Llcğ·i~ikl ik .'·apı lma
~ıııa dair 

1/ (i !(j ı ·; ('JJ (']ıile: · in seya lıaj \ ' t' ikaııwt l eı· i hakkıııd;ıki ~ ınmt 

ı;::n tarilı!i ııınvakbt kamııı:ı nıü7.e~·.v(• l !13:1 N< ı~ · ılı 

hıııu ı ıun 1 nei nı acld <>siniıı <kği ~ti rilnıcs iıı c \'C I nı ka
ıı u ıın lıazı ıııaddclcr ckl enı n<'s inc cb iı-

1/ 617 [.;ümrük lal'ifes i kannııuııa ek kannn ıu,,·ilıası 

1/ 61 8 (;ümrük ve muhafaza memurlaril c subaylarının otur
maları i~iıı cv yaptınlması ve. bnnlarm r esmi binnla-

Muamelesi 

12 - VI - 1937 tarihinde Büt~c cncü
menine. 

20 - V - J 937 tarih inde 3177 ·ayrlr 
kanun olanı.k kabul edilmiştir. 
9 - IV - 1937 tarihinde 3152 sayılr 
kanun olarak lmbul cdilmitşir . 

nn müsaid olanlannda kira il otnrmnlnn lıakkımla 20 - I - 1937 tariılıinde 3096 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir . 

1/ 63-1: Türkiye Cümhuriycti Ziraa t hııııka sı kanunu lfıyihası 4 - VI - 1937 tarihinde 3202 sayılr 

kanun olara,k kaibul ·edilmiştir. 

1/635 Za~Jıt a i sı]ıJıi;·ci lıay-\'aııiyc mna~·cnc ı·i.isumuna aicl 

405 sayılı kanuna ilişiik ta.rifcııin cl cğ·iş tirilm csiııc d;ıir ll - I - 1937 tar1hinde 3091 sayılr 

<kanun olarak kaibul edilmiştir. 

1/ 63G Süın ı-bank l;;,aıınııumııı ll nci maddesinin değ i~tiril

mesi ve 15 nc ı maddesine bil' fıkra eklenmesi hak-

kında 3 - II - 1937 tarihinde 3lll sayılr 
'kanun olarak ka;bul edi lmiştir. 

1/ 6-!5 Göc:meıılere ve ınuJıtaç <;iftr;ih•ı · c tohumluk w ye nı e k

lik c1ağ-ı-tılnıa.':ir hakkmda 

1/ 658 lVladrn'i ufaklık para hakkmcl ak i 2257 sayılr kaıımıuıı 

•bazı maddclcı:iııin değ·iştirilnıcsinr daiı- olan 2461 ııu

mara.lr kanunun 1 nci maddesinin değ·i ş-1 iı·ilm e:si lı ak-

ll - VI - 1937 tarihinde 3242 sayılı 
kanun olarak lmbul edilmiştir. 

kında 25 - I - 1937 tarihinde 3103 sayılı 
ıkanun olara,k kwbul edilmiştir. 

L/662 Şekeı · istihlak ve gümrük r csim lL' l'i lıakkımlaki 27!18 
sayılı kaıınnuıı bazı maddelerinili değ·iştirilmcsiııe H 

hu kiınnna bazı ılıükümler ilavesine dair 25 - I - 1937 tarihinde 3101 sayılı 

kanun olara.k lmıbul edilmiştir. 
1/ 690 Tüı;kiyc CiimJmriyet merkez :· -- ı ;:as r kanununa c]; 

kanım layihasr 

1/ 713 Hükfı.ın et l c Ercğ·li şiı·kcti anı · l1ct 2 ikinci tcşrin 

193·6 tarihinde a.ktedilmiş oluıı sutııı a lın a mukavele
sinin ta di-ki lıaldi:mda 

l / 7G2 Arazi talıriri :Jıalduntlaki 2901 say ılı kaıırıııa l'k ka-

12 - II - 1937 tariılıinde 3133 sa.yrlr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 - III - 1937 tari!hinde 3146 sayılr 
Jmnun olarak krubul edilmiştir. 

nuıı l5yihası 28 - IV - 1937 tarihinde 3161 sayılr 

Jmnun olarak ka:bul edilmiştir. 
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No. Hulasasr 

1/ 754 Kaçakçılığ·m men ve tn ki bine dair ol n n kanunun 

71 nci maddesinde yazılr nıüclliPtin askeı-i ihtisas 
ıııahl<eınelel'i ne ınunhasn· o 1 ıııak ü zrr e ıı za tılıııasr 

M namelesi 

hakkrnda 31 - V - 1937 tarihinde 3193 sayılı 

kanw1 olarak kabul edilmiştir. 

1/ 76] 

1/762 

D evlet demiryo ll arı ve limanlan işl et me umuın nıü

dürlüğü memur ve müstahclrın leri n in ücretleı·ine 

dair olan 2847 sayılı knnuııuıı lıaz ı ıııarl <lel eı · iııiıı 

cleğiştiriJ.mesi hakkında 

Süınel'hank serıııayesiıw J5 000 000 liı·a ilaves in e 

17 - V - 1937 tarihinde 3173 sayılı 

kamın ol arnk kabul edi lmiştie. 

dair ll - VI - 1937 tarihinde 3249 sayılı 

ka nu n olarak kabul edilmiştir. 

1/763 Türk gemi kurtnrma Anonim şirketi t eşkili haklmı 

daki 2070 sayılr kanunla ınüteşel<kil şirketin tnsfiyrı;i 

ve imtiyaz mevzuunu t eşkil ed en h izmetlerin İktrsııtl 

veldletine bağlı hükm'i şa hsi ye ti haiz lıiı· iclnı·ry( · 12 - VI - 1937 tari:hinde Bütçe en-

devri haklunda cüın€nine. 

1/792 20 teşriııisani 1334 tnrihli pa.snport kanunuının 

16 ner maddesini cleğiştiı·en 2437 sayı lı kaınınuıı 

birinci mildeles ine bir frlna ilh('Si ııe (ln ir 

lj795 Ereğli şirketinden alman liman, demiryolu ve nıa 

i!rnlerinin, Kozlu ve Kil i m li d e nı iryo ll arnım işlet i 1-
ınesi ve havzadaki eleniz iş l erin in iı ı h isnr a 1 tma :ıl ı n
nı ası lı akkında 

1/ 829 lspem;iyari ve t ı hh1 ıııii stahzaı·laı· hıımııuıınıı Hi ıır· ı 

ına.ducsiniıı dcğ· iştiı· il mesi hakkında 

1/ 830 Kaza nç \"Crg-isi lı nkkıııdaki 2395 sa~· ılı kanı ın la umo, 
1980 ve 388::! snyrlT kannnlanla drğ·işik li k yapı lın a

sma dair 

1/ 832 l\Imınıcl c vPrgisi kamııınıııııı lın z ı ınadılı• l r' riııiıı dl'
ğişti ı · ilııws i ve l ı ıı kaınımı lı;ı ;r, ı ı ııııdLlr• lı' r l'kiPıınıı's i 

3 - VI - 1937 tarihinde Bütçe encü
m enine. 

ll - VI - 1937 t.arilıisde 3241 sayılı 
ka ının ola ı· ak kabul ed ilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarithinde Bütçe cncii
menine. 

12 - VI - 1937 tarihinde 3258 snyrlr 
kanun olarak J\a.bul ed ilmiştir. 

hakkrnua 12 - VI - 1937 !arihiııclc ::l257 sayılr 

ıkanun olarak kaıbul edi lmiştir. 

] /8-~-f Vakl'a nid hissnli nınlıl Cı l ~·rrlvriıı lıi ssrtl<ırl;ıı·ıwı ııı• 

snretle satıLıPağına dair 

1/845 Vakıf' ııırmiJa sularile ormaıı Yr ze.\·1 iıılikl c riıı i::;k

ti lııı csi i<; in Vakıflar uııınııı müdüı·l üğ·üne nıÜl<'d ~ı\'i l 

serı n ay(' Yeri inı rsine cl n i ı.· 

4 - VI - 1937 tarihinde Büt~e cncü
menin e. 

12 - VI - 1937 tarihinele 32!)4 silyılı 

kanun olara,k Jmbnl ed ilmiştir. 
1/ SS I Ashrl \'l' mülk! t ekcıiid bıırııııııı;ı ı·k k;ın uıı J:ı\ · i lı ; ısı 12 - VI - 1937 tarihinele 32!1!) sayı lr 

k:ı mın olar ak lmhul edilmiştir. 

1 



2ö4 
No. Hu1asast 

1/ 853 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 3 ncü madde
sinin subay ve askeri memurlar hakkmdaki fıkrala

rının değiştirilmesine dair 

1/ 85-:1: Askeri ve mülki telmüd kan ununun 66 ncı maddesi-

Muamelesi 

Encümendedir. 

ne bir fıkea il avesi hakkında 3 - VI - 1937 tariihinde Bütçe encü
menine. 

1/ 855 Kaza vakıflar memul'larile tahsildarlara ve fen me
murlarrna verilecek aidat, ücret ve yevmiyelere ve 
inşaat ve tamiratm mezuniyet del'ceesine dair Encürnendedir. 

1/ 857 Tapu ve kadastl'o umum müdürlüğü teşkilat ve va
zifeleri hakkındaki 2997 sayılr kanuna bir ~uvak-
kat madde ilavesine dair 

1/858 Vakıflar nmum müdürlüğü teşkilat ve vezaifi hak-

8 - VI - ı937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

lunda Encümendedir. 

1/863 Türk gayrimübadillerine tahsis edilen malların ver-
gileri hakkında 

TEKLİFLER 

2/ 29 Denizli (Necib Ali Küçüka) - Gümrük tarife kamı
ntma bağlı tarifenin 351 nci pozisyonununun değişti-

Encümendedir. 

l'İlınesi hakkinda ı - IV - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine, 

2/ 40 Giresun (Haklu Tarık Us) - Damga resmi kanunu
nun ll nci maddesindeki resim cetvelinin 68, 71 ve 
72 sayılarmda değişiklik yapılmasma dair ll - V - 1937 tarihinde Bütçe encü

menine. 
~/48 Denizli (Yusuf Başkaya) - Askel'i ve mülki telmüd 

kanununa bazı hükümler ekleııınesine dail' olan 
3028 numaralı kanuna ek ı2 _ IV - 1937 tari!lıinde Büıtçe encü

ımenine, 

TEZKERELER 

3/ 74 l 932 yrlr muvazenei umurrniye kanununnn 21 n ri 
maddesini n tefsiri hak!krnda Başvckal et tezkcl' cı:ıi ı - VI - ı937 tarihinde Bütçe encü

menine. 

3/ 86 Orman niızamnamesinin 16 ııcı maddesi muribiıırc 

alınacak yaytakiye resminin ilgasma dair olan kanıı-

nun tefsiri hakknıda Başvekalet tezkeı·es i Encümendedir. 
3/ 206 Teşv ila sanay i kanununun ınuaddel 26 ncı maddesi-

nin tefs:ir,ine dait Başvekalet tezketes i 27 - V - 1937 tarihinde 223 sayılr 

tefsir olarak kaibul edilmiştir. 
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No. Hu1asası 

3j21 2442 sayılr kanunun ı nci maddesinin (Ci) fıkrasm ın 

t e:Jls iri hakkında Başvekfd ct tczkcrcsi 

3/ 219 

3/23ı 

Ziraat bankası ma t.llı;lıa tı atikasrnm sureti ı· ediyesi ne 
dair olan kanunda yazılı (Matlfı batı atika) tfıbil'iııiıı 

lıudud ve şümulü dcreec inin tesbiti haJ~kmda Baş

vakaJet tezkeresi 

1 

Askeri ve mülki telmüd kanummun 26 \' C 43 ncü mad-
delerinin tefsiri hakkmd a Başv.ekalet tczkercsi 

3/ 250 Seı'b e.c;;t. meslek cı,babmın 2751 sayılı kanun muc ibiıı c l' 

mesleki teşekküller veya 1belediye beyetl er i tarafı nda n 

tayin olunan sınıf derecelerine mükellefl erin ve \ ' <1 -

ridat idaresinin itiraz edib edemeyecekl erine da il' 

Muameiesi. 

ll - VI - ı937 tarihinde 224 sayılı 
·tefsir olaraik kalbul edilmiştir. 

4 - II - ı937 tarihinde Bütçe encii
menine! 

12 - IV - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

B31'$vekalet. tezkeresi 3 - IV - 1937 tarihinde Bütçe encü
ıınenine! 

3j 256 Askeri ve mülki ·t ekaüd kanununun 23 nci.i. ın adde.<>i

nin tcfs iri haklanda Başve ldllet tezkel't's i 

3j 257 Bazı maddelerden i tihlak vergisi alınması hakkın
daki 2731 sayılı kanunun ı nci maddesinin 5 nci fı k 

rasının tefsiri hakkında Başveldl et tezkeresi 

3/ 260 Tapu kanununun muvakkat maddesindeki «Muaııı e 

leıiin bitmesi» tabirinin tefsiri hakkında Başvekfı.l et 

tezkeresi 

3/ 283 Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 ncı 

maddelerine giren ipliklere mevzu gümrük r esm i 
2294 sayılı kanunun verdiği saliihiyete istinaden İn
dirildiğinden keyfiyetin tasdilu h akkınd a Başvek5 l et 

12 - IV - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

11 - VI - 1937 tarihinde 1009 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

27 - I - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

tezkeresi 27 - IV - 1937 tariılıinde Bütçe encü
menine. 

3/299 Sıhhat ve içtimai muavenet veldl.leti memurları ı ı:m 

yaptrrılınış olan apartmıanlardan ı837 sayılr bina 
vergisi kanunu hükmüne göre istenilen verg·iııin ta-
yini hakkında Başvek51et t ezkeresi 5 - I - 1937 tariılıinde Bütçe encü

menine. 
3/ 306 Şeker istihlak ve gümrük r esimleri hakkındaki 278!'i 

sayılı ve 13- VI- 1935 tarihli kanunun 6 ncı madde· 
sinin tefsirine dair Başvekal et tezkeresi 25 - I - 1937 tarihinde 3101 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/307 Teşvikı sanayi kannnumm 31 ıı ci madd esinin tcfsiri 
hakkında Başvekalet tezkeresi 9 - IV - 1937 tarihinde Bütçe encü

menine. 



No. Hulasasr :Muamelesi 

3/308 Vergi bakayasmm tasfiyesine dair olan 2566 sayılı 

.kanunun 13 rrcü maddesinin tefsiri hakkında Başve-
kinet te:>Jkeresi; 18 - I - 1937 tarihinde Bütçe encü

menine. 

3/ 312 

3/318 

Arazi veı~gisi kanununun 5 nei maddesinin tdsiri 
hakkında Başveka.let tezkeresi 

Gümrük tarifesinin 36'6, 367, 368, 369 ve 370 neı 

maddelerine giren ipliklere mevzu gümrük re:;;rni 
22g{ sayılr kanunun ve-rdiğ i salahiyete istinaden iıı

dirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekalet 
tezkeresi 

3/ 319 Gümriik tarifesinin (469 A.) numarasına giren ç ı

mentoya mevzu gümrük resminden 2294 sayılr kanu
nun verdiği saHihiyete istiiıaden yapılan tenzi liltrn 

15 - II' - 1937 tarihinde 977 sayılı 
karar olaı·ak kabul edilmişti!'. 

27 - IV - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

tasdikr hakkında Başvekalet tezkeresi 27 - IV - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

3/325 !nhisarlar umum müdürlüğü telmüd sandığı hakkm
daki 2921 sayılr kanunun 7 nci maddesinin tersirine 
dair Başvekalet tezkeresi 26 - IV _ 19.37 t~rihinde Bütçe cncü

menine. 

3/339 Gazete ve ınecmualarm basılmasında kullamlan ldl
ğrdlar ucuzlatrldrğrndan 2294 sayılr kanunun 3 ncü 
maddesine g0re keyfiyetin tasdilu hakkmda Başve-

lealet tezkeresi 27 - V - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

3/ 363 Gümrük tarifesinin (328 A. ve B.) numaralarına gi
ren mekteb kitabiarının tabma mahsus matbaa ka
ğıdlarma m.evzu gümrük resmi 

1
2294 sayılı kanunun 

verdiği salahiyete istinaden indirildiğİnden keyfiye-
tin , tasdikı. hakkında Başvekalet tezkeresi 27 - V - 1937 tarihinde Bütçe encü

men.ine. 

3/366 Kömür yakan vesait beynelmilel sergisinde teşhir 
. edilmek üzere getirilen ve üzerlerinde firma dam g·a

larr bulunan muhtelif maddelerden mamul eşyaya 
aid gümrük resıni . 2294 sayılı kanunun verdiği sala
hiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdikı 

hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

3/ 371 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 42 .nci madd esi-
nin. B. ve C. fıkralarnun tefsiri hakkında Divanı 

muhas.ebat. riyaseti tezker.esi 27 - V - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

3/ 377 Buğdayı lmnmıa karşılığı kanunumin ıbazr maddele- " 
rmi değiştiren 2.U4B sayJlr kanunun 5 nci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 12 - VI - 1937 tariJ}indc 226 ayılr 

tefsir olraık: kabul edilmiştir. 



No. Hulasasr 
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TAKR1RLER 

4/ 13 Gümüşane (Edib Servet Tör) - 2442 sayılr kanunun 
1 nci maddesinin G fıkrasınm tefsirine dair 

4/ 21 Yazgad (Emin Dramaıı) - Arzuhal encümenıııın 

13- IV- 1936 tarihli haftalık karar cetvelindeki 22G 
ve 240 sayılı kararlarm Umumi Heyettc müzak eresi-

Muamelesi 

Bir hükme bağlanmasına lüzum gö
rülmediği haiclandaki Bütçe encüme
ni ma:?Jbatasr : 2- VI- 1937 tarihinde 
kaıbul edilmiştir. 

ne dair takriri 8 - VI - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

4/ 22 Yazgad (Emin Dı·aman) -· Ar7.uhal eııciinıeıı ıııı ıı 

13- IV -1936 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2:)3 
sayılr kararm Umumi Heyette müzakeresine cl ;ı i ı · 

takriri 3 - VI - 1937 ta·rihinde Bütçe encü
menine. 

MUHTELİF EVRAK 

5/ 22 Mütekaid iken tekrar hizm ete almarak harb ve hiz
met esnasmda terfi eden zabitlerin maluliyet sıfatı
mn da bu terfide aranılınası lazımgelip gelmiyeeeği

nin tefsiri hakkında Divam muhasebat encünı eıı i 
mazbatasr 

5/ 42 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 58 nci madde
sinin tefsirine dair Divam ·muhasebat encümeni maz-

21 - IV- 1937 tarihinde Divam mu
hasebat encümenine. 

batasr 10 - II - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 



Ankara 
Ankara 
Balılı esi'J' · 
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MECLİS HESABLARININ TETKİKI ENC'UMEN1 

Reis : Bıwsa 
lt!. lt!. 
llfw·aJı; ib 

Ka. 

: Van 

Rasün Aktar 
Ş akir Kınacı 
MemedEmir 

Denizli 
Ankara 

Esad Sagay 
Hakkı Ungan 
Mazhar M üfid K ansu, 
Rifat Araz 

Çankırı 
Konya 
.~Iuş 

Ziya Esen 
M'ııstafa Ulu.san 
Hakkı Kılıcoğlu 

Encümen, 1 ikinci teşrin 1936 tarifilinden 14 haziran 1937 tarihine kadar 16 defa toplanarak Bü
yük Millet Meclisi 1936 yılr :iıkinci teşrin : 1937 yılr şUJba,t ayları hesaıbı ile Büyük Millet Meclisi, 
Riyaseti Cümhur ve Divaru muhasebat 1935 yılı hesa:blarr, Büyük Millet Meclisi ve müştemilatm
daki eşya ile Milli saraylarla Yalova köşklerindeki eşya halcianda Yüksek Reisliğe 7 maılbata sunmuş 
ve bunlarda Umumi H eyetin muıhtelif tari!b.li inikatlarmda okunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi 1936 yılr mayıs : birinci teşrin ayları hesabı hakkında murakiblik tarafm
dan Yüksek Reisliğe sunulan 4 rapor Umumi Heyetin 13 - XI - 1936 tarihli inikadında okun
muştur. 

Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas borçları hakkında tanzim ]ulman nıazbata ise ruzna
meye alınmıştır. 

Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bilecik 
Bilecik 
Çoru,h 
E laz-iz 
E1·zıırum 
Gazi Anteb 
Gümüşane 
Istanbul 

MİLLİ MÜDAFAA ENC'UMENİ 

Reis 
Af. M. 
Ka. 

: istanbul 
: Diya·rbekir 
: Erzıwıım 

(jel al 111 en,qilibörü 
Cemal Esener 
H acirıı Ç arıklı 
fb1•ahim Çolak 
Salih Bozok 
Asım Us 
Ahmed Saffet Ohkay 
Aziz A ky ür ek 
Ali Kılıç 
Hasan F ehmi Ataç 
Dr. Tu.ğamiral H. Ş. ETel 

Gl. Şükrü Gökberk [*] 
Gl. Kazını Sevüktekin 
Ş'iik 'rÜ K açak 

K aTs 
KıTşehir 
Kocaeli 
Manisa 
Maraş 
Mıığla 
S ·inob 
Tekirdağ 
Tok ad 
Urfa 
Yoz,qail 

Hüsrev Kızıldoğan 
Lutfi Müfid Ozdeş 
N edi m B o zat ık 
Kazım Nami Duru 
Hasan Reşid Tankut 
Nııri Tıına 
Gevdet Kerim lncedayı 
Rahmi Apak 
Hüsnü Konay 
Gl. Ahmed Yazgan 
Celal Arat 

Encünıen, 35 (26 la.yiha, 9 tezkere) işin 30 nu intaç etmiş ve geriye kalan 5 iş gelecek içtimaa 
kalmıştır. 

[•] Vefatı 2- XII- 1936 ta.rihinde Um1wıl lı e ye te aı·zedilnıiş ve yerine ınazbata rnuhaıTiri Gl. 
Iüiz·ıın Sevüktekiıı, ondan açılan ınazbata ınuhar riı·liğine Eı·zurııın mebusu Şükı-ii. ](açak ve onun 
yerine katibliğe de Samsun mebusu Ruşeni Barkın seçilrnişleı·dir. 



No. 

1/ 500 

1/ 503 

1/ 6-!9 
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Hulasası 

Telsiz kanunu lilyihası 

Subay ve asker] memurların tekaüdü için rütbe ve 
smrflarına göre tayin olunan yaşları bildiren 2272 
sayılr kanunun değiştirilmesine dair 

Devlet meteoroloji işleri genel elirektörlüğü teşkilat 

ve vazifelerine dair 

1/ 651 Askeri memurlar hakkındaki 1455 sayılr kanunun 
5 nci maddesile bu maddeye bir fıkra ilavesi hak
kmdaki 2016 sayılı kanunun 3 ncü maddesi hükmü
nün değiştirilm esin e ve adı geçen 1-!55 numaralı ka
nuna iki muvakkat madde eldenmesine dair 

1/ 654 Milli l\1üdafaa veldleti Hava müsteşarlığı hesabın a 

Alınanyada makine mühendisliği tahsilinde bulu
nan teğmen Fuad Hakkının 863 sayılı kanunun 10 
ncü maddesinden hari ı:; tutularak hemnasrblr teğ-

Muamcücsi 

9 - VI - 1937 tarihinde 3222 sayılı 

kanun olarak kaibul edilmiştir. 

21 - XII - 1936 tarihinde 3079 sayılı 
kanun olarak ka;bul edilmiştir. 

10 - II - 1937 tarihinde 3127 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - II - 1937 tarihinde 3128 sayılı 
kanun olarak ka;bul edilmiştir. 

menl crl e birlikte .yüzbaşrlrğa teriii hakkında Encümendedir. 

1/ 668 Bazı maden hurdalanıım dışarı çıkarılmasmın ya-
sak edilmesi ve satın almmasr hakkında 

1/ 672 Askeı-1 orman komma teşkiliHr h akkında 

1/ 67-! Zabi tmı ve 11skeri memurların maaşatı hakkındaki 

1453 sa:vrlı kanunun 10 ııcu maddesine bir fıkra ck
lenmesine dair 

1/ 677 .Jandıırnıa efradı hakmclaki 1861 nunıamlı kanunun 
bazı maddelerini değiştiren kanun layihası 

1/ 683 

1/ 684 

1/ 686 

Askeri izin karinnuna ek kanun layihası 

Gedikli küçük zabit membalarına dair olan kanunun 
2 nci maddesinin B ve C fıkralarının değiştirilme

sine Ye mezkflr kanuna bir muvakkat madde ekien
mesine dair 

Deniz hastanesinin tamiri için 1937, 1938 ve 1939 
seııclerine sari taahlıüdc girişilmesi hakkında 

9 - II - 1937 tarihinde Adiiye encü
menine. 

26 - IV - 1937 tarihinde 3157 sayılı 
·lmnun olarak kabul edilmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3140 sayılı 
;kanun olarak ka;bul edilmiştir. 

26 - IV - 1937 tarihinde 3155 sayılı 
ilmnun olarak kabul edilmiştir. 

12 - II - 1937 tarihinde 3129 sayılı 
ilmnun olarak kabul edilmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3134 sayılr 
ilmnun olara;k kabul edilmiştir. 

5 - V - 1937 tarihinde 3168 sayılı 

kanun olarale kabul edilmiştir. 
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No. Bulasası 

1/ 711 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dail' olan 1452 sayılı kanuna hağ·lr iki sayılı cetvel
deki l\'[illi lVIüdafaa vekaleti kara kısım muallimlrri
nin miktar ve maaşlan derecelerinin değiştirilmesine 

lVIuamelesi 

dair 2 - IV - 1937 tarihinde Bütçe en{lÜ
menine. 

1/ Ti3 Askerlik kanununun 5 nci maddesine bir fıkra ilave
sine dair 

1/775 Askeri fabrikalar harp sanayi kıtaları el'le ı·in e Yrı· i . 

20 - V - 1937 tariılıinde 3174 say!lı 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

lecek yevıiı.iye hakkında 22 - IV - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/790 

1/817 

Gedikli küçük zabit membalanna dair olan 2505 sa
yılı kanuna b~r madde eklenmesi hakkıııcla 

Hava müdafaa genel komutanlığı teşkili ve vazifesi 
hakkında 

1/820 Resın[ devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve 
şirketlerde ve menafii umumiyeye hadiııı müessese
lerde bulundurulabilecek vesaiti nakli~re hakkınd a ki 

1296 sayılı kanuna ek kamuı layihası 

1/826 İhtiyat zabitleri ~e ihtiyat askeri memurları kanu
nunun 23 ncü maddesinin değiıştirilmesine ve 29 ıı

cu maddesine bir fıkra eklenmesiıne dair 

1/ 36 Türkiye ümhuriyeti ilc han Devleti Şehinşahisi 
arasmda imza edilen huduel nuntakasnun eıtı1ıiyeti

ne ve mezkU.r ınıntakada çıkan hadise ve iht~Hl flını n 
tesviyesine aid mukavelenamenin tasdiluna da!r 

9 - VI - 1937 tariılıinde 3221 sayılı 

kanun olaraıle kaıbul edilmiştir. 

11 - VI - 1937 tarihinde 3231 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - VI - 1937 tarihinde 3235 sayılı 
tkanun olarak kaıbnl edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3240 sayılı 
kanun olaraik kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3215 sayılı 
kanun olarale kaibul edilmiştir. 

1/851 Askeri: ve mülki tekaücl kanununa ek kanun lHyihasr 12 - VI - 1937 tarihinde 3255 sayılı 

1/853 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 3 ncü maddesinin 
subay ve askeri memurlar hakkmdaki frkralarınrn 

ıkanun olarwk kaibul edilmiştir. 

değiştirilmesine dair 3 - VI - 1937 tarihinde Maliye encü
menine. 

1/ 81 Askeri memurlar kanununa bazı maddeler ilhesinc 
ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin il\l,'a-
sına dair Encümendedir. · 

1/882 Askeri: memurlar kanununun 6 ncı maddesinin değiş-

tirilmesine dair Encüınendedir. 

1/883 İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kanunu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra ilavesine dair olan 
1976 sayılı kanunun değiştirilmesi hakkında EncÜin:endedir. 
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No. Hulasası Muamelesi 

1j884 6 mayıs 1935 tarih ve 2702 sayılr kanunda bazı tas-
hihler yapılması hakkında Encümendedir. 

TEZKERELER 

3/55 Askeri memurlar hakkındaki kanunun 5 nci maddesi
nin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

3/285 Binbaşılık ve yarbaylık nasıb tarihlerinin tashih edil
mesini isteyen .topcu yarbay Sami · hakkında Başn~

kalet tezkeresi 

3/286 Genel kurmay şifre subayı piyade yüzbaşısı Ceva.J 
hakkında zat işleri son tetkik mercii encümenin.in 
vermiş olduğu kararm 2515 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesine tevfikan tetkikine dair Başvekftlet tez
keresi 

3/ 287 Harbiye okulu istihkam öğretmeni J3inbaşı Şükrü 

Över hakkmda zat işleri son tetk ik mercii encüme
ninin vermiş olduğu kararm 2515 sa?ılı kanunun 

· 4 ncü maddesine tevfikfllı tetkiluna daiı- Başvekfılet 

ll - II - 1937 tariılıinde 3128 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edir 
miştir. 

4 - XII - 1936 tarihinde 961 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

21 - XII - 1936 tarihinde 964 sayılı 
karar .olarak kabul edilmiştir. 

tezkeresi 4 - XII - ·1936 tarihinde 962 sayılr 

karar olarak ka:bul edi]mişıtir. 

3/ 28 Mardin ihtisas nıahkemesin(le ı>ınek l i 4 ncü :muf 
askeri adli hakim Cemi lin 3 ncü sınıfa terfii hak. 
kıııda Başvekalrt tezkcresi 

3/298 nazi Aııtebiıı Kozanlı mahallesinde· otu ı·an Halebii 
Yüzbaşı Hasa ıı Nureeldin hakkrnda zat işleri son 
tetkik mercii encümeninin vermiş olduğu loırnrn1 
2515 sayılı kanunun 4 ncü maddesine tevfik:ııı tet-

22 - I - 1937 tarihinde 970 sayılı 

karar olarak ka:bul edilmiştir. 

k iluna clair Başvekfılet tezkrresi 20 - I - 1937 tarihinde 968 sayılr 
Jmra r olarak kabul edilmiştir. 

3}326 ,Jandarma kanununun 18 nci maddesinin tefsiri hnk
krncla Başvekalet tezkcı·esi 

3/365 Ordu ikramiyesi kanunu mucibince mesleğine aid 
faiclel i telif ve tercümeele bulunanlara ver ilen ikra
miyelerden kazan~, buhran, muvazene ve hava ver
g-ilerinin kesilib kesilnıiyeceğiniıı tefsiı·i hakkrnda 

5 - IV - 1937 tariılıinde 3148 sayılı 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

Bn.şvelcalet tezker·esi 27 - V - 1937 tarihinde 993 sayılı 
karar olarak ka:bul edilmiştir. 

3/374 üvari y:ı rbay Şahabettini n yarbaylık ve binbaşılık 
nasrb tari hle rinin düzeltilmesi hnkkmda Başvekftlet 
tezkercsi 4 - VI - 1937 tariJünde 1001 sayılı 

karar olarak kabul edilmişıtir. 
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N AFlA ENCÜMENİ 

R eis 
M. M. 
Ka. 

: 

: 

E1·zincan 
Kayseri 
]fanisa 

Aziz Samih llter 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Osman Er·çin 

Afyon K. 
Afyon K. 
El aziz 
Eskişehir 
Eskisekir 
l çel ' 
!çel 
]zmir 
Isparta 

Cemal Akçın 
J.l!l ebru1·e Gönenç 
Fııacl Ziya Çiyiltepe 
Ahmed Özclmiı· 
Osman Işın 
Fikri ]Jııtlıı 
Hakkı Sayclanı 
S aclettin E pikmen 
Hüsnü Ozclamar 

Kars 
Kastamonu 
Kastamonıı 
Kiitahya 
Malatya 
Niğde 
Sa'nısun 
Tolwcl 

Baha Ongören 
Sami Eı·kman 
V eleeli zbııclak 
lbrahim Dalkılıç [*] 
Vasıf Çınay 
H al-i cl 1lf engi 
Dr. Asım Sirel 
Gl. Sıtkı tJke 

Encümen, 20 (18 Hlyiha, 2 tezkere) işin 18 ni intaç etmiş ve geriye kalan 2 iş gelecek içtimaa 
kalmıştır. 

No. Hulasası Muamelesi 

LA. YİHALAR 

1/ 619 Havayolları Devlet işletme idaresiııin maaşlı me-
murlarr hakkında 4 - XII - 1936 tarihinde Hükf11met 

tarafından geri alınmıştır. 
1/ 649 Devlet meteoroloji işleri genel direktörlüğü teşkilat 

ve vazifeleri hakkında 

1/ 681 Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirketleri 
ınubayaa mukavelenamelerinin rbazı maddelerinin 
tadiline dair iki kıta mukavelenamenin tasdilu hak
kında 

1/ 682 Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa liınam şirketi 

esham, tahvil ve müm.essil senedierinin Sıvas - Erzu
rum veya Ergani taJıvillerile mülbadelesi Jıakkmda 

1j6ı93 Türkiye Cüınhuriyetile Sovyet Sosyali t Cümlıuriyet-
leri .birliği arasında 9 temmuz 1922 tarihli denıiryol
ları mukavelesinin 16 ncı ve 12 nci maddelerini ta

dileı>. ve tefsiren 20 teşrinievvel 1936 tarihinde Mosko
vada aktedilen anlaşmanın tasdikı hakkında 

( ~ ] Tatil esnasında vefat etrııişti1·. 

10 - II - 1937 tarihinde 3127 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 • II - 1937 tarihinde 3142 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3136 sayılı 
.kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

7 - V - 1937 tarihinde 3171 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. nuıasası 

1/ 696 Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 lira tahsisi 
ve bunun için gelecek senelere geçioi taaıhhüd ierasr
na mezuniyet verilmesine dair 

1/ 757 

1/ 758 

1! 760 

1/ 761 

1/ 774 

1/ 795 

1/ 810 

1/821 

1/ 825 

.1/ 835 

Salrn alınan Şark dcmiryollarr ile şirkete aid ınalla
rm teseliüro ve işl etme muamelel eri ijıakkmda 

Şark demiryolları imtiyazı ile şirkete Cllid mallarm 
satın alınınasma dair <Olan rnulfavelenin tasdikr ·hak
landa 

'l'l'ahzon - İran hududu tr&nsit yolu üzerinde otobüs 
kamyon ve otomobil işletmesi ~ıakkmda 

Devlet demiryQllan ve limanları işletme umum mü
dürlüğü memur ve ıniiıstahdemlerinin ücretl erine dai r 
olan 2847 sayılı kanumın bazı maddeler.inin değiştiril
ınesi hakıkında 

Pıosta, telgraf ve tel-efon idaresi teşkilat ve vazifeleri 
ılıakkındaki 2822 sayılı kanuna ek kanun layihasr 

Ereğli şirketinden alınan liman, demiryolu ve ma
denlerin K·ozlu ve Kiliınli demiryQllarmrn işletilmesi 
ve Havzadakıi deni·z işlerinin irrhisar altrna alınması 
haıkkrnda 

İzmir vilayeti dahilindeki turistik 
kaplrcalarla plajlarda. asri tesisat 
mesi -hakkında 

yollarm inşası 

vücude getiri!-

Rumeli demiryolları işletme nizaınnaınesının zıya 

ve hasar tazminatına müteallik birinci bab 29, 37, 
42 ve ikinci bab 20 nci maddelerind eki hacll erin ta
dili haklanda 

Devlet demiryollan ve limanları umumi idaresinin 
teşkilat ve vazifelerine dair olan 1042 sayılr kanu
nun 25 nci maddesinin tadili hakkında 

Türkiye Cümhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi 
arasında imza edilen havai seyrisefer mukavelename
sinin tasdikı }ıakkrnda 

1/ 84'0 Ti:iı·kiye Cümhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi 
arasmda aldedilen telefon ve telgraf anlaşmasnun 
tasdikı hakkmda 

Muamelesi 

12 - II - 1937 tarihinde 3132 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1937 tarihinde 3159 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - IV - 1937 tarihinde 3156 sayılı 
:kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

5 - V - 1937 tarihinde 3163 sayılı 

kanun olarak kaıbul ·edilmiştir. 

17 - V - 1937 tarihinde 3173 sayılı 
kanun olarak kaıbul ed.ilıniştir. 

2 - VI - 1937 tariliinde 3199 sayılı 

kanun olarak kllibul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tariılıinde 3241 sayılı 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

Encümendedir. 

14 - VI - 1937 tarihinde 3259 sayılı 
kanun Qlarak !ka;bul edilmiştir. 

26 - V - 1937 tarihinde Bütçe encü
menine. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3210 say~lı 
kanun olarak kabul edilmişti.r. 

7 - VI - 1937 tariılıinde 3211 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasası Muamelesi 

1/876 Diyarbekir istasyontından Irak ve İran hududlarrna. 
kadar yapılacak demiryollan hakkında 14 - VI - 1937 tariılıinde 3262 sayılr 

l~anun olarak kabul edilmiştir. 

3/17 

8/ 382 

TEZICF~RELER 

Ziraat banka mm göndereceği Hazine parala ·ından 
l10Rta ücreti a lınrp alrnmayacağınrn tefsirine dair 
Başvekalet tezkeresi .. 
Mühendislik ve mimarirk hakkmdaki 1035 sayılr ka-
nnnnn 1 nei maddesinin tefsirine dair Başvckalet 

tez k e resi 

Encümendedir. 

4 - VI - 1937 tarihinde 1000 sayılı 
karar olarak ka:bul edilmitşir. 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENC'UMENİ 

Ankara 
Balıkes1:r 
Bm· sa 
Çankırı 
Çankırı 
Derdzl·ı: 
Kayseri 
Kocael-i [•j 
Konya 

Reis 
il!. jJf. 

Ka. 
: Erzıırum 

Bıt,rsa 
Edirne 

Dr. Ahmed Fikri Tuze'l'" 
D1·. Refik Güran 
Dr. Fatrn,a Memik 

Dr. 'Paptas K ütahya 
D1-. Ha .. '!an Va.sıf Somyü1·ekMalatya 
D'r. Sad1: Konuk Mard·in 
Fcız1,l Orkün Niğde 
Ii atı:ce Ozgener N ı:ğde 
Dr. H am dı: Berkman 01-clu. 
Salih Turgay Sinob 
Dr. Gl. Ziya Nıwi Bi1·g'i Zonguldak 
Dr. Osman Şevk1: Ulııdağ 

D1·. Şaki'r Ahmed Ed,iz 
DT. H ilmi Oytô,ç 
Dr. Rıza Levent 
Ahmed V ef'ı:k Uluçay 
D1•. Ab1·avaya 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hüsamettin Okan 
Dr. Mitat Altıok [**] 

Encümen, 5 ( 4 layiha, 1 takrir) işin hepsini in taç etmiştir. 

1/645 

LAY1HALAR 

Göçmenler ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemek· 
lik dağıtılması hakkında ll - VI - 1937 tarihinde 3242 sayılı 

kanun -olarak kabul edilmiştir. 

f•] 1' efa.tı 21- Xl! -1.936 . tarihi1ıde lhnmnı 1ı eyet e arzedilmiştir. 
lu] 1'a.til es1üısındia mebnslu,ktam istifa etmişti/·. 
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1/686 

1/802 

1/829 
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Hulasasr 

Deniz hastanesinin tamiri için 1937 ve 1938 senele
rine sari taahlıüde girişilmesine dair 

Ankarada bir tıb fakültesi tesisi hakkında 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanUJmnun 16 ncı 
maddesinin değiştirilmesi ·hakkında 

TAKRİR 

4ı/22 Yozgad (Emin Dramaıı) - A·r·zuhal encümenının 

13 - IV - 1936 tarihli haftalık karar cetvelindeki 253 
sayılı kararın Uıııum1 Heyette müzakeresine dair 

Muamelesi 

5 - V - 1937 tarihinde 3168 sayılı 
kanun olarak katbul ooilıniştir. 
9 - VI - 1937 tarihinde 3228 sayılı 

kanun olarak kalbul ooilmiştir. 

28 - V - 1937 tarihinde Maliye encü
menine. 

30 - XI - 1936 tarihinde Maliye en
cümenine. 

TEŞKlLATI ESASIYE ENCUMENI 

A·ydın 
Bn·rsa 
Ço ·rııh 
D enizl1: 
f!Jsk i şehir 
l z·mir 
K a1·s 
K astamonu 
K ır klarel·i 

B et:s 
;J.f. Af. 
Ka .. 
Ji ahsin S a.·n 
Asaf Dora.s 
F'uad Bu,Zca 

Sı·uas 
Jl!anisa 
'Pokad 

Necib Azı· K üçük a [*l 
Y.u sııf Zi-ycı Özer· 
Jlfahmucl Esacl Bozk ıırt · 
il! emed Nazif Sirel 
D1·. T evf-ik Asla,n 
Dr . Fuad Urnay 

8 emsettin Giinaltatt 
K enan Or er· 
B esa·i ErişkPıı 

Konya, 
Kütahya 
Af arı:ı:sa 
Mıt.ğla 
Ordıt, 

Syhean 
Seyhan 
Urfa 

Gl. Ali F ·uad Ceveso.IJ 
B eceb P eker 
Sabr·i Toprak 
Yunus Nadi 
Ahmed' lhsan Tokgöz 
Ali JJ'Iiinif Yeğena 
H·ilm·i U ran 
M em ed Emin· Y ıı-rdakul 

Eıı cünı cıı , lı ımıl e edilen 5 tekliften .ı ni.i. inta <; etmi ş Ye gerıyc kalan bir teklif gelecek içtimaa 
kalmıştır. 

2/4 

2/25 

Manisa (Sabri Toprak) - Vekaletlcr müstcşa rlal'lnnı 
Büyük Millet Meclisi azasmdan intihabları hakkında 14 - VI - 1937 tarihinde ruznameyc. 
Afyon Karahisar (Berç Türkcr ) - Kanunlarm neşir 
tarihine dair 20 - XI - 1936 tarihinde sa:hiibi tara

fından geri alınmış-tır. 

[•] Milli Miidafaa siyasi müs·teşaı·l1ğına tayın ine rnebni enciinıenden aynlmıştır. 
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No. Hulasası Muamelesi 

2/34 Afyon Karahisar (Berç Türker ) - Kanunlarm ilan 
şekline dair Encümendedir. 

2/44 Malatya (İsmet İnönü ve yüz elli üç arkadaşmm) -
Teşkilatı esasiye kanununun 2, 44, 47, 48, 49, 50, 6ı , 

74 ve · yetmiş beşinci maddelerinin değiştirilmesin e 

dair 5 - II - 1937 tarihinde 3115 sayılı 
kanun olarak ıkrubul edilmiştir. 

2/46 Trabzon (Hasan Saka) - Devlet dairelerinin veka
letlere tefviki ve siyasi müsteşarlıklar teşkili hak
kında 

ZİRAAT ENCUMENl 

8 - II - ı937 tarihinde 3117 sayılı 

kanun olarak krubul edilmişti.r. 

R eis 
M. M . 
Ka. 

: ! zmir 
: Mam:sa 
: Bolıı 

Rahmi Köken 
Yaşar Ozey 
·1 smail H akkı U zmay 

Ankara 
Ankar·a 
Balıkesir 
Bohı 
Bolıı 

Bıı1·sa 
Denizli 
Denı:zli 
! stanbul 
K astanıomı 
K ı. r· kla'reli 

H a,tı Çırpan 
Jlfüşfı:k Ayaşh 
Rahm·i Selçuk 
Mitat Dağdem·i ·r 
Şükrü Giilez 
Şekibe l nsel 
E"Jn·in Aslan. Tokad 
Yıısı1f Başkaya 
Gl. R efet B ele 
Sıtlı:ı. Şe1"if Eken 
Zühtü Akt.n 

Kırşehı>r 
Konya 
Konya 
Manisa 
JJ!araş 
Niğde 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Sıvas 
Yazgad 

Ali Rıza Esen 
C enıal T ekin 
Mııstafa Eken 
Kani Akeken 
Nııri Ural 
Cavicl Oral 
Danıa1· Arıkoğlu 
Omer B içer 
T evfik Ta't11Wn 
!smaı:l Mem-ecl Uğıır 
Omer E11ci 

Encümen, ı7 ( ı4 layi.ha ı teklif ı t ezkere 1 takrir ) işin hepsini intaç etmiştir. 

LAY1HALAR 

1/48 Tü.tütn ve tütün inhisarı hakkında 

1)569 Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üret-
. me :~asıtalarınm yasak edilmesi ve yasakların ya
bancı .memleketlerin yasak maddelerile değiştirilmc
sin dair 

ı9 - I - 1937 tarihinde İktısad encü
meni.ne. 

4 - I - 1937 tarihinde Gümrük ve in
hisarlar ~nciim~~ine! 
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1/580 İpekböcekçiliği işleri, ipekböceği tohumu yeti~tiril -
mesi, muayene ve satılması hakkında 26 - I - 1937 tarihinde Daılıiliye .encü

menine. 

1/634 'rürkiye Cümhuriyeti Ziraat bankası l\anunu la.yiha~r 4 - VI - 1937 tarihinde 3202 sayrlr 
kanun -olaraık kabul edilmiştir. 

1/635 

1/645 

1/649 

1/672 

Zabitai sıhhiyei hayvaniye muayene rüsumuna aid 
405 sayılı kanuna ilişilc tarifenin değiştirilmesine 

dair 

Göçmenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemPk
lik dağrtılması hakkında 

Devlet meteoroloji işleri Genel direktörlüğü teı;;ki l at 

ve vazifelerine dair 

Askeri orman koruma teşkilitti hakkında 

1/675 Ziraati takviye için 1337 - 1341 seneleri Maliye, Zi 
raat ve İktısad ve kaletleri bütçeleri nde açılan fa
sıllardan çiftçilere tavizen yapılan yardımlardan 

mütevellid borçların taksite raptma ve faizlerinin 
affine dair 

1/678 Ziraat vekaleti vazife ve teşkilatı hakimıda 

1/712 Hayvanların bulaşıcı Jıastalrklarrııa kar:;;r mücadeleye 
dair beynelmilel mukavele ile hyvanlarm, etl erin ve 
menşei ıhayvai olan diğer mahsullerin transitine dair 
beynelmilel mukavelenin ve (Et ve et müstahzn,rla
rmdan, taze hayvan! mahsulat ve sütten çıJı:arılan

lardan başka) olan mahsullerin ihraç ve ithaline dair 

ll - I - 1937 tariJıinde 3091 sayılı 

kanun olaraık kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3242 sayılı 
kanun olaraık kabul edilmiştir. 

10 - II - 1937 tarihinde 3127 sayılı 
kanun -olaraık kabul edilmiştir. 

26 - I V- 1937 tarihinde 3157 sayılı 
kanun olaraık kabul edilmiştir. 

27 - V - 1937 tarihinde 3186 sayılı 

kanun olaraılr kabul edilmiştir. 

4 - VI - 1937 ,tarihinde 3203 ve 3204 
sayılı kanun olarak kwbul edi lmiştir. 

beyneimiJel mukavelenin t asdikine dair ll - VI - 1937 tarihinde 3243 sayılı 
kanun olarak kwbul edilmiştir. 

1/808 

1/834 

1/862 

Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarıııın aşrlaıunasr 

ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hakkında 

Türkiye Cümhuriyeti ile İran Devleti Şahinşahısİ 

araslnda akteçlilen baytar'l mukavelenin tasdikr hak
kında 

Köy eğitmenleri hakkında 

14 - VI - 1937 ,tarihinde İktısad en
cümenine. 

7 - VI - 1937 tariılıinde 3214 sayılı 
kanun olaraık kaıbul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3238 sayılı 
kanun olaralr kalbul edilmiştir. 
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TEKLIF 

2/39 Seyhan (Damar A.rıkoğlu) - Memlekete ithal edile
cek veya edilmiş olan ziraatte nıüstamel traktar-
Ierin yedek parçaları hakkında 22 - I - 1937 tarihinde İktısad encü

menine. 

TEZKERE 

3/ 358 Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hakkındaki 229 1 sıı
yılı kanunun 19 ncu maddesinin tefsirine dair na:;ı -

vekalet tezkeresi 30 - IV - 1937 tariılıinde Bütçe encü
menine. 

TA.KRİR 

4/ 45 Urfa (GL Ahmed Yazgmı ve iki arkadaşr ) - Aııkam 
Yüksek ıziraat enstitüsü kanununun 20 nci madd esini 
tefsiri hakkında 25 - V - 1937 tarihinde Bütçe encü

menine. 

2 - Muhtelit ve muvakkat encümenler 

[ Adiiye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encürnen] 

Encüıııcn, 4 (J teklif, 3 tezkere) iŞin 2 sini intaç etmiş ve gireyi bilan 2 i~ gelecek içtimaa kal
mştır. 

TEKLIF 

2/42 Giresun (H. Tarık Us) - Matbuat kanununda deği-

şiklik yapılmasına dair Encümendedir. 
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TEZKERELER 

3/53 İtalyan tabiiyetine girdiğ·inden dolayı Konya İstikHil 
mahkemesi kararile ailesile birlikte milli hudud dr
şma çıkarılan Suad Remzinin Türk vatandaşlığma 
kabulünün muvafık olup olmayacağına dair bir ku-

Muamelesi 

rar verilmesi haklanda Başvekalet tezkeresi ·Encümendedir. 

3/295 Şurayi devlet Maliye ve Nafıa dairesi reisliği ile bir 
azalık için intihab yapılması hakkında Başveldlet 
tezkeresi 

3/305 Şurayi devlette açık bulunan azalık için intihaL ya
pılması hakkmda Başvekalet tezleeresi 

7 - XII - 1936 tarihinde 963 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

21 - XII - 1936 tarihinde 965 sayılı 
karar olarak kaıbul edilmiştir. 

[Adliye ve Teşkilatı esasiye encümeninden mürekkep Muhtelit encümen] 

Encümene havale edilen 20 tezkcre ıı.irı 13 ü iııtaÇ, ctl ilıniı;; ve geriye kalan 7 tezkere gelecek 
içtimaa brralulmrştrr. 

3/17(i 

3/198 

3j2J3 

'l'EZ'JKERELER 

Konya nıebusu Cemal Tekinin teşri) ııwsuniyet.i rıin 

kaldırılm ası hakkında Başvekalet tezleeresi 

.,.ı 

Edirne mebusu Şeref Aykutuıı teşrii Illasuniyetinin 
kaldrrrl.ınası hakkında Başveldlet tezkeresi 
Siird mebusu Mahmud Soydanm teşı·il ınasuniyeLiniıı 
kaldırılması hakkında Başvcld\.let tc:~.kerC'si 

3/235 Denizli nıebusu Haydar Rüştü Öktcmin teşrii masu
niyetinin ka.ldn·ılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/263 Balıkesir mebnsu Enver Adakamn teşri! masuniye
tinin kalcln·ılınasr hakkınd a Başvekalet tezkeresi 

3/ 264 Çoı·ulı mebnsu Asım Us ve Giresun mebusu Hakkı 

'rarık Usu ıı teşri i masuııiyetlerinin ka ldırılmasr hak-

4 - XII - 1936 tariılıinde 959 sayılı 

karar olarak kaibul ·edilmiştir . 

Encümendedir. 

Vefat ettiğinden ıbu hususta.ki evrak 
21 - XII - 1936 tarihinde Hükümete 
iade ·edilmiştir. 

4 - XII - 19~6 tariılıind-e 960 sayılı 

karar olarak kwbul edilmiştir. 

9 - IV - 1937 tarilhinde 979 sayılı 

karar olarak kwbul edilmiştir. 

kında Başveldlet tezkeresi Encümendedir. 
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3/ 265 Denizli mebusu Haydar Rüştü Ölüemin teşrii masu-
niyetinin kaldmlmasr hakkıııua Başv ekıfılet tvzkerosi 9 - IV - 1937 tarihinde 981 sayılı 

karar olarale krubul ·edilmiştir . 

3/266 Eskişehir mebusu Emin Sazalun teşrii masuniyetinin 
kaldmlmasr hakkında BaşvekiHe~ tezkeresi 9 - IV - 1937 tarihinde 982 sayılı 

karar olarak krubul ·edilıniştir. 

3/267 Kayseri mebusu Veli Yaşmrn teşrii masuniyet iııin 

3/268 

3/~69 

kaldmlması hakkrnda Başvekalet tezkeTesi 9 - IV - 1937 tarihinde 983 sayılı 

karar olarak kaıbul edilıniştir. 

lVIuğla mebu u Dr. Hüseyin Avni Ereanın teşrii: ma
suniyetinin kaldırılması hakkınd a Başvekalet t ez
keresi 

lVIuğla mcbmm Yunus Nadiniıı t c~ı·ii ınasuaıyet ıııın 

kaldırılmafn hakmda Başvekalet tezkeresi 

9 - IV - 1937 tarihinde 984 sayılı 
karar olarak krubul edilmiştir. 

9 - IV - 1937 tarihinde 985 sayılı 

karar olarak krubul edilmiştir. 

3/ 270 Muğla melmsu Yunus Naclinin teşrii masuniyetin i ıı 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezleeresi 9 - IV - 1937 tarihinde 986 sayılı 

karar olaral\: krubul edilmiştir. 

3/271 Sıvas mebusu Necmettin Sadakın teşri i masuniyeti-
ııin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 9 - IV - 1937 tarillıinde 987 sayılı 

karar olarak krubul edilmiştir. 
3/272 Zonguldak mebusu Rifat Vardarın teşrii ruasuniye-

tinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 9 - IV - 1937 tarihinde 988 sayılı 

karar olarak kaıbul edilmiştir. 

3/279 Balıkesir mebusu İsmail H aldu Uzunçarşılmın teşrii 
masuııiyetinin kaldırılması hakkmda Başvekalet tez-

3/321 

3/ 361 

3/ 364 

3/3 67 

3/ 379 

keresi 9 - IV - 1937 tarihinde 980 sayılı 
karar olaral{ krubul edilmiştir. 

Çoruh mebusu Asım Usun teşrii masuniyetinin kal-
\ 

dırılınası hakkında Başvekalet tezkeresi Encüımendedir. 

Gazi Anteb m~busu Remzi Güresin t e.;rii nıasuni ye-
tüırin kaldırılması hakkında Ba.şvek~l et tezkeresi Encümendedir, 

Siird mebusu Memed Ali Kurdoğlunun teşri! masu-
niyetinin kaldırılması hakkrnda Basv kalet. t ezkere:::i Encümendedir. 

' ' 
SFvas mebusu Necmettin Sadalan t eşııii masuniyeti-
nin kaldmlmasr hakkında Başvekıalet tezkere i Encümendedir .. 

Mardin mebusu Hilmi Çoruk ve Kasta nıonu ınebusu 

Dr. Tevfik Aslanm teşrii masuruyetinin kaldıl'ılmasr 
hakkında Encümendedir, 
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[Belediye kanunu M:.ıvakkat encümeni] 

( Vekfıl etlerl!' kar~ılıldr cnrüm cnl crden se<:il r n 2 er ü.vrden mürckke lı ) 

ll ei::; 
jJJ. 111. 
Ka .. 

: Bzwsa 
: E·rzıınım. 
: Antalya 

Sadettin F e1·-id 'Palay 
Az,iz Akyür·ek 
Th1·kan Baştıı,ğ 

Aydın 
BalıkesiT 
Bm,· sa 
Erzıırum 
[l]skisehit· 
l zmi;. 
Kcws 
Kayseri 
K ı1·kla?·el1: 
Kocaeli 

N ıwi Göktepe Konya 
Dr. Hasan Vasıf Somyiil'f'lı' llfa1·aş 
R ·r. Galib Kahrmnan Jlllwrrli11 
Ncıkiye Elgün ,Vi,ijrle 
Ahmed Ozclemi1· O i' rlu 
Haz.illlf enteşe Tol,,ad 
Baha Ongö1·en 11oka.d 
l-l eşicl Ozsoy Tl'nb zon 
Zühtü Akın Yo:z.qa.rl 
Sürreyya Yiğit 

Ecümen, Jı.avale edlen 1 tezkereyi intaç etmiştir. 

TEZKERE 

No. Hulasası 

3/ 280 Belediye lwnununun 15 nci maddesinin 8 nci f rkra
sııırn tel'si ri lıakkı nda Başveldlet tezkcresi 

H anıd-i D·ikmen 
Nııri Ural 
Osman Dinçeı· 
Dr. Rasim Fe·rid Talay 
Ziya Naki YaZtırını 
H ü•rrem E rgun 
Hiisnii Konay 
Halil Nihad Boztepe 
Ekrem Pekel 

Muamelesi 

22 - I - 1937 tarihinde 969 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

[Hariciye ve Milli Müdafaa encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen] 

Encümen, havale edilen 3 layiliasyı intaç etmiştir. 

LAYİRALAR 

1j 86 Akdenizele korsanlık efaline karşı ittihaz edilecek 
müşterek tedbirler haldundaki Nyon anl aşmasnun 

tasdikr hakkmda 18 - IX - 1937 tariılıinde 3266 sayılı 
kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

1/887 Nyon anlaşmasmrn malesadı ve onun yükl ediği nıü

kellefiyet hududu dahilinde kalmak şartile an ]aşına-
lar akdi için Hükümete salahiyet verilmesi hakkında 18 - IX - 1973 tarilıinde 3267 sayılı 

kanun olarak ka:bul edilmiştir. 
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1/888 Akdenizde Korsanlık efaline karşı ittihaz edilecek 
müşterek tedbirler hakkındaki N yon anlaşmasına mü- 18 - lX - J 937 tarihinde 2266 sayılı 
zeyyel İtilafnamenin tasdilana dair kanunla ibirleştiriler.ek kaıbul edil

nı :iştir. 

[İskan kanunu Muvakkat encümeni] 

(Adliye encüıneninden 2 ve Bütçe, DalıiLiye, Hari ciye, lktısad , Maliye, Milli Müdafaa, Sıhhat Ye iç
mat muaveııet ve Ziraat encüınenl erinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 

R eis 
M. NI. 
Ka. 

: Sinob 
: Edirne 
: :rokacl 

Yusuf K emal Tengü·şen k 
Şeref Aykut 
Galib Pekel 

Balıkesir 
Bilecik 
Bolıı 
Bıırsa 
Bıırsa 
Çoruh 
Denizli 
Edirne 
G'ümüşan 
lznıit· 
Kars 
Kastamonu 

Orge Evren 
!brahim Çolak 
1 smail H akkı U zm ay 
D'r. G'alib Kahraman 
Fatin Güvendiren 
Asım Us 
E·nıin Aslan Tokad 
Faik Kaltakkıran 
Ali Şevket Onde'rsev 
Jlanıdi Aksoy 
Gl. Mııhittin Akyüz 
Şerif Ilden 

Konya 
Kütahya 
Malatya 
llfanisa 
:Jfaraş 

Maraş 
],faTdin 
Muş 
Sinob 
Tokad 
Yozgad 

E ncü men, 2 (1 layiha, 1 takrir) işıi intaç etmiştir. 

1/ 679 

r_,AYİHA 

İskan kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesin e 
dair olan 28-!8 sayriT kanuna müzeyyel 

'fAKHİR 

4/ 32 liiresnn ( Ul. 1 h san Sökmen) - İ:;ki'm kanununun 31 
nci maddesiniıı 1 nci fıkrasmrn tefsiri hakkında 

Dr. Osman Şevki Ulııdağ 
M em ed S om er 
Abdülnıuttal·ı:b Öker 
Kazını N mni Duru 
K e mal K ıısun 
Nuri Ural 
Dr. Rıza Levend 
Şevki ÇiZoğlu 
H üsamettin O kan 
N azını Por oy 
Errvin Dranıan 

10 - II - 1937 tarihinde 3123 sayılı 

kanun olarak ka:bul ediLmiştir. 

4 - I - 1937 tarihinde 221 sayılı tef
sir olarak kaJbul edilmişıtir. 
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[Memurin kanunu Muvakkat encümeni] 

(VekaJetlerle karşılıklı eıı cümeıılerdc n seçilen 2 er üyeden mürekkelı ) 

R e is 
111. M. 
Ka. 

Erzinca,n 
Bıwd1.ır 

: lçel 

Abdiilhak Fırat 
H al·id Onaran 
Fik'ri Mutlu 

Afyon K. 
Amasya 
Antalya 
Bolu 
Gaz·t: Anteb 
fzmir 
1\-a,stamonu 
K·t1·şehir 
f\onya 
Konya 

G mnal Ak çın 
Nafı'z Ali'ün 
'1' ev fı'k Arı can 
Müat Dağdemit· 
R emzi Gii1·es 
Kamil Dnrsun 
Ş e1·if ll den 
. 17 ı' Rıza Esen 
Kazım Giirel 
K azım O kay 

Konya 
Malatya 
J"Jifıığla 
Ni,ijrZe 
Nı'ğdc 

Sinou 
U1··ta 
Tlrfa 
Zong1ıldak 

R essam Şevket Dağ 
Ernnıllah Barkın 
Nııri Tıına 
Ahmed V ef ik Ulu,çay 
Kamil 11-·delp 
Hıılusi Onıçoğlıı 
Gl. Ahmed Yaz.r;an 
R ef et Olgen 
},f itat A ltıok 

Ecümen, 5 (2 layiha, ı teklif. 2 tezkere) işin 4 nü intaç etınişı ve geriye kalan ı iş gelıecek 

içtimaa kalmıştır. 

LAYİRALAR 

No. Bulasası Muamelesi 

1/ 103 Gümriiik ve inJıisarla.r vekı3Jeti memurları kanunu li'i-
yılhası Encümendedir. 

1/477 Memurin kanununun 7 nci madedsine ·bir f r.kra ek-
lenmesine dair 

TEKLİF 

2/ 45 Tekirdağ (Faik Öztrak ve dokuz a rkadaşı ) - Me-

27 - I - 1937 tariılıinde 3104 sayılı 
kanun olarak kalbul edilmiştir . 

murlar hakkında 29 - III - 1937 tarihinde Dahiliye en
cümenine. 

TEZKERELER 

3/ 103 Şeref ve h.aysiyeti muhii suçlarm hangi suçlar addo-
lunduğunun t efsiri hakkında Başvekalot tezkoresi 12 - V - 1937 tariılıinde 991 sayılı 

karar olarak kaıbul edilmiştir. 
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No. Bulasası 

3/ 259 Meınurin kanununun 4 ncü maddesinin (C) fıkrasii C' 

49 ncu maddesindeki (Muıhüi •haysiyet ve namns cii
rüru ) kaydinin şiimulü der ecesinin tefsiri h akkında 
Başveliale t t ezkeresi 

Muamelesi 

12 - V - 1937 tariılıinde 991 sayılı 

kararla birleştirilerek kalbul edil
miştir. 

[Orman kanunu M uvaklmt encümeni] 

(Adliye, Bütçe, Dahiliye, Maliye ve Miill Müdaf aa c rı cüıncnlerindcn seçilen 5 er üyeden mürekkeb) 

Antalya 
Antalya 
Balıkesir 
Bıırsa 
Çoruh 
D iyar-bekir 
EiliTne 
E1'z·ıırum 
if} ·rzıırunı 

.E1·zıırum 
Gümüşane 

R eis 
M. M . 
Ka. 

: Kastam,onıı 

: Trabzon 
: E1··zurıım 

Celal Af eng'ilibörü 
1\Ttıman Aksoy 
Cemal Esene'r 
1l'ıf Akgüç 
Atıf Tiiziin 
I-I-nriye Oniz 
Faik Kaltakkıı·an 
Gl. Z eki Soydemiı· 
N a.hye Elgiin 
8 ii.k rü K oçak 
Ali Şevket Onde1'sev 

_Tahsin Coşkan 
Raif KaTaeleniz 
Fu,ael Sir-men 

Gümüşane 
lstanbııl 
Kocaeli 
K on ya 
:Manisa 
JI!I a1·rl in 
Saınsnn 
Telı'irilağ 
Van 
Yozga,el 
Z ongıt.l dak 

Dw·ak Saka-rya 
Yaşar Yazıcı 
N aelim B o zat ık 
Al'i Rıza Tii-rel 
'1' ahi-r H it it 
Rıza Erten 
Rnseni Barkın 
Fcıik Öztrak 
lb1·alıim A rvas 
Sırrı lçöz 
R i fat V arelar 

Encümene havale edilen 2 Iayihadan ibiri intaç edilmiş, biri de gelecek içtimaa kalmıştır. 

1/ 196 

1/ 294 

LAYlHlALAR 

Devl et ormanlarmdan köylülerin intifa hakkı kantı 

nuna ek kanun layiliası 

Orman kanunu layiilıası 

Encümendedir, 

8 - II - 1937 tarihinde 3116 sayılı 

kanun olarak kalbul ~dilıniştir. 
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[Vilayetlerin husus] idareleri kanunu layihası Muvakkat encumeni] 

(Dahiliy<', 1kt ı. · ııtl , l\[aarif, 1\raliyc, Nafıa n~ ~ılı hat YC i çt iına 1 ınuavenet encüınenlerinden seçilen 
3 er üyeden mürekkeb) 

Afyon K. 
Afyon K. 
AtJdın 
Bwrsa 
Denizli 
D(IJa~rbeki'l' 
Er·z~incan 

Gazi Anteb 

Reis 
M. M. 
Ka. 

: A utalıJa 
: Tokad 
: Kayse~ri 

Cemal Akçın 
f zzet Akosrnan 
A d11Ctn Ertekin 
D·r. Sadi Konuk 
Hamdi B e1·krnan 
Zülfii Tiğrel 
Hikmet Işık 
R emzi Gür· es 

Rasilı Kaplan 
Galib Pekel 
Ahrned Hilrni Kalaç 

Gi·restm 
! çel 
! zmir 
Kayseri 
Konya 
Smn.sıın 
Trabzon 

Muzaffe'l· Kılıç 
Fikri M~utlu 

Ii asan Ali Yücel 
Salih Tıwgay 
Kazım Okay 
]femed Ali Yürüker 
S eniha Hı.zal 

'~ ~: ... ~~-~j :ı l\.~ . ' ~.. " .... 
l~~.- ... ~·ı...~ ' 

Encüın~ne havale edilen 2 layiha intaç edilmemiştir. 

L.A.Y!H\AıLAR 

No. Hulasası Muamelesi 

1/121 Husus] idarelerir, belediyelerde çalışan lbaytarlarm 
tayin, tebdil .,,; sair muam elelerine dair Encümendedir. 

1/ 129 Viliiyetlerir. ·:msusi idareleri kanunu layilıasr Encümendedir. 



3 - Encümenlerin toplanma sayısını gösterir cetvel 

Daimi encümenler· 

Adli ye 
Arzuhal 
Bütçe 
Dahiliye 

Encüıııcııl<' t' 

DiYaıu muhasebat 
Gümrük v inhisarelar 
Harici ye 
İktısad 
Kütüpane 

Eııcümeni 

» 
» 

> 
)) 

)) 

> 
» 
» 

'l'op luıı -

ma sa-
yısr E ncümenler 

60 Maarif Encii.m eni 
90 Maliye )) 

7 Meclis hesablarınrıı tctkiki » 
67 Milli Müdafaa » 
36 Jafıa » 

17 Sıhlıat ve ic;t.imai ınuavenct » 

ll Te kilfı.tr esasiye :. 
45 Ziraat :. 
7 

Muhtelit ve muvakkat encümenler 

Toplan
ma sa-

E ncümenler 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
ın iirel< k eb Mubtelit enciimcn 
Adliyc ve Teşkilatı esasiye enciimenle
rinden mürekkeb l\.ftılıtelit encüınen 

Hariciye ve Milli Müdafaa encünı enlc

rinden mürekkeh 1\fuhtellt encümen 
Belediye kanunu nıuvakkat encümen i 
(VekD letlerle karşrlrklr encümenlerden 
scc;ilen ikişer üyeden mürckkeb) 
!skan kanunu Muvakkıı.t encümeni 
CAdliye encümeniııden 2 ve Bütçe. Da 
hiliye, Hariciye, Tkhsad. Maliye, Milli 
M:üdafaa, Srlılıat ve içtinıai ınuavenet 

ve Ziraat en c üm enleriııden seçilen üç: er 
üyeden mürekkeb) 

yrsr 

2 

2 

4 

E ncümenler 

1\feınurin kanunu ifıwakkat enrüıııe

ni (Vckaletlcrlc k:ırş ılrklı encünwn
lerden sc<.;ilcn iki şcr üyeden ıniiwk
keb) 
Oıııııı.n kan u mı 1V[uvn k kat eııciinıen i 

(.:\dliye, Bütc:r Dahiliye. l\ l ııliye ve 
l\'fill'i Müdafıın rnriiuıenlerin<lcn sı>çi
len brşer üyeden miirekkeb ) 
Vilftyctle ı'İn lmsusi iLlal'eleı·i kanııııu 

l~yihası MuYakkat r n cünı on i (Dnhi
liyc, tktrsad, 'Maarif, Maliye, ~;ıf:rn 

Ye Sıhhat ve içtimal ınuavcnct eııci.i 

mcnlerinden seçilen üc;er üreden nıü
rekkeb) 

Toplan
ma sa-

yrsr 

57 
lG 
48 
15 
14 
3 

36 

'l'oplaıı-

ma sa-
yrsr 

6 

17 

ı 



4 --Encümenlerin mesaisini hulasaten gösterir cetvel 

' ' ..... ;... ;... 
;... 

::;:; <ll ç;j 

~ ;... <ll ;... "";:::~ 

w s- ::.., ~ s ~ 
o;: ::.> 

.5~ '"""' ~ 8 - - ·~ .--; ., ..... ~ <:::: "'" ...... "-' 
h " ~ ..!.<: 2 t ..!.<: "' 

.,_ ~ ...., .,_ 
~ Q.) Encüınenlcr <~ Q, "- . ::.., r ;:; 

H E- E- ::::-' ..-; ::..- .,- -- ...::.... ro 

Daimi encümenler 

Adliyc cncümeni 33 3 33 o 3 72 43 29 
Arzuhal » o o o 9 2 ll 6 5 

Bütçe » ı99 ı9 36 5 2 26ı ı79 82 
Dahiliye » 30 3 4 ı o 38 25 ı 3 

Divn.m mnhasebat » 36 o 23 o ı 60 20 40 
Günn·ük H' iıılıi ~adar » ı3 o ı o o o 23 2ı 2 
H ariciye ~ 40 ] ı o o 42 39 3 
lkt rsad » ;)3 5 20 o o 78 56 22 
Kütüpanc :. o o o o o o o o 
l\Iaarif » 11 2 2 o o 15 8 7 
Maliye » 38 3 u 3 2 70 62 8 
Mer li ~ hcsa lı la ı·ınnı tctkikı » o o o o o o o o 
Milli Müdafaa :t 26 o 9 o o 35 30 5 

Nafıa :t ıs o 2 o o 20 ıs 2 
Srhhat ,·c ic;timal ınuavenct » 4 o o ı o 5 5 o 
Tc~kili11 r esasiye :i> o 5 o o o 5 ~ ı 

Ziraat » ı4 1 ı ı o ı7 ı o 

Muhtelit ve muvakkat encümenler 

Auliye ve Da lıili ye L·m·ünı cııl e rind cn mü l'l'kk<'iı 
i\IulıteLit c ıı c i:inı cu o ı 3 o o 4 2 2 
Ad iiye \' e Tc~ki l iltr c~as iyc c ıı e i:im eııl e rinuc n mü-
r ckkciJ .\ l uhLcliL cu cümcn o o 20 o o 20 ı 3 7 
ll m·iei~-c n ; 1\li lll l\lüdal'aa cncümcı ı ler inden mü-
ı· ekkeb ~lıılıt c l it e ncümen 3 o o o o 3 3 o 
Beledi~·de l' kııııunu l\Iuvakkat encüıncni o o ı o o ı ı o 
hldn kanunu l\ luvakkat encümeııi ı o o ı o 2 2 o 
lVIcnnu·in kaıımııı :i\InYakkat cncümcni 2 ı 2 o o 5 4 ı 

Orman ka nu ıı u ;\[unıkkat cncümeni 2 o o o o 2 ı ı 

ViH\yct l c ı ·iıı h llSLI St iuarcleti kanunu ln yihası 

Mu 1·akkat &ne üm eni 2 o o o o 2 o 2 

Yekiln 525 44 191 21 10 791 559 232 



D • inz1bat komisyonu mesai hulasasi 

balıili nizamnamenin 198 nci maddesi mucibiace, Riyaset clivaıumn 1 numaralı kararı ile 
Reis vekili Tevfik Sılayın reisliği altmda idarr ~ miı·l eri (Ha lid Bayeak, Dr. Saim Uzel, İrfan 

Ferid Alpaya) ile Katibi umumi (Veysel Genya) dan 1erekküp eden !nz1bat komisyonunu alaka
dar edecek bir hadise vukua gelmemiştir. 

E - Umumi evrak muamelat1 

tkinci içtirrıxı içinde Meclisi aliye: 

276 Layiha 
23 Teklif 

136 Tezkere 
24 Takrir 
22 Muhtelif evrak 

205 Mütenevvi hususata aid evrak 
214 Bazı eşhas hakkında takibatı kanuniye icrası için müsaade talebini havi Başvekaıet 

tezkeresi 
1033 ArzuhaUer 

1933 Evrak gelmişti1·. Encümenler ve kalemler arasında yapılan havaleler bu yekundan 
hariç tir. 

1 - Layilialar 

İkinci İçtima içinde Yüksek Meclise (276) layiha gelmiş olub bunlardan (178) i resen veya birleş
tirilerek kanun olarak kabul edilmiş, (3) ü HükUmet tarafından geri alınmış, (1) inin müzakeresine 
lüzum kalmamış ve (1) i de ruznamede kalmıştır. Mütcbaki (93) layiha ise gelecek !çtimaa kalmı~tır. 

Birinci İçtimadan müdevver (47) layihanrn (16) sıresen veya birleştirilerek kanun olarak kabul 
edilmiş, (4) ü HükUmet tarafından geri almmrş ve (1) i hakkında Bütçe encümeni mazbatasr ka
bul edilmiştir. Mütebaki (2·6) la.yiha üç:üncü l ç:ti maa kalmıştır. 

F cvkalade içtimadau müdcvver (36) layihaya gelince; bunlard~n (lO) u kanun olarak kabul edU
miş ve (1) i HükUmet tarafından geri alınmıştır. M.ütebaki (25) layiha üçiincü !çtiına kalnuştır. 



1'.nl\ 
- ;G;G:J -

A - İkinci 1çtima içinde gelen layihalar 

N n. H ulil.sası 
--- ------------------- -------- -------

l j 6l::l ..1\,skeri tayiııat. ve yenı muvakkat kanununa müzcyy cl 
ı325 numaralı kanuuun ı nci lllladdesiniİ değiştiren 

2112 sayılı kanımun jandarma gedildi cı:1ba ş ve jan
darma meslek nı ckteblcri talebelerin e de t atJbikı hak-

Muaırıclusi 

kında ı4 - V - ı937 tarihinde HükUmet ta
rafından geri alınmıştır. 

1j6ı4 

ı;ı6ı5 

ıj6}6 

ı;6ı7 

Dahili istil:ılak vergisi haldmıdaki ı 718 numaralı ka
nunu değiştiren 24ı 4 sayılr kanunla ı 718 numaralı 
kanuna müzeyyel 2448 sayılı :kanunun değiştirilmesi
ne daıir 
Devlet demiryolları ve lillllanlarr i şletm e nmumi ida
resi ı934 yılı son lıesaıbı hakkında 
Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkındaki 2 mart 
ı331 tarihli muvakakt kanuna mÜıZeyyel 935 sayrlı 

ka.ı:ıwnın ı nci maddesinin değiştirilm esine ve ıbu ka
nuna bazı maddeler cJd eıımesine dair 

Gümrük tarifesi kanununa ek kanun l~ yiiliası 

lj6ı8 Gümrük ve muhafaza memurlarilc subaylarrum otur
maları için cv yaptırılması ve :bunların resınl ıbina.la-

Giiıınrük ve inhisarlar encümeninde. 

Divanı muhaseba.t encüm.eninde. 

20 - V - 1937 tariılıinde 3177 sayılı 
kanun olarak ka;bul edilmiştir. 
9 - IV - 1937 tariliinde 3152 sayılı 
kanun olarak ka;bul edilmiştir. 

rın ımüsaid olanlarmda kira ile oturmaları !hakkında 20 - I - 1937 tarihinde 3096 sayılı 

kanun olarak kaibul edilmiştir. 
l / 619 Havayolları Devlet işletme idaresinin maaşlr memur-

ları hakkında 4 - XII - 1936 tarihinde HükUmet 
tarafından geri a~ır. 

1/'620 

l f'621 

1/622 

1/623 

Havay<Jlları Devlet işl etme idaı~sinin 1933 ve 1934 
yılları son hesabı hakkında 
Hudud ihtilaflarmm •tetkik ve t esviyesine mülcuair 
T.ürlciyc Cümhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cümburi
yetleri ittihadi .arasında ınrünakid 6 ağustos 1928 ta
riılıli mukavelenin uzatılınası ıbaıkkındaki notanın tas
diluna dair 

!cra Vekilleri H eyeti kararile tayin olunacak yeı-ler
de ta1ibik olunnı.ak üzere ceza muha;kemeler<İ. usulü ka
nununa müzeyyel kanun Hl.yihasr 

!nhisarlar idaresi hakkındaki 1660 numaralı ka
nuna müzeyyel 2159 sayılı kanunun 9 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair 

J / 624 İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki kanunun ı6 ncı maddesinin değiştiril

mesine dair 

Divanı muhasebat encümeninde. 

7 - XII - ı936 tariilıinde 3075 sayılı 
kanun olarak ka;bul edilmiştir. 

Adiiye encümenincle. 

ll - XII - 1936 tarihinde 3078 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabıli edil
miştir. 

Maarif encümeninde. 
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No. Bulasası Muamelesi 

1/ 625 Polis tcşl<ilut k::ınunuııun bazı nıacll1deriniıı değişti

rilmesi hıılduııda 

]/626 Kan gütıııe selıcbile işlenen katiller . ıuıkkmda 

4 - \'1 - J 937 tarihinde 320 L sayılı 
k< ı nun ularak ka bul edilmiştir . 

ll - VI - 1934 tarihinde 3236 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

]/627 Koııya onısı sulama idaresi 193-1: yılı ::;on hesabı hak- • 
kında Di'"1tıU ınuhas bat encümeniııde. 

1j62 ~faaı·if vckaleti uıerkez tcşkila. tı \'C vazifeleri hakkııı-
daki kauuna ek kanun layihasr 

1/629 Mülga ! stanbul clarülfünunu 1932 yılı son hesabı 
hakkında 

1/630 Sıvas atclyesinc muktnzi t ezgrthlar iç:in 2 500 000 
liraya kadar ta :ı h hüdat yapılmasına dair 

1/631 Türkiye il e Finlandiya arasmda nıünakid 12 a.ğustoı; 
1929 tarih 1 i ticaret ve seyrisefa in muahedesine nıü
zeyyel 20 haziı·ı:ın 1936 tarihli itilafm ve ayni tıırihl i 

ticaret muahedesile ıneı·but listelerin Ye (1 ) ııuııııınılr 

muııznın porotokolün tascl ikma dair 

1/632 Türki ye Cüınhuriyeti il c ltalya Kmıllrğr nrcısmcl a 

4 nisan 198-1: tari·hintle im za ed ilen Ye 275 , 291-l- w 
2952 sayılr kanunlar ilc nıeriye t müc11eti uzatil a n ti 
caret muka\'elenıımesi ilc tediyatm tanzimine dair 
olan itila fnanı e w ııı cı·butlarmrn 3 ay clalı:ı. temelidi 
hakkmcıa · 

1/ 633 Tüı'kiyc ile Romanya arasrnc1a ıııünakid ( Dolırucı:ı

nın 'riiı'k alıa li ·in in mulıaceretiııi tanzim edeıı mnka-

6 - I - 1937 taı·ihindc 3087 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. · 

18 - I - 1937 tarihinde 3095 sayılı 
ka nun olarak kabul edilmiştir. 

27 - XI - 1936 tarihinde 3071 sayılr 
bı ırun olarak kabul edilmiştir. 

JO - II - 1937 ta rihi nde 3126 s:ıyrlı 

k anun olarak kahul edilmiştir . 

1 - U - J 937 tarihinele 3109 sayılr 

kaııunlıı birleştirilerek kabul edil
miştir. 

velenanıe ) ııin tasd ikıhakkmda 25 - I- 1937 taeihinde 3102 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 63-l- Ti.iı·kiyc C'üınhmi~·cti Ziraat baııka sr kanunu l ayilıası 4 - VI - 1937 tarhlıinde 32().2 sayılı 

1/ 635 Zabıtai srlılıiyei haynmi~·c muayene riisnınuna aid 
-1:05 sayıl r kaıınmı ili şi k tarifenin değ· işt i rilııı esin 
dair 

1/ 636 !=iüınerlıaıık kanuınıııull ll nci ınadcJc. iııiıı dt'ğişt iril
ın es i ve lG ııci nı aclcles iıı e lıiı: l'ıknı eklennıC's i hak
lunda 

1/ 637 Hl36 yılr ınnnızrnci nınnıniye kaııunnııa hağlr (D ) 

kanun olaral~ ka.bul edilmiştir. 

ll - I - 1937 tarihinde 3091 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - II - 1937 tarihinde 3111 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ye (J:ı) cetYellerinde kızı değişiki ik yapı lmasııı'a dair 23 - XI - 1936 tarihinde 3069 sayılı 
kanun olarak lmbul edilmiştir. 
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No. Hulasasr Muamelesi 

1/ 638 Cezu ıııulıak ı:'ıneleri nsulü kaınımıııun 17-J, J75 n : 

3ö3 ıH:i ıııaddeJeriniıı ut'ğiştirilınesiııe dair 7 - VI - 1937 tarillinde 3207 sayılı 

kanuıı olaı·ak kıvbul edilmi':Jİir. 

1/ ö39 ='ılcşlıud sn<;lann ımılwkcnıe usıılüııl' dair ohııı 3003 
sayıLr kaıımı un 1 li('İ malldesinin tlcğişt.irilmcsi kık-

lunda Adliyc cııcüıncninde. 

] / ö-±0 

l / 6-n 

'l'ürk r·~.: ;w kanmınıırın 

nw~ine dair 
lıazı ınml dc·lcı·iniıı değiştil'i l -

'l'iil'kiyc Cüıı ı lıuri.n.! ti i le lta !ya Kırall rğı al'asıı ıd;ı 

-1 ııisaıı UJ:3J 1ııl'ilı incl c inı za edili]! ınulıtelif Lm·ilıh·l'

de ınüdd!'ti uzatılınış ulnn t.iean•1 nıukan·it'sile 1l'
diyatııı 1aııziıııine cl<ıir olaıı it.i l fıl'ııilınl' \'P Jlll'l'lın1lıı 

rıııın l>i ı· ;ıy oıı g-ün cl;ılı;ı llll'l'i~-l'11l' lHnıkılııııı sı lıak

kuıdn 

l / 642 1!13:) ~ - ılı biHc:esiniıı 810 ııcn faslmdan aYııııs olarak 
ve ı-ilınir;; olan 9 72!i liı-aııııı J\'1 ilJl l\lüdahıa wki1ld i 
1H36 yıh bıı·a hiit<~es indc a<;:ılaf';ık husus! fasrll1aıı 

nıahsulııı hakluııda 

1/ 643 Dii~·umı n nı n m i yP , 

\-c Harieiyc vekillcti 
.Tandanııa unınııı kuınaııdaıılığı 

1!1:16 ~rılı lıilt<:elcı-i ı ıLlc 71-' 000 
l iı-n lrk ıııünııkal c :·;ıpılııııısımı cl::ıir 

1/ 6-1--t 'l'üı·kiyt> Cüınlımi ~-c ti i lı · Yn~ı)sı ·ı \'~T;ı 1\ mı llı ğ·r a l'a 
smd<~ :!~ hir· i ııei l.er;wiıı 1!136 taı · ilıiııdc im za rıl ilıııif:' · 

olıııı ikıııııet ııınka\·vll•naml' siııiıı tasdikıııa ılair 

] / 6-1-:i 

1/ 6-+fi 

(/ii<:ııı<'ı!let·p '."(• llllilıt<ı (: <:iı't<; ii PI'l' f11lııı ı ıı Jıık \'(' .\'l'nlPk

Jik d<ığ-ıf ı l ınıı s ı h;ıkkıııd;ı 

J Lı \"il,I"Oii<Jl'l J)l:\' ll't i~ltt ıııe i d;ı i' ('.-; i Ul>](j yılı l ıülı:l' 

s iıı e ..J.OO 000 lir;ılık ıııtıı! z;ım tnlısisat ko nıılnııısıııa 

3 - II - 1937 tarihinde 3112 sayılı 

kanun olarak kabul edilmi~tir. 

1 - II - 1937 tari lı inde 3109 sayılı 

kammla birleştirileı-ek kaıbul edil
miştir. 

25 - I - 1937 tarihinde 3100 sayılı 

hmnn olarak kabul edilmişıtir. 

30 - XI - 1936 tarihinde 3072 sayrlı 
Jmının olarak kabul edilmiştir. 

7 - XII - 1936 tarihinde 3076 sayılı 
kanun ola rak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinele 3242 sayılı 
kaııu ıı olarak kabu l edilmi ~tir. 

daiı· 30 - XT - 1936 tıll'ilıindc 3073 sayılı 

kanun olarak kabul ccli lmü;;1i.r. 

1/ ö..J.7 ;\Jaliyl'. Sılılı:ıt n· i 1:t i ıı ı ai ııııuın·ııd n · XaJ:ıa wki'ı

letle ı ·i 1!)36 ~·ılr lılif<:ı • lı · ı · iııl' 1 7:)0 000 liralık ınuıı 

za ın t;ılısisat koınılnı a--; ııııı dnil' 

1/ 6-1-S 103G ~ -ılı mnvazeıwi uıııuııı i ,\· c· k;ıınıııuııa hağlr bazı 

dı:ıire lıütçcleriııcl e 3.)1 :21~1 linılık münnkalc ~-apıl

nınsrna dair 

30 - XI - 1936 t a ı·i •lıiııcl c 3073 sayılı 
kamuıla ılıid€ştiı·ilerek kwbul edil
miştir. 

23 - XII - 1936 tarihinde 3081 sayrlr 
kanun olarak lmbul ooilmi.ştir. 



No. 

1/ 649 

1/ 650 

- ·232-
H ulisası 

Devlet meteoroloji işleri genel direktörlüğü teşkilat 

ve vazifelerine dair 

Hudııd ve sahiller sıhhat uınum müdürlüğü 1936 yıh 
bütçesinde münakale yapılmasına ve fevkalade tah
sisat konulmasına dair 

1/ 651 Askeri memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanunun 5 
nci ınaddesile bu maddeye bir fıkra ilavesi hakkm
daki 2016 sayılı kanunun 3 ncü maddesi hükmünün 
değiştirilmesine ve adı geçen 1455 numaralı kanuna 
iki muvakkat madde eldenmesine dair 

1/ 652 1!)36 mali yılr ınuvazenei nınnıniye kanununa dahil 

Muamelesi 

10 - II - 1937 tarihinde 3127 sayılı 
kanun olarak kwbul edilmiştir. 

30 - XII - 1936 rtariıhinde 3084 sayılı 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

ll - II - 1937 tariılıinde 3128 sayıli 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılınasına dair 23 - XII - 1936 tari-hinde 3081 sayılİ 
kanunla bir1eştirilereık kalbul edil
miştir. 

1/ 653 1936 yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) 
cetvelinin Jandarma genel komutanlığı kısmında 

değişiklik yapılmasma dair 

1/ 654 Milli Müdafaa veka.J eti Hava müsteşarlığı hesahma 
Almanyada makine mühendisliği tahsilinde bulunan 
teğ·men Fuad Hakkının 863 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesinden hariç tutularak hemnasıblı teğmenlerle 

4 - I - 1937 tarihinde 3086 sayılr 
kanun olarak kwbul edilmiştir. 

birlikte yüzbaşılığa terfii hakkında Milli Müdafaa ~ncürneninde. 
1/ 655 İnhisarlar nınnın müdürlüğü 1936 ~- ılı hi.itı;es inde 

1/ 656 

117 000 liralık münakale yapılınasına dair 

1936 yılı muyazenei ummniye kanununa bağlı bazr 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

1/ 657 l\'f.aaşatm tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 ve 1498 
sayılı ka.n,unlara ek 1843 sayılı kanunun 2 nci ve 4 
ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 

1/ 658 Madeni' ufaklık para hakilundaki 22·57 sayılr kanunun · 
bazr maddelerinin değişHri1mesine dair olan 2461 nu
maralı kimunun 1 nci maddesini n değişti ri] m esi hak
kında 

1/ 659 'l'ürli:iye Cümhuriyeti ile İtalya Kn·allığr arası·nda 
4 nisan 1934 tarihinde lımza eclilib muhtelif tarihler
de müddeti uzatrlmrş olan ticaret mukaveleııamesil c 

tcdiyatrn tanzimine dair olan itilıiifnam e ve mcr.lnıt

lannın on gün daha meriyette ibn·ak ılırnn sr hnkkmda 

4 - I - 1937 tarihinde 3085 sayılı 

kanun olarak ka:bul edilmiştir. 

4 - I - 1937 ıtarihi:nde 3086 sayılı 

kanunla ibirleştirilerek kalbul edil
miştir. 

Bütçe encümeninde. 

25 - I - 1937 tarihinde 3103 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - II - 1937 tarihinde 3109 sayılı 
kanunla birleştirilerek kalbul edU. 
ıırlftir. 
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No. Hulasasr 

1/ 660 Türkiye Cürnıhuriyeti ile Yugoslavya Krrallığı arasm
da 28 birineiteşrin 1936 tarihinde imza edilen ticaret 
ve seyrisefain mukavelenamesile meı,butu mektubla-

Muamelesi 

rrn tasdilana dair 10 - II - 1937 tariJıinde 3125 sayılr 

Jmnun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 661 

1/ 662 

1/ 663 

1/ 664 

Vakıflar umum müdürlüğü 1936 yılı büt~esinde 

44 500 lirairk münakale yapılmasma dair 

Şeker istihlak ve gümrük resünleri hakkındaki 2785 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değ·iştirilmesin e 

ve ibu kanuna bazı hükümler iUhcsine dair 

Tiirlöye ' ümfrıuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti ara
•sında imza olunan afyon anlaşmasının tasdiluna dair 
olan 2791 sayılr kanıma ek kamın Joayİ'lıasr 

Adiiye ve gümrük ve inhisarlae Yckaletleri binalarr 
:inşaatı için 1 000 000 liralık taahhüd İcrasına izin 
verilmesi hakkında 

1/ 665 Ceza kanununun mm•ldi ımeriyete vazrna müteallik 
kanunun 27 nci maddesinin tadili hakkındaki 952 sa
yılı kanunun değıiştirilm esine dair 

1/ 666 

1/ 667 

Su süzgeci işletmesi için 60 000 liranın tahsisin e dair 

Konya ovası sulama ve işletme idaresinin 1932 yılı 

s'on hesabı hakkında 

1/668 Bazı maden hurdalarrnın dışarı çıkarılmasının yasak 

8 - I - 1937 tarihinde. 3089 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - I - 1937 tarihinde 3101 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - ll - 1937 tarihinde 3121 sayılr 
kanun olaraık kabul edilmiştir. 

2.0 - I - 1937 tarİlıinde 3097 sayılr 
kanun olaraık kabul edilmiştir. 

10 - II - 1937 tarihinde 3119 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
27 - I - 1937 tarihinde 3106 sayılr 
kanun olaraık kabul edilmiştir. 

18 - I - 1937 tarihinde 3094 sayılr 
kanun olarak kabul edilmişıtir. 

edilmesi ve satın alınması hakkında Bütçe encümeninde. 
1/ 669 25 780 000 lira fevkaladc talısisat verilmesi hakkm-

daki 3037 sayılı kanunda değişiklik yaprlmafnııa dair 20 - I - 1937 tarihinde 3098 sayılı 

bnun olarak kaıbul edilmiştir. 
1/ 670 Cenevrede Milletlerarası iş teşkilatı konferansının 

19 ncu inikadında kabul edilen yeratlı işleri muka 
velenamesinin tasdikma dair 

1/ 671 

1/ 672 

Adliye teşkila.t ve kadrolarmda yapılacak tadilat ::ı 

dair olan 2474 sayılr kanuna ek kanun layiha ı 

Askeri orman koruma teşkilatı hakkında 

1/ 673 Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülü hak
kmdaki 1452 sayılr kanunun 18 nci maddesine bir 
fıkra eldenmesine dair 

9 - VI - 1937 tarihinde 3229 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - II - 1937 tarihinde 3110 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
26 - IV - 1937 tarihinde 3157 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3139 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/ 67+ Zahi tan \·e askel'i mE>nınrların ınaa~atı hakkrnrl al'i 
1453 sayılr kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra ek
lennı esine dair 

1/ 675 Ziraati takviye i <ı in 1337 : 1341 se neleri lHali yc: Zi · 
ra.at. ve İktrsad Yekalctlcri bütc.:elerinde ac; ıl a n faı-;ı l . 

lardan .-~ iftçil ere tavizen yapılaıı yarrlınılardan ıııü 

tevellicl borc:larm taksit<> raptrııa ve fa izlerinin at-

lVInamelesi 

15 - II - 1937 tarihinde 3140 sayılr 
ıkannn olarak krubul edilmiştir. 

fine dair 27 - V - 1937 tarihinde 3186 sayrlı 
kanun olarak kwbul edilmiştir . 

1/ 676 193fi mali yılı mnvazenei uınumiye kanununa bagiı 
bir kısım daire bütı:elerinde değişiklik yapılına . ·ııw 

dail' 27 - I - 1937 tarihinde 3105 sayılr 
kanun olarak lmbul edilmiştir. 

1/ 677 

1/ 678 

1/ 679 

1/ 680 

1/ 681 

Jaııdarma <:>fraclr hakkındaki 1861 nuınımılı kanu
'nun bazı mflddeleriııi değ·istircn kaının lfıyiha:;ı 

Ziraat vekilieti nızife ve te~kiHitr hakkmda 

İskfın kamınnmm bazr ın adde l e riııiıı cleğ·iştirilmesiııt· 
c1air olan 2848 sayrlı kanuna nıüzeyye l 

Pos1 a, telgraf Ye telefon um u ın müdürlüğü ] 936 ma li 
yılı hütçesinde 43 100 liralık münakale yapılınasına 
dair 

Anadolu demiryolları ve Hayda rpa ~a limaıır şirke1-

leri mubayaa nıukavelena.nıelerinin hazr nıacld e leı·i 

ııin taclilinc dair iki kıta mukavelenamenin tasdilu 
lıakkrnda 

1/ 682 .-\ıı aclolu demiryolu Ye Hayclarpa~a linı anr şil'keti es
ham , tahvil ve mümcssil senetlerinin Sıvas- Erzunıııı 

26 - IV - 1937 tarihinde 3155 sayılr 
ıkanun olarak kabul edilmiştir. 
4 - VI - 1937 tarihinde 3203 ve 3204 
sayılı kanun .olarak kabul edilmiştir. 

10 - II - 1937 tar~hinde 3123 sayılr 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

5 - II - 1937 tarihinde 3114 sayılı 

kanun o.Jaraık kabul edilmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 3142 sayılr 
kanun olarak kabul edi lmişıtir. 

veya Erğani tahYilleı·i ile mühadelesi lıakkrııcl :ı 15 - II - 1937 tariıhindc 3136 sayılr 

kanuı:ı. ola.raık kabul edi Lmişt.ir. 
1/ 683 Askeri izin kanununa ek ka.nuıı layi hası 12 - II - 1937 tarihinde 3129 sayılı 

kanun ola.raık kabul edi lmişıtir. 

1/ 684 Oedikli küçük zabit ınembnlanna dai ı · olan kııııuııur, 

2 nci maddesinin B ve C fıkralarnun değiştirilııı esine 

Ye mezkür kanuna lıir muvakka.t madde eklenmesi-
ne dair 15 - II - 1937 tarihinde 3134 sayılr 

kanım olaraık kabul edilmişıtir . 

J / 685 

1/ 686 

1936 ınall yrlı urinıuıl nıuvazeııesiııe dahil bazı dniı·e 

bütçelerinde değişiklik yapılmasma dair 

Deniz hastanesinin tanıiri için 1937, 1938 ve 1939 se
nelerine sar! taalılılicle girişilmesi hakkında 

8 - II - 1937 tarihinde 3118 sayılr 

kanun olaraık kabul ed ilmiştir. 

5 - V - 1937 tariılıinde 3168 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulasasr Muamelesi 

1/687 !nhisa.rlar umum rnüüdürlüğü 1936 mail yılı bi.it<:e-
siııcle 10 000 liralık ıııünakale yapılması hakkında 5 - II - 1937 tarihinde 3113 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 688 Nafia ve Ziraat vekaletleri 1936 yılr bütçelerinin o

nunda açıl acak :fasıllara 17 659 liralık fevlmlilde 
tahsisat konulmasın a dair 

1/ 689 Türkiye Cüınhnriyeti ile İtalya Kırallrğı arasında 
29 ilk kamm 1936 tarihinde Roınada imza edilen 
ticaret ve seyrisefain ınuahedenaıncsile ticaret anlaş-

8 - II - 1937 tarihinde 3118 sayılı 

kanunla birleştirilerek kaıbul edil
miştir . 

masınm ve bunların ili şikierinin tasdiluna dair ll - VI - 1937 tarihinde 3246 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 690 Türkiye Ci.iınhuriyet Merkez hankası kanununa ek 
kanun layihasr 

• 

1/ 691 Askeri fabrikalar idaresine mütedavil sermaye o l:ı

Tak veTilmek üzere Maliye vekaleti bütçesinde ac,:ı

lacak fasla 100 000 lira fevkalade talısisat konu l ına

sma dair 

1/ 692 Ja nrl al'ına nmum kumanclanlığı 1936 yılı bütçes inde 
2 500 liralık mi.in:ıkale yapılması ha kkında 

1/ 693 Türkiye Cümhuriyeti ile Sovyet osyalist Cüıııiımi 

yetleri birliği arasında 9 teınımız 1922 tarihli d!'ıııiı· 

yoilarr mukavelesinin 16 ner ve 12 nci ınndd elerini 

tadilen ve te.fsiren 20 teşrinievvcl 1936 ta L"i hi nde 
Moskovada a ktedileıı anlaşnınnın tas(likr hakkınd a 

1/ 694 Denizyolları ve Akay işl etm e l e ri iclarelcl'iniıı yaptı

racağı gemiler için 1 O nı il yon limlrk tahsisat ni' i 1-
ınesiııe dair olan kanunun 1 nci maddesinin d(•ğ·i ştı

rilmcsi hakkındaki 3047 mııııaı·alı kanunun 1 ııei 

madd es i nin değişti ı·ilın es i ne da il' 

1/ 695 J !)~6 nı ali yı lı bütçesine nınıızam ve fH kali'id e tahsi
sat konulmasına ve b:ızı hizm etler için g-elecek S(' 

nel ere sar! taalıhüd sa lilhiyeti Yeı·ilmesine dair 

1/ 696 Yen iel en ya pıla cak su iş l erine 31 000 000 lira tah
sisi \'e buının için gele('ek senelel'e geçici taahhütl ı c-

]2 - n - 1937 tarihinde 3133 sayılı 
kanun olarak kabul edllmiştir. 

12 - II - 1937 tarihinde 3130 sayılr 

kanun olarak hibnl edilmiştiı·. 

12 - II - 1937 tarih in dt> 3130 sayılı 

kanunla. •hirl cşti ı'i l eı·ek kabul edil
miştir. 

7 - V - 1937 tarihinde 3171 sayılı 

kanun olarak kaibnl edilmiştiı'. 

12 - II - 1937 tarih inde 3131 sayılı 

kannn olarak kaibul edilmiştir. 

12 - II - 1937 tarihinde 3130 sa yılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
mişıtir. 

rasma mezuniyet verilmesi hakkıııda 12 - II - 1937 tarihinde 3132 sayılı 

kanun olarak kabul cdilrnistir. 
' -
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1/697 !mar kanununun 9 ncu ve 2290 sayılı belediye yapı 
ve yollar kanununun 8 nci maddeleri hükümlerinden, 
mazbut vakıfların mülkiyeti hususiye kaicl elerine 
tabi gayri menkullerinin i&tisnasma dair 

1/698 1936 mali yılı umumi mu , au·. ı•.cııinı~ gir·en bir kısım 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

1/699 BaşvekaJet teşkilat ve vazifeleri hakkında 

1/700 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1936 mali yılı bütçesine munzam tahsisat ve
rilmesine dair 

1/ 701 

1/702 

1/703 

1/704 

1/705 

1/706 

1/707 

1/708 

l/709 

1/710 

1/711 

Ankara şehri !mar müdürlüğü 1937 yılr bütçe kanu
un layiliası 

1937 yılı muvazenei urouroiye kanunu layihası 

Devlet demiryolları ve Timanları işletme umum mü
dürlüğü 1937 yılı bütçe kanunu layihası 

Havayolları Devlet işJ.etme idaresinin 1937 yılı büt
çe kanunu layihası 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1937 
yılı bütçe kanunu layihasr 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 yılı bütçe kann
nu layiliası 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 19.;; yılı 
bütçe kanunu layihasr 

- . 
Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 yılı bütçe kamuıu 
layiliası 

Vakıflar um um müdürlüğü 1937 yılı- bütçe kaııuııu 
layiliası 

Ankara Şehri İmar müdürlüğü 1935 yılı son hesabı 
hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadüfüne 
dair olan 1452 sayılr kanuna bağlı 2 sayıli cetveldeki 
Milli Müdafaa vekaleti kara kıs111I muallimlerinin 

Muamelesi 

Adiiye encümeninde. 

12 - II - 1937 tarihinde 3130 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

19 - IV - 1937 tarihinde 3154 sayılı 
kanun olarak ka,bul edilmiştir,_ 

15 - II - 1937 tarihinde 3138 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir, 

Mezkıir :müdü'rlük 3196 sayılı kanun
la Ankara belediyesine bağlandığın
dan müzakeresine lüzum kalmamış
tır. 

29 - V - 1937 tarihinde 3192 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 - V - 1937 tarihinde 3195 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 '" VI - 1937 tarihinde 3200 sayılr 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

27 - V - 1937 tarihinde 3183 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - V - 1937 tarihinde 3176 sayılı 

kanun olarak ka.bul edilmiştir. 

27 - V - 1937 tarihinde 3187 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - Y - 1937 tarihinde 3188 sayılı 
kanun olarak ka.bul edilmiştir. 

27 - V - 1937 tarihinde 3182 sayılı 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

Divaru muhasebat encümeninde 

miktar ve maaşları derecelerinin değiştirilmesine dair Bütçe encümeninde. 
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No. Bulasası 

1/712 Hayvanlarm bulaşıcı hastalıklarına karşı mücade
leye dair beyn.elmilel mukavele ile hayvanların, et
lerin ve menşei hayvani olan diğer mahsullerjn 
transitine dair beyn.elmilel mukavelenin ve (Et ve 
et müstahzarlarından, taze hayvani mahsulat ve 
sütten çıkarılanlardan başka) olan mahsullerin ih
raç ve ithaline dair beyn.elmilel mukavelenin tasdi
kma dair 

1/ 713 Hükümetle Ereğli şirketi arasında 28 ikinci teşrin 

1936 tarihinde aktedilmiş olan satın alına mukave
lesinin tasdiluna dair 

1/ 714 İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı son hesabı 

Muamelesi 

J 1 - VI - 1937 tarihinde 3243 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 - III - 1937 tarihinde 3ı46 sayılı 
kanwı olarak kabul edilmiştir. 

hakkında Divam mubasebat encümeninde. 

ı/715 lVIaden nizamnamesile 608 sayılı kanunun bazı mad-
delerini değiştiren 28ı8 ımınaralı kanuna ek kanun 
layiliası Bütçe encümeninde. 

1/716 lVIilll Müdafaa vekilJeti kara kısım ile Harita umum 
müdürlüğü ı936 yrlı bütçelerinde 3ı 420 Jimlık mü-
nakale yapılmasma dair 

1/ 717 Polis vazife ve sala.hiyet kanununa bir madde ekien
ınesine dair 

1/ 718 Tüı·kiye - Rolanda ticaret anlaşmasmrn 5 nci ve 
kliring anlaşmasının ı8 nci maddel..ırindeki ihbar 
müddetinin iki aydan lıir aya tenzili hakkında 

1/ 719 '!'ürkiye Cümhmiyeti ile Holanda Kırallığı arasm
da imzalanan ve 3020 sayılr kanunla tasdik olunan 
ticaret ve Idiring anlaşmalarile bunlara ın erbut ınek

tublarda yapılacak tashihat hakkında 

1/720 Türkiye, İngiltere ve Irak arasmda 5 haziran 1936 
tarihinde münakid hudud ve münasebatı hasenei 
hemcivari muahedesinin 2 nci faslı hükümlerinin 
Türkiye ile Irak arasmda nota teatisi suretile tasdi-

2 - lV - ı937 tarihinde 2147 sayılr 

kamm olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye encümeninde. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3219 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3219 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

kina dair 28 - TV - 1937 tarihinde 3162 sayılı 
kanun olarak kabuı edilmiştir. 

1/ 721 Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain ınuahedena
mesinin ı ikinci kfı.nun 1937 tari hi nden itibaren bir 
ay uzatılınası hakkında İktısad encümeniııde. 

1/ 722 Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefaiıı muahedena-
nıesinin ı şubat 1937 tarihinden ı mart 1937 tarihi-
ne kadar bir ay müddetle uzatılınası hakkında İktısad encümeninde. 

1/ 723 Türkiye Cümhmiyeti Hükümetile Yunanistan Kıral
lrğı Hükumeti arasında .Ankarada 15 ikinci kanun 



No. 

-238-
Bulasası 

1937 tarihinde akid ve imza edilmiş olan ka çıak<ıılı

ğın men ve takihi için Türk - Yunan mukavel ena-

Muamelesi · 

mesinin tasdikı hakkında 5 - V - 1937 tarihinde 3169 sayılı 

l<anun ol:n·nk kabul edilmiştir . 

1/ 724 Altm ve gümüş avani ve meskılkattan ve ziynet al

] / 725 

1/ 726 

1/ 727 

1/ 728 
] / 729 

tınlarından darphanece alınacak ücret haklundn 
Arazi ve bina vergilerile bunlardan alınacak iktısadi 
bulıran v.el'gisinin vilayet husus! idarelerine terki. 
hakıkmdakci. 2871 sayılr kanuna bir madde il ii vesi ne 
dair 
Askeri ve mülki tekaüd kanununun 69 ncu madde
sine bir fıkra· ilavesine dair 
1513 ve 459 sayılr kanunlara göre tahakkuk etıni~ 

borçlarla 1931 mali senesi nihayetine kadar olan 
tahsisatsız borçlarm sureti tediyesi hakkmda 
J335 tarihli harcn·ah kararnamesine müzeyyel 
Hazinece satılınrş ve satılacak milll ve metrflk bütün 
malların taksitlerile icar hedillerinin ta hsili surelin e 

Biit ı;e encümenimle. 

BL'ıt ..: e enci.iın eııincle . 

Hütr;e e.ncümeııinde. 

Büt~e encümeninde. 
T~ütc.e encümeninde. 

dair Bütçe encümeninde. 

1/ 730 De d ete aid bir kısım binalar satış heedllerile t'<>snı i 

dah·eler yapılması hakkındaki kanunun J nci madde-
sine bir fıkra ilavesine dair kanun Bütçe encümeninck 

1/ 731 Devlet hesabiarında liranın esas ittihaz edilmesi hnk-
kında Bütçe encümeninde. 

1/ 732 Devlet demiryolları bir kısım işletme işlerinin smeti 
idaresine ve demiryolları inşa at mukavelelerinden 
mümbais gümı·ük resınile diğer vergilerin malısu-

buna dair Büi~e encüıueniııdc . 

l / 733 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü
ne dair olan 1452 sayılı kanunun 14 ncü nıarlde~nc 
müzeyyel Bi.it<;e encümeninde. 

1/ 734 Gümrük memurlarından bazrlarma verilecek yem he
deli v yemeklik hakkındaki 161 5 sayılı kan u na ek 

1/ 735 

1)736 

1/737 
1/738 

'1/739 

kanun layihası 

İcar ve .isticar kuntratolaı·ile ferağ ve intikal ilnıü
haberlerinin ve nüfus hüviyct cüzdanlarrnrn bedel 
mukabilinde satılması hakkında 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun 
57 ve 60 ncı maddelerini değiştiren ve bu kanum. 
bir madde ekleyen 2550 sayılı kanunun 3 ncü madde
sine bir fıkra ilavesine dair 
Maaş kanununa müzeyyel 
Memurin kanununun 84, ve 85 nci maddelerin e mü
zeyyel 
Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkındaki 216 
sayılı kanuna ek kanun lay.ihası 

Bütçe enciimeııinde. 

Bütçe eııcüm en inde. 

Bütçe encüıneninde. 
Bütçe encümeninde. 

Bütçe enciimeninde. 

Bütçe encüıneninde. 



No. 

1/740 

1/741 
1/742 

1/743 

1/744 
1/745 
1/746 

-239-
Hulasası 

Milli Hükumet bütçelerine aid hizmetler için yapılmış 

tediyatm .tasfiye ve mqhsubu hakkındaki 2102 sayılı 

kanuna müzeyyel 

Muhasebei urouroiye kanununa müzeyyel 
M'üteaddid zevata hidematr vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkmdaki 64'9 sayılr kanuna ınüzeyyel 
Müze ve milli saraylardan alınacak duhuliyc ücreti 
hakkında 

Oyun aletleri resmi hakkında 
Resmi dairelerde elektrik tenvira.tııım tahdieline dair 
Sefarethane ve şehbenderhancler va~:ntasile istifa edil-
melcte olan harç ve resimler hakkında 

1j747 Sefaret ve konsoloshanelerc veril ecek a rsalar hak
kında 

1/748 Tayyare ceıniyeti tarafından :Milli Müdafaa vekaJc
tine teberru edilen mebaliğin sureti sarfına daiı· olan 

Muamelesi 

Bütçe encümeninde. 

Bütçe eııcümeninde. 

Bütçe en cünıe ıı inde. 

Bütçe eııcüıneninde. 
Bütçe encümeninde. 
Bütçe eneümeninde. 

Bütçe eııcümeninde. 

Bütçe e n cüıneninde. 

1831 sayılr kanuna bir madde ilavesi haklnnda Bütçe encüın eninde. 
1/749 Tapu münakalclerinin merkezde tescili için çalıştın-

lacak memurlara verilecek ücret hakkında Bütçe eııcüıne niııd e. 

1/750 Hudud ve sahiller srhhat umum müdürlüğü 1935 
yrlr son ihesabı hakkında Di'vaıu ınnhaı>ebat eııci:inı e ııinde. 

1/ 751 1936 yılı mnıvazPnri uınumiye kanunııııa bağlı bir kı-
sım daiı·e bütçcleı•ind e dcğ·işik lik yaprlmaı;nııa daıı· 9 - lV - 1937 tarihinde 31.50 sayılr 

kanuıı olarak kabul edi lmiştir . 

1/ 752 Arazi ta.hriri lıakkınclaki :2!)01 sayılı kanuna ek ka
nun lfıyilıası 

1/ 758 1!):3.1 .nlı Hazin e s oıı hesabı hakkında 

1/ 75-t l<aı:ak\ılrğın ın eıı \'C takibin e dair olan kanunun 71 
nci maddes inde .vazılr ıııüddrtin askeri ihtisas· ınalı-

2R - lV - 1937 ta.ı·ihinde 316J sayı lr 

kanun olarak -kabul edilmiştir. 

Divaıır muhasebat encümeninde. 

kernelerine ımınluısır olmak üzere uzat ılınası ıJıakJ,ıııda 31. - V - 1937 tarihinde 319i:l sayılı 

kaııuıı olaı·ak kabul edilmiştir. 

1/ 75!i Vakrflıır ıuıın11ı nıücliirliiğü .Hl36 yılı bütı,:esincle 7 000 
liralık ıııünakal c yapılınasma dair 

1/ 7!16 l!J3l"i yılı muya zcnei umuıııiyc kammuna bağlı bir 
kısım daire bütc,:clcriııe 1 ~10 000 liralık nıunzanı 

l ııhsisat Yerilmesine dair 

1/ 757 Satın alıııan Şark de ıııiı·.volları imtiyazı lle şirkete 

9 - IV - 1937 tarihinae 31511 sayılr 
kıınnn olrımk kabul · edilmiştir. 

9 - IV - 1937 tarihinde 315"0 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil

miştir. 

a id mal larm teseli üm ve i~l etıne muamel elerin e dair 28 - 1 V - J 937 tarih;i;nd.e 31!)9 sayılı 
kanun ola ral< kabul eel ilııı iştir. 

1/ 758 ~ark dl'ıniryollan iınti~·az ı ilc ::;irkete aid ınallarm 

sntrn a.lmınasına daiı· olan nıuka\·c l enin tasclikr hak

londa 26 - lV - 1937 tarihinde 3·156 say1lı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/759 

1/ 760 

1/ 761 

-240-
Hul8sast 

Vilayetler evinin tesisat ve ınefruşatı için gelecek 
senelere sari taahhüdat İcrasına dair 

Trabzon · tran hududu transit yolu üzerinde otobüs, 
kamyon ve 'Jtoınobil işletınesi hakkında 

Devlet demiryolları ve limanları işletme uınuın mü
dürlüğü memur ve müstahdeınlerinin ücretlerine dair 
olan 2847 sayılr · kanunun bazı maddelerinin değişti

rilmesi hakkında 

1/762 Sümerbank t'ermayesine 15 000 000 lira ilavesine 
dair 

1/ 763 Türk gemi kurtarma anonim şirketi teşkili hakkın

daki 2070 sayılr kanunla müteşekkil şirketin tasfiye
si ve imtiyaz ınevzuunu teşkil eden hizmetlerin İk
tısad vekiiletine bağlı hi.ikm1 şahsiyeti haiz bir ida-

Muamelesi 

ll - VI - 1937 tarihinde 3245 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - V - 1937 tarihinde 3163 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - V - 1937 tarihinde ·3173 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3249 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

reye devri hakkında Bütçe encünıeninde. 

1j764 1'936 yılı muvazenei1 umumiye kanununa bağlı bir 
kısnn da.ire bütçelerinde değişiklik yapılmasma da i ı· 5 - V - 1937 tarihinde 3164 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1j765 DahiLiye vekaleti merkez teşkilat ve vazifeleri hak

kmdaki kanuna ek 3046 sayılr kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde bazı . değişiklikler yapılınasma daü· 27 - V - 1937 tarihinde 3184 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/766 Hava saldırınalarına karşı passü korunma tedbir-
leri hakkında Dahiliye encümeninde. 

1j767 Havayolla..rı Devlet işletme idaresi 1936 mali: yılı 

bütçesinde 39 000 liralık münakale yapılmasına 

1/768 

1/769 

1j770 

1j771 

1j772 

dair 5 - V - 1937 tarihinde 3165 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1936 yılr 
bütçe kanununun 5 nci roaddesile sarfına izin veril
miş olan 400 000 liranın 500 000 liraya çıkarılması 
hakkında 

İstanbul adliye binasının yanması üzerine teşkil 

olunan yenileme bürolarının kaldn·rlnıası hakkında 

İstiklal harbi malullerine verilecek para mükafatı 
hakkında 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 mali yılı son he
sabı hakkında 

Yüksek ziraat enstitüsü 1935 mali yılı son hesabı 
hakkında 

5 - V - 1937 tarihinde 3166 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3205 sayılr 

karnın olarak kabul edilmiştir. · 

ll - VI - 1937 tarihinde 3233 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümeninde. 

Divanı muhasebat encümeninde. 



-241-
No. Hulasası Muamelesi 

'ı;773 Askerlik kanununun 5 ııci madclesiıı c bir frlnıı ila-
vesine dair 20 - V - 1937 ta.r·ihinde 3174 sayılı 

lwıınn ola.mk kabul edilmiştir. 

lj774 Posta, telgraf ve telefon idaresi 1cşkilat ve vazife
leri hakkındaki 2822 sayılı kanuna ek kanun layi 
lıası 

1/775 

1/ 776 

Askeri fabrikalar harp sanayi kıtaları erlerine vari 
lecek yevmiye hakkında 

1936 mali yılı muvazenci umumiye kaıınınıııa lJağ-lr 

·bi·r kısım daire ılıütçel erinde değ·işiklik yaprlıııasııııı 

dair 

]/777 1936 mali yılı muvazcnei uımumiye kanun uııa bağlı 
bir kısıım daire bütçelerinde 82 000 liralık münakalc 
yapılmasına dair 

1/778 İnilıisarlar umum müdürlüğü 1936 mali yılı ·büt<;l'siıı-

2 - V l - 1!137 tarihinde 3199 sayılı 

kaııuıı olarak kabul eJilmiştir. 

Büb;e eneümeninde. 

5 - V - 1937 tarihinde 3164 sayılı 

kıınnnla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

28 - IV - 1937 tarihinde 3160 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

de 80 000 lirairk münakal e yapılmasına dair 7 - V - 1937 tarihinde 3170 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

l / 779 Hiiikimler kanununwı muvakkat maddesinin (B ) fık

rasnım 3 ve 4 llltınaralı !bendlcrincl e yazı lı müddet
lcriıı üç sene daiJ:ıa uzatılınasına ve muvakakt. madde
ye soıı b.i.r fıkra imve.sine dair 

1/ 7ti0 Havayolları Devlet işl etme idaı·ı>sinin 1935 m.ali yılı 

7 - VI - 1937 tarhiinde 3206 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

son :hl'sabı lıakkmda Divam mnhasebat encümeninde. 

1/ 7 1 Maarif vekaleti merkez teşki1at ve vazifeleri ılıakkrn-
daki 22187 sayılr lnınmıa mü-zryyrl kıınıın 

1/ 782 Türkiye - Sovyot ticaret '\'e ScJTiı;efaiıı ııı ualı ctlcııa-

9 - VI - 1937 tarihinde 3225 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

mcsinin meriyet müddebi-nin bir ay temelidi hakkıııtla İktısad encüıaeninde. 
1/783 Vakıflar uınum müdürlüğü memurları aylıklal'Jlıın 

tcvhid ve teadülü haklandaki kannmı •bağlı cdvelcle 
değişiklik yapılması :hakkırrda 

1/ 784 Vakıflar uınum müdürlüğü 1934 mali yılr son ılıesabı 

27 - V - 1937 tari·hinde 3185 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ıhakkmd'a Divanr muhasebat encümeninde. 

1/785 Vakıflar 1unum müdürlüğü 1935 mali yılr oon lı l'sabı 

hakkında Di va ıu ınuha:ebat enciimeninde. 

1/ 786 Zararlı ilaçlar gayrime.~ru ticaretinin meni hakkın
da Cenevrede 25 .haziran 1936 tarihinde aktedil eıı 

:ınnknv eleııin tasdikıııa dair 27 - V - 19:37 tarihinde 3189 sayılr 
l<anun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

ıi787 

1/ 788 

ı/789 

1/ 790 

1/ 791 

1/ 792 

1/ 793 

-242-
Hulasası 

ı936 mali yılı mnvazenei umumiye kanununa bağlı 
bir krsrm daire bütçelerinde 9 950 lira lık mü na kalP 
yapılmasma dair 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 mali yılı bütc,:esin
de ı 915 liralık münakale yapilmasma dair 

ı936 mali yılı muvazenei uınumiye kanumma lıağlr 

bir lusrm daire bütçelerinde değişiklik yaprlınasına 

dair 

Gedikli küçük zabit memba.larına dair olan 2f:i 05 
sayılı kanuna bir madde eklenmesi hakkında 

Türkiye - Felemenk ticaret anla şması ve merhutla 
rrnrn tasdilu hakkında kanun 

20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanununun J 6 ı ıcı 

maddesini değiştiren 2437 sayılı kanunun biriıı c i 

maddesine bir fıkra ilavesine dair 

Diiyunu umumiye 1936 mali yılı bütçesine munzanı 
tahsisat konlilmasma dair 

1/ 794 35 846 000 liralık fevkaladc tahsisat verilmesi ha k 
kmda 

1/ 795 Ereğli şirketinden alman liman, demiryolu ve ma
'denlerin, Kozlu ve Kilimli demiryollarrmn işleti lm esi 

ve havzadaki deniz işlerinin inhisar altrna almması 
hakkında 

1/ 796 Bahri muavenet ve tahlis ve bahri miisadeıııeye mü
tedair bazı kaidelerin tevhidi hakkında 23 eylül J 9 1.0 

Muamelesi 

5 - V - 1937 tarihinde 3164 sayı lı 

kanunla ·birleştiriler.ek kaibul edil
miştir. 

27 - V - 1937 t arihinde 3181 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - V - 1937 ta6hinde 3164 sayılı 

kanunla birleştirileı'ek kabul edil
miştir. 

9 - VI - 1937 tarihinde 322ı sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

!ktısad enciinıeninde. 

Bii tçe encüıneninde. 

20 - V - 1937 tarihinde 3175 sayrlr 
kanun · olarak kabul edilmiştir. 

31 - V - 1937 tarihinde 3194 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

] ı - Vii - ] 937 t arihinde 3241 sayılı 
kanun olarak k~bul edilmiştir. 

tarihli beynelmilel mukavelenarnelerin t::ısdikına dair 9 - VI - 1937 tarihind e 3226 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 797 Beş kaza teşkili hakkında , 9 - VI - 1937 tarihinde 3223 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/ 798 Ticaret gemilerine karşı denizaltı gemilerinin ha ı ·e

ketlerine dair Londrada 6 teşrinisani 1936 tar ihiml e 
imzalanan mazbataya iltihak hakkında 

1/ 799 Adli.re harç: tarifesi kanuııumı ek noter harç: tarifesi 
kanunu layihası 

ıj800 ~ oter· kanunu Hlyihaşr 

9 - VI - 1937 tarihinde 3227 sayılr 

kanun olal'ak ka:bnl ediLmiştir. 

Adliye encüınenind e. 

Adliye encümeninde. 



-243-
N' o. İiu1asası 

1/ 801 Adli.nı teşkiliıt Ye kridrolımıHla .nıprl;ı r;tk tıırlilfıt;;ı 
dair olan 2-lU sayılı kııınına bağ·lr cetvelde değişik

lik ya prlıııasr ha kk ında 

1/ 802 AnkaL"ada h ir 'rı lı fıı kültcsi tesisi hal<kmda 

1/ 03 1936 mali yılı umumi ınu,·azenes ine dahi l bazı daiı'(' 

Muamelesi. 

27 V - 1937 taL"iliiııde 3190 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
9 - Vıi - 1937 tarihinde 3228 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

bütçeleı·iııde değişikük yapılmasma dair 14 - V - 1937 tarihinde 3172 sayılı 
kaııun olarak kabul edilmiştir. 

1/80-± J\Iaarif teşkiHitma dair olan 789 sayılı kanunun ll 
nci maddesi hükmünün iki yıl tecili hakkında 7- VI - 1937 tarihinde 3208 sayılı 

1/ 05 

ı/806 

kanuıı olarak kabul edilmiştir. 
Malınıkat kanunu la.yihası 1ktısad encümeninde. 

Mülkiye teftiş heyetinin vazife ve salm!i)reti w tc·ş-

kilittr hakkrncla 7 - VI - 1937 tarihinde Hükumet ta
rafından geri alınmıştır. 

1/ 07 Posta, telg-l'af ve telefon umum müdürlüğü 1936 mali 
yılı bütçesinde d ğişiklik yapılınasma dair 24 - V - 1937 tarihinde 3179 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/808 Mahsuldar ve yaban] zeytin ağaçlarının aşTianınma 

ve zeybn mah~tıllcrinin iyileştirilme~i hakkında 1ktısac1 encümeninclc. 

1j 8mJ Ya hanrılaı•m Ti11'kiredc ikanı et Y<' sryahatl eri lıak-

1/ 10 

1/ 8ll 
1/ 812 

kmda Dahiliye encümenincl e. 
İzmir vilaycti dahilindeki 
kaplıcalarla pliljlarda a 'l'i 
hakkında 

turistik ~·oll arın iıışasr, 

tesisat vücııde g-etirilmesi 
Nnfra encümenindedir. 

Basm h irliği kanunu layİlıası A ll iye encümeııinde . 

1936 mali yılı muvazenei unıuıniye kanuınuıa ·bağlı 

bir kısrm daire bütÇelerinde değişiklik yapılııı::ısııın 

dair 24 - V - 1937 tarihinde 3178 sayılı 
kanun o l anık kabul edilmiştil'. 

1/813 Gümrük ve inhisarlar vekilliği tcşkilılt ve vazifelt?l'i 
hakkındaki 2825 Rayılı kanuna bağli kadro cetveli ıı · 

de değişiklik yapılmasma dair ll - VI - J 937 tarihind!' 3230 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/814 Köy kanununun bazı maddelerinin değiştirilın~siıte 

ve mezkfır kanuna yeni hükümler eldenmesine dair Dııhiliye encümeninde. 

1/815 Köy kanununun 16 ncı maddesini değ.i~tiren 2491 sa
yılı kanumuı 1 nci roaddesile köy kanununun 44 ndi 
maddesinin 5 nci fıkrasının kalclırılm::ısma ve bu ka

1/816 
1/817 

1/818 

nuna yeniden bazı hüklimler eklenmesine dair 
Fabrika mesleld kursları hakkında 
Hava müdafaa genel komutanlığı teşkili ve va7.iff'si 
hakkında 

Küçük sanatJar kanunu layihası 

Dahiliye encünıeıı\nde. 
İktısad encünıeninde. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3231 sayılı 
kamm olarak kabul edilmiştir. 

İklı~ad enciimeninde. 



No. 

1/ 8 19 

liulasası 

Ti.irkiye ve Mısrr Tiii.kuı:nrtlcri araRında 7 Hi~aıı .193';" 
larihinclc imzalanaıt dosthık ve ikamct mukave leleri 
nin tasdikı hakkında 

1/820 Resmi devair ve müessesat ile Devlete aicl idaı·e ve 
şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müessese
lerde bulundurulab~lecek vesa.iti nakliye hakkıııclaki 
1296 sayıli kanuna ek kanun layiha.si 

1/821 

1;/822 
l/823 

l/824 

1; 825 

Rumeli . demiryolları i~l etıne ııizamnamesinin ziya 
ve hasar tazminatına müteallik birinci bab 29, 37, 

• 42 ve ikinci bab 20 nci maddelerindeki hacllerin ta
diline dair 

Sanayiin kontrolüne dair 
1936 mali yılı ınuvazenei uınuıniye kanununa bağlı 

bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılınasma dair 

Maarif vekaleti prevantoryoınu ve sanatoryoınu hak
kında 

Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinin 
teşkilat ve vazifeler ine dair olan 1042 sayılı kanunun 
25 nci maddesinin tadili hakkında 

1/826 1htiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları kamı
nunun 23 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 29 ncu 
maddesine lıir fıkra eklenınesine dair 

1/ 827 Maarif daireleri nıüıneyyiz, başkatib ve kfıtiblerile 

debboy, levazım, sevk memurları ve levazıın katib
lerinin hususi idarelere verilmesi ve ilk tedrisat mü

1/ 828 

1/ 829 

1/ 830 

fettişlerinin umumi muvazeneye alınınası hakkında 

Ankara şehri !mar müdürlüğü teşkilat ve vezaifinin 
Ankara belediyesine devri hakkında 

İspençiyari ve tıbbi lnüstahzarlar kanununun 16 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunla 1890, 
1980 ve 2882 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması
na dair 

J / R31 Ma,tbuat umum müdürlüğü teşkilat ve vazifelerine 
dair olan kanuna bağlı cetvelin değiştirilm eRi hak-

Muamelesi. 

14 - VI - 1937 tarihinde 3261 sayılı 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

li · VI - 1937 tarihinde 3235 sayılr 
kanun olarak kaıbul edi1miştir. 

14 - VI - 1937 tarihinde 3259 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
İktısad encümeninde. 

24 - V - 1937 tarihinde 3178 sayılr 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

9 - VI - 1937 tarihinde 3224 sayılı 
kanun olarak kalbul edilmiştir. 

Bütçe encüıneninde. 

ll - VI - 1937 tarihinde 3240 sayılı 
kanun olarak ıkaıbul edilmiştir. 

Dahiliye €ncümeııinde. 

31 - V - 1937 tarihinde 3196 sayılı 
kanun olarak ıkaıbul edilmiştir. 

Bütçe encümeninde. 

12 - Vii - 1937 tarihinde 3258 sayılı 
kanun olarak krubul edilmiştir. 

.kında Dahiliye encümeninde. 
1/ 832 Muamele vergisi ekanununun bazı maddelerinin de-

ğiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi ·J.~~--:_-:__-:_~----- · -~ -· · ---
hakkında 12 - VI - 1937 tarihinde 3257 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



- ~-
No. İiul8sasr 

1 /Fı:'.:l Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve içtinıai ınuaveııct 

nıkiıl ct i l!J:H1 nıali yılı büt çesine tahsisat kaydi halc
kında 

1/834 Türkiye Gümhuriyetile İran Devleti Şehinşahisi ara
sında aktedilen baytari mukavelenin tasdikı hakimıda 

1/S35 Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti Şehinşahisi arn
sında imza edilen havai seyrisefer mukavelenamesi
nin tasdikina dair 

1/836 Türkiye Cüınhuriyetile İran Devleti Şahinşahisi ııra
smda imza edilen hudud ınıntakasının emniyetine 
ve ınezkfır ınıntakada çıkan hadise. ve ihtiln.flarnı 
tesviyesine aid mukavelenamenin tasdikma da.ir 

1/837 Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti Şehinşahisi ara
sında imza edilım iadei mücrimin ve cezai mevııddıı 
adli muzaheret mukavelenamesinin tasdikına dair 

1/838 Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti Şahinşahisi ara
sında aktedilen ikamet mukavelenamesinin tnsdikı 
hakk.mda 

1/839 Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti Şehinşahisi ara
smda imza edilen muzahereti adliye mukavelesinin 

tasdiki hakkında 

1/840 Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti Şchinşahisi 
arasmda aktedilen telefon ve telgraf anlaı;:ıua:mıın 
tasdiki hakkında 

1/841 Türkiye Cüınhuriyetile lrnn Devleti Şehinşalıisi ımı
sında imza edil.m.iş olan ticaret ve seyrisefa.in ınu
kavelesinin tasdiki hakkmda 

1/842 

1/843 

1/844 

Türkiye Cümhuriyetile İran Devleti Şelıinşahisi 
arasmda imza edilmiş olan transit anlaşmasnun 

tasdiki hakkında 

Türkiye Cüınhuriyeüle İran Devleti Şehinşahisi 
arasmda iınza edilmiş olan Türk ve İran gümrükle
rinin faaliyetini tanzim eden anlaşmamn tasdikı 

hakkmda 

Vakfa aid hisseli mahlfı.l yerlerin hissedarlnrma ne 
suretle satılacağma dair 

:Muamelesi 

31 V - 1937 tarihinde 3197 sayılı 

kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3214 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3210 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir 

7 - VI - 1937 tarihinde 3215 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3212 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3209 sayıli 

kanun olarak .ka.bul edilmiştir. 

7 - Vii - 1937 tarihinde 3213 sayılı 

kanun olarak kalbul edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3211 sayılı 

kanun olarak krubul edilmiştir. 

7 - Vt - Hl31 tarihinde 3218 Rayılı 
kanun olarak kaıbnl edilmiştir. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3217 sııyrlt 
kanun olarak kaibul edilmiştir. ---

7 - VI - 1937 tarihinde 3216 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe enciimeninde. 



2~-
No. Hulasası 

1)845 Vakıf nıcnba sularile orman ve zeytinliklerin işli•

tilınesİ' için vakıflar uınuın müdürlüğüne müteclavil 
sermaye verilmesine dair 

1/846 

1/847 
1/848 

Milli Mlüdafaa vekaleti 1936 mali yılı hava kısmı 
bütçesinde 121 713 liralık münakale yapılmasma 

dair 

Denizbank kanunu layihası 
1936 mali yılı muvazenei umumiye \;:anununa bağlı 
bazı daire bütçelerine munzam tahsisat verilmesi 
hakkında 

1/849 Hariciye vekaJeti teşkilatı hakkındaki 2223 sayılı 

M:uame1eei. 

12 - v.r - 1937 tarihinde 3254 sayılı 
kanun olarak .ka,bul edilmi~ir. 

27 - V - Ül37 tarihinde 3180 sayılı 
kanun olarak kaıbul edilmiştir. 

!ktısad encümeninde. 

28 - V - 1937 tarihinde 3191 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kanuna ek kanun layihası Bütçe encümeninde. 

1/850 Van gölü işletme idaresinin 1932 yılı son hesabı hak-
kında 14 - VI - 1937 tarihinde ruznameye. 

1)851 Askeri ve mülki tekaüd kanununa ek kanun la-
yihası 12 - VI - 1937 tarihinde 3255 sayılı 

kanun olarak kabul edilımiştir. 

1}852 Orman umum müdürlüğü 1937 mali yılı Bütçe ka-
nunu layihası 31 - V - 1937 tarihinde 3198 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/853 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 3 ncü mndde!';i 
nin subay ve askeri memurlar hakkındaki fıkralan-
nın değiştirilmesine dair Maliye encümeninde. 

lj854 Asker! ve mülki tekaüd kammunwı 66 ncı maddesine 

1/855 

1/856 

bir frkr.a ilavesi ihakkmda 

Kaza vakıflar memurlarile tahsildarlara ve fen mc
murlarına verilecek aidat, ücret ve yevmiyclcı:c ve 
inşat ve tamiratm mezuniyet derecelerine dair 
Milli Müdafaa vekaleti hava kısmında ücretle çalışan 
uçuş muallimleri maaşları hakkındaki 2797 sayılı ka
nuna ek kanun layiliası 

1 j 8fi7 Tapu ve kaıdastro um um müdür! i.iğü tcşkilJ t ve va
zifeleri ·ha-kkındaki 2997 sayılı kanuna bir nıuvııkkat 

Bütçe cııcüıneninde. 

Maliye encüıneninde. 

ll ~ VI - 1937 tarihinde 3244 sayılı 
kamm olarak kabul edilmiştiı. 

madde ilavesine dair Bütge encümeninde. 
l / 858 Vakıflar umum müdürlüğü 

hakkında 

teşkilat ve nızifelcri 

1/ 85!) Belediye kanununa ek 2763 sayılı kanun il c br lrcli
ycler imar heyetinin fen işleri tcşkila.tına aid 3042 
sayılı kanunda dcğişi!klik yapılmasına ve yeni lıi.ikünı-

Maliye enCiimcnindc. 

Jer ilfLvesine dair Bütçe cncümeniride. 

1/860 İlk . ve orta -tedrisat muallim l eriıı in terfi Y<' terziye
leri hakkındaki 1702 sayılı kanunun 2 nci ve 2fi17 sa
yılı kanunını 1 nci maddelerine birer fıkra cklcnme- . 
sine dair Maarü encümeninde .. 



No. 

1/ 861 

1/ 862 

-247-
Hulasası 

1nhisarlıır uınum müdürlüğü memuı-larınııı ücret H' 

d.rrcccleri hakkında 
Köy eğitcmnl cri hakkında 

1/863 'ri:irk gayrimübadi ll crinc tahsis edilen ınallııı·w vergi
leri .hakkında 

1/ 864 'rahranda yapılacuk ı:;cfaret. biııalıırilc tcfrişatı ı~:ın 

sari taahhüd ierasma. dair 

1/ 865 1871 sayılr kanunun 2 ııei maddesinin tadili ·hakkın

daki 24+2 sayılı kanuna müzeyycl 

1/ 866 Dahili istihlfık verg-isi ·kmıuınıııa müzcyycl 2448 'ia-

Muamelesi 

Gümrük ve inhisarlar encüıueninde. 

ll - VI - 1937 taı·ihinde 3238 sayılı 
kanun olarak ikaJbul · edilmiştir. 

Maliye eucüınenincle . 

ll - VI - 1937 tarihinde 3250 sayıl r 

kanun olarak ikaJbul edilmiştir. 

14 - VI - 1937 tarihinue 3260 sayılı 
kanun ola:vak kalbul edilmiştir. 

yılı kannnda değişik l ik yapılmasma dair 14 -VI - 1937 tarihinele 3263 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/ 867 Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı kanu
na rbağlr cctrvl'lin 695/ B, C pozisyonlarmda ya :ı:ılı 1'\' 

.ı:;imkrin iııdirilımcsi hcıkknıJa 

1/ 868 ~\ ıı atlolu demiryolu ,-e Haydarpaşa limaıır şirkctlel'i 

csham, talı,· il ,-c ıııi:im cssil ·cncdlcrinin Sıvas - gr
zunıın veya :Er•gani ta:hvillel'i ilc ı:ııiıilbadelesiıı c ve 
amottisınan sandığı hakkındaki 2797 ımınaralı kanu
na bazı hükümler ilansine dair olan 3136 sa~· ılı ka
ınına ek kan un Hiyilı asr 

1/ 869 

1/ 870 

1/ 871 

1/ '1372 

1/ 873 

Devlet memurlan maaşatının tevlıid ve teadülü 
hakknıdaki kanuna ıncrbut cetvelde bazı tadi liit ya

. pılınasına dair olan :W06 sayılı kanuna il iı;;ik (1) 
sayı lr cctn~ lrl c değişi·lik ya pılınası hakkında 

Kü~ük ınendeı·es uelı r·i ile tü bilerinin ıslahı haldun
daki 2~-!6 sayılr _kanuna ek kamm lay ihasr 

l\Iaarif Yeka1eti merkez teşkiWt Ye nızifel eri hakkm
daki 2~87 sayılr kannmın 5 nci maddesine göre top
lanacak olan Maarif şürasııun 1939 yılına tehi ı'ine 

dair 
Devlet denıir,YoJlarının ilıti;racr olan mulıarrik ve 
müteharrik eelcvatın siparişi i<,:in Hi 000 000> liraya 
kadar taalıhüdat yflprlmasına dair 

Istanbul Üniyersitesinin nnınızeıwi umumiyeyc alm
ımısma dair olan 2-Hi7 sa~- ıl ı amıınırı hazı mad'f1ele

ı·inde değişiklik yapılması lıııkkındaki 2928 nuına

ı·alı kaıınnun 2 ııci ınaddesiıı in d eğiştirilmesin e daıir 

14 - VI - 1937 tarihinde 3264 sayılı 
kaııuu olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 1937 taı · ihinde 3248 sayılı 

karnın olarak kabul edilmiştir. 

Ll - VJ - 1937 tar·ihind e 3237 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

ll - VI - 193.7 tarihinlle 3239 sayrlr 
kanun olarak kwbul edilmiştir. 

Maarif encümeninde. 

ll - VI - 19-37 tarihinde 3247 sayılı 
karnın 0larak kaıbml edilmiştir. 

ll - VI - 19"37 tarihinde 3232 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



248 
No. Hulasası 

1/ 874 Cok c;ıocuklu biikimlere verilc<'ek .vardrm panılm·ile 

ikramiye hakkında 

1/ 87[) Ül'ta okul öğretmenleri yetiştirmek maksaliile Gazi 
terbiye enstitüsünde açılan kursa dm·am eden Öğret-

Muamelesi 

12 - VI - 1937 tarihinde 3253 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

men okulu mezunları hakkında Maar·if eneümeninde. 
1/ 87ü Diyarbekir istasyonundan Irak ve İran lıuducllarıııa 

kadar yapılacak demiryolları haklunda 14 - VI - 1937 tarihinele 3262 sayılı 
kanun olarak kablıl edilmiştir. 

1/ 877 Aııkata ve eivarr su tesisatmm tamamlanması ıçın 

260 000 liranm sarfma mezuııiyet Yerilmesi hakkmcla 12 - VI - 1937 tarihinde 3256 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

l / 878 

1/879 

1/ 880 

1/ 881 

1/ 882 

1/ 883 

1/ 884 

Devlet memurlan aylıklarıuru tevhid ve teadülüne 
dair olan kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin i)'[aarif 
vekfıleti kısnunda değişiklik yapılması hakkında 

Sarıcağın mülki tamaıniyetini tekeffüle, Türkiye -
Suriye hududunun teminine dair mualıede ve anlaş
ınamu ve bunlar ile beraber imza ve teati oluııaıı be
yanname, mektub ve protokollerin tasdikr hakkında 

Hariciye vekaleti teşkilatı haklundaki 2223 sayılr ka
nunun 4 ncü maddesinin değiŞtiril ın esine da i ı · 
.Askeri memurlar kanununa bazı nıaddeler ilavesin e 
ve 2505 sayılr kanunun 6 ve 7 nci maddelerin in il
gasına dair 
Askeri memurlar kaııununuıı 6 ncı nıaddcsiııiıı de
ğiştirilmesine dair 
İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurlan l;:aııu
nunuıı 3 ncü maddesine bir fıkr-a ilavesine dair olıııı 

1976 sayılı kanunun değiştirilmesi hakkında 

6 mayıs 1935 tarih ve 702 sayılr kanunda hazı tas
hilıler yapılması hakkında 

1/ 885 'l'ürkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesinin 
1 mart 1937 tarihinden itibaren bir ay daha uzatıl-

12 - V[ - 1937 tarihinde 3252 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1937 tarihinde 3265 sayılr 
kanun olarak kalıul edilmiştir. 

Büt.,;e encüınenindc . 

Milli müdafaa encüınenincle. 

Milli nıüdafa.a encümenincle. 

Milli müdafaa eııcüıneninde. 

Milli müdafaa encüıneninde. 

ınasrna dair Hariciye encümeııinde. 
1/886 Akdenizde korsanlık efaline karşı ittihaz edile<'ek 

müşterek tedbirler hakkındaki Nyon anlaşnıasınııı 

tasdikma .dair 

1/887 Nyon anlaşmasmm maksadr ve onun yüklediği ınü
kellefiyet hududu dahilinde kalmak şartil e anla,5rııu-

18 - IX - 1937 tarihinde 3266 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

lar akdi için Hükumete saHihiyet verilmesi hakkmda 18 - IX - 1937 tarihinde 3267 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/888 Akdenizele korsanlık efaline karşı ittihaz edilt·c·ek 

müşterek tedbirler hakkındaki N yon an lnşmasınn nıü 

zeyyel itilafnamenin tasdikine dair. 

--. 
18 - IX - 1937 tarihinde 3266 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



-249-
B - Birinci lçtimadan müdevver layihalar 

No. 

1/312 

1/314 
1/321 

1/327 

1/343 

Hulasası 

Klaçakçılıktan başka inhisar suçlarmdan doğan para 
cezalarından vazgeçilebilmesine izin verilmesine dair 
Nüfus kanunu layihası 
Devlet memurları · aylıklarımn tevhid ve teadülüne 
dair kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddeler eklenmesine dair 
Hudı.ıJ. ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 yılı 
son hesabı hakkında 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 1935 yılr bütçe
sine 50 000 lirahk tahsisat konulmasına dair 

1/358 Subay ve askeri memurlarm aylıkları hakkindaki 
1453 ve 2702 sayılı kanunlarm bazı maddelerinde de-

Muamelesi 

Adliye encümeninde. 
Dahiliye encümeninde. 

Bütçe encümeninde. 

Divanı muhasehat encüıneninde. 

8 - ll - 1937 tarihinde Hükı1met ta
rafından geri alınmıştır. 

ğişiklik yapılmasma dair Bütçe encümeninde. 

1/365 Adiiye müntesiblerinin izinleril e vazifeden ayrılma 

ve devamları hakkında Adiiye encümeninde. 

1/392 1935 yılı muvazenei umumiye kanununun 14 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 23 - XI - 1936 tarihinde Hükı1met 

tarafından geri alınmıştır. 
1/394 Denizyolları ve Akay işlet~elerile fabrika ve havuz

lar ve kılavuzluk müdürlükleri ve Devlet reisine aid 
deniz vasrtaları memurları ve gemi adamları hakkında 

tekaüd ıkanunu layiliası (MezkUr idareler memurla
rrna dair Bütçe encümenince hazırlanan layiha 

1/401 

1/417 

1/424 

1/450 

1/451 

1/454 

12 - VI - 1936 tarihinde 3048 sayılr kanun olarak ka
bul edilmiştir). 

İcra ve iflas kanununun 6 ncı ~~ddesilıin kastettiği 
hususlara münhasır olmak üzere hususi bir kefalet 
sandığı tesisi hakkında 

Birinci, üçüncü ve dördüncü umumi müfettişlikler

le müşavirliklerinin teşkilat kadroları haldundaki ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir madde eklenmesine dair 
Sümerbank sermayesine 42 milyon lira ilavesine dair 
olan 2580 sayılı kanuna ek ka.nun layihası 

Ankara şehri !mar müdürlüğü 1934 yılı son hesabı 
hakkında 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 1934 yılr son he
sabı hakkında 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
diirlüğü 1933 yılı son hesabı hakkında 

15 - II - 1937 tarihinde 3137 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye eneümeninde. 

Bütçe enci.i.ıneninde . 

28 - XII - 1936 tarihinde 3082 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümeninde. 

üivanı muhasebat enrümenhıde. 

Divam muhasebat encümeninde. 



-250-
No. Hu18sası iMuamelesi 

1/460 Tahlisüre ıwıuJH müdürlüğü 1934 yılı son hesabı hak-
kında Divam nıuhasebat encümeninde. 

1/470 Devlet Hazinesi aleyhine verilib katileşen ilamlarrn 
İ'crasma dair, Adiiye encümeninde. 

1/477 Memurin kanununun 7 nei maddesine bir fıkra ek-
lenmesine dair 

1/482 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 60 ncı maddesi
nin birinci fıkrasının değiştirilmesi haklunda 

27 - I - 1937 tarihinde 3104 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22' - I - 1937 tarihinde 222 sayrh 
tefsir ve 29 - 1 - 1937 tarihinde 3107 
sayılı kanun olaPak kabul edilmiştir. 

1/492 Askeri v~ mülki ·tekaüd kanununa ek kanun layihası 2-2 - 1 - 1937 tariılıinde 222 sayılı 

tefsir ve 29 - I - 1937 tari:hinde 3107 

1/503 Ba'rut ve patlayıcı maddeler inhisarı idaresinin 193-t-

sayılı kanunla !birleştirilerek kaJbul 
edilmi$ir. 

yılı son hesabı hakkında Divam muhas.ebat eMümeninde. 

1/504 İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 yılı soıı hesabı 

hakkında :Oivam muhasebat encüme.ııinde. 

lj5ü.6 1934 yılı :Hazine son hesabı hakkında Divam muhaseb.at encürneıünde. 

1/519 Hazarda yarsubaydan y:iWbaşıya ve seferele bütün su-

1/545 

1/546. 

1/559 

1/565 

baylarla askeri memurlara elbise, kaput ve çizme ve-
rilmesine dair olan kanunun ,Jandarma ve Gümrük 
muhafaza kıtalarında da tatbiki hakkında 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 yılı 
son hesabı hakkında 
'!'ürkiye - Yunanistan ikamet, ticaret ve seyrisefain 
muahed~namesine bağlı eB) listesinde yapılacak tas
hih hakkında 

Ankara belediyesinin muhtelif kanunlarla Hazineden 
istikraz eylediği 5 650 000 lirımın taJ;ıakkuk etmiş 

ve edecek faizlerile Yenişehirdekiı evlwe aidı 1iediyeı 

müddetinin uzatılınası hakkında 

Tahranda yapılacak sefaret binalarile tefrişatı hak
kında 

1/566 Muamele vergisi kanununun bazı maddelerinin de-

25 - l - 1931 tarihinde 3(')99' sayılı 

kanun olaııak kabul edihniştir. 

Divam muhasebat encümeııinde. 

15 - :rr - 19-37 tarihinde ;l141 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Wtçe· eııeü,ın,eı;ıinde. 

28 - .XTI' - Jt938 tarihinde 308'3 sayrlı 
· kamm olarak ka-bul edilmi~tir. 

ğ_iştirilmesi hakkında 22• - ll'Ji - 1'937 tarihinde Hiikumet 
tarafından geri alınmıştır. 

1/567 Kazımç vergisi hakkındaki 2395, 2729· ve 2751 sayılı 
kanunlal'la 1890, 1980 ve 2882 numaralı iktısadi: 

buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yaudırmı ver
gileri- kanun.lammn. bazL ıhü~ümlerinin değişüııilme-

sine dair 15 - II - 1937 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 
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No. Bu1asasr 

J,/568 22 t-emmuz 1931 tarih ve 1871 sayılı kanunun 2 ncı 
maddesinin tadili hakkındaki 3442 sayılr kauunuıı 

birinci maddesinin değiştiri1mesine da:ir 

1/569 Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üretme 
vasıtalarının yasak edHmesi ve yasakların yabancı 
memleketlerin yasak ma:dd.eler~le '<leğişti.rilmesinc 

Muıamelesi 

Bir lıiikıne bağlanınasma lüzuın .gö
rülmediği hakkındaki Bütçe encü
ıneni mazbatası ll - VI - 1937 tari
hinde kabul edilmiştir . 

dair İktısad encümenincle. 
lj570 Teşvjki sanayi kanununun 30 ve 36 n cı maddeleri-

cin değiştirilmesi halrlunda 9 - VI - 1937 tarihinde 3220 sayılı 

1/577 

1/579 

1/580 

1/581 

~~ müessesat . muaiiy~tleri hakkındaki ahkanuıı 

i1gasına dair olan kanunun 5 nci maddesine ek ka
nun Iay.ihası 
V aiz ve dersiarnrlar hakkında 

İpekböcekçiliği işleri, ipekböceği tohumu yetiştiril

mesi, muayene ve satılması hakkında 
Tüı,kiye CümJıuriyetile Çekoslovakya Hükumeti ara
smda aktedilen ticaret anlaşmasının tasdiki hak
kında 

1/582 Yüksek mühendis mekıtebi 1934 yılı son hesabı hak-

k aral' oi:a•rak ka bul edilmiştir. 

Bütçe encümeninde. . 
15 - I - 1937 tarihinde 3092 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maliy.e encümeninde. 

1 O - II - 1937 tarihinde 3124 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

kında Divnnr muhasebat encümeninde. 
1/586 Türhlye - Almanya ticaret mukavelenamesine müzey-

yel itH3..fm :tasdiknıa dair İ'ktrsad ·enci:iımeniude. 

1/589 Resmi devair ve müessesat ile Devlete aid ·idare Ye 
şirketlerde ve menaiii tlilllumiyeye hadim ınücssesc 

ierde buhırrdurulabileeek vesaiti nakliye hakkındaki 
kanuna ek kanun layihası 6 - I - 1937 tarihinde 3088 sayılı 

1/590 'felsiz ka'llunu layihası 

1/592 Ecn-eb.i memleketlerde hlzmet etmekte olan memur 
ve müstahdemlerin maaş, ücret ve tahsisatlarınlll 

.tediye .su11eti hakkındaki kanunla değişiklik yapılma
sına dair 

1/596 

1/597 

'Ankarada kurulacak konser va t nar lıakJonda 

Hukuk usulü mU!hakemeleri kanunnnuıı 569 ııeıı 

maddesinin değiştirilm esi hakkmda 

lj598 'l'ürki)'e Ciirnıhuri)'etile iİtalya KıraDığı arasında. 4ni 
san 1934 tari•hindc imza edilen ve 275!:!, 2914 ve 2952 
sayılı kanunlarla .meriyet müddeti uzatılan ticaret 
mukavelenaımesile tediyatm tanzimine .dair itrlafna-

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Q - VJ - 1937 tarihinde B222 sayo-ılı 

kanun olarak kabul (ldilmiştir. 

Bütçe encüıneninde . 

Maarif encüıneninde. 

Adliye encümeninde. 

.me ve merbutlarınrn iiç ay daha uzatılması hakkrnda 1 - II - 1937 1ıaıı·ihinde 3109 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



:No. İiulasası 

1/ 600 Teknik okulu teşkili hakılanda 

1/ 601 Pos!a, telgraf ve telefon iuaresi teşkililt. n >. yazifPll'ı·i

nc dair olan kanuna ek kanun lilyiluı~ı 

Muamelesi 

4 - XII - 1936 tarihinde 3074 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - XII - 1936 tarihinde 3080 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

C - Fevkalade İçtimadan müdevver layihalar 

1/ 1G 

1/ 19 

1/ 24 

1/32 

1/ 37 

1/ 47 

1/ 48 

1/57 

1/ 60 

1/ 61 

l j 68 

1/ 89 

1/ 91 

Ankara şehri İmar müdürlüğü 1933 yılı on hesaıbr 
hakkında 

Evka.f umum müdürlüğü 1933 yılı ı-:on hesabı ilıak

kında 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 yılı son hosabr hak
kında 

Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun Hiyihasr 

Aısked ve mülki telmüd kanununun 18 nci ınaddesinirı 

dcğişlirilmesi hakkında 

'ruz kanunu layihası 

Tütün ve tütün inhisan hakkında 

Konya ovası sulama idaresinin 1933 yılı son hesabı 

hakkında 

Bazı müesseselerin idaresi hakkında 

Cemiyetler kanunu layiliası 

Hudud ve sahiller sıh'hat umuın müdürlüğıü 1933 yı
lı son lıesaıbı hakkında 

Yüksek Ziı·aat , enstitüsü 1933 yılı soıı h e.o:;a.bı h:ık

. kında 

Gezi ci tapu sicil memurlatr ihdasr hakkında 

1/ 103 Güım·ük: ve inhisarlar vekaleti ınernurlaı·r kauuııu 

9 - IV - 1937 tarihinde 3149 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divam muhasebat encümeninde. 

24 - III - 1937 tarihinde 3145 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adiiye encümeninde. 

Bütçe encümeninde. 
ll - XII - 1936 tarihinde 3078 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
İktısad encümeninde. 

Divam muhasebat encümeninde. 

.A.dliye encümeninde. 

Adliye encümeninde. 

24 - III - 1937 tarihinde 3143 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divam muhasebat encümeninde. 

Adli ye · encümeninde. 

layi.hasr Memurin kanunu muvakkat encü

1/ 110 

1/ 115 

1/ 118 

1933 yılı Hazine son hesabı hakkında 

Posta, t elgraf ve telefon um um müdürlüğü 193:1 y ı lı 

son l1esarbı hakkında 

Deniz ticareti kanununun 1472 nci maddesinin dc
ği ştiı·ilm esi hakkında 

1/ 120 Eyer, semer ve hayvan koşumlarrmn tevlıidi hak-

meninde. 
Divam muhasebat encümeninde. 

24 - III - 1937 tarihinde 3144 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye encümeninde. 

kında Dahiliye encümeninde. 

1/121 Husus! idarelerle belediyelerde çalışan baytarlarm 
· taJYin, tabdil ve sair muamelelerine dair Vilayetlerin husus! idareleri kanunu 

layihası muvakkat encümeninde. 



No. 

1/ 124 
1/ 129 

1/130 

1/ 134 

1/138 

1/141 

1/ 185 
1/192 
1/196 

-253-
nuıasası 

Na1band mektebJeri ve nalbandlrk sanati ılıakkında 
Vilayetlerin lıususi idareleri kanunu layihası 

Yalova arazisinin istismarı ve parasız arazi dağıtıl

ması hakkında 

Rodyoloji ve radiyum ve elektrikle t edavi ve diğer fiz
yoterapi müesseseleri hakkında 

Dahiliye vekaleti vilayet teşkilatı ve vazifeleri hak
kında 

Öğretici ve teknik filimler hakkında 

Şurayi devlet kanunu layihası 
Devlete aid matbuaların birleştirilmesi hakkında 
Devlet ormanlarından köylülerin intifa hakkı kanu
nuna ek kanun layihası 

1/227 Umumi mahkemeler ve karar hakimleri ve müsta~ı·· 

tiklerle umumi ve husus! kaza salahiyetini haiz ma
kamlar arasındaki ihtilafm halli hakinndaki kanımu 

1/251 
1/259 

1/262 

1/276 

1/277 

1/283 

1/294 

değiştiren kanun layihası 
Maliye memurları kanunu layihası 
Buğdayı koruma karşılığı haklundaki kanunun J 2 
nci maddesine ek kanun layihası 

Kambiyo, esham ve tahvilat kaçakçılığının takihi 
hakkında 

Barut ve mevaddr infilakiye inhisarı idaresinin ] 905 
yılı son hesabı hakkında 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 yılı son hesabı 
hakkında 

Tütün inhisarı idaresinin 1932 yılı son hesabı hak
kında 

Orman kanunu layihası 

Muamelesi 

Bütçe encümeninde. 
Vilayetlerin hususi idareleri kanunu 
layihası muvakkat eııcümeninde. 

Bütçe encümeninde. 

19 - IV - 1937 tarihinde 3153 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye encümeninde. 
10 - II - 1937 .tarihinde 3122 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adliye encümeninde. 
Bütçe encümeninde. 

Orman kanunu muvakkat encü
meninde 

Adiiye encümeninde. 
Maliye encümeninde. 

22 - III - 1937 tarihinde Hükumet 
tarafından geri alınmıştır. 

27 - XI- 1936 tarihinde 3070 sayılı 
kantın olarak kabul edilmiştir. 

Divam muhasebat encümeninde. 

Divam muhasebat encümeninde. 

18 - I - 1937 tarihinde 3093 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
8 - II - 1937 tarihinde 3116 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



2 - ''rek1H'ler 

İkinci İçtima içinde verilen (32) teldirten (15) i resen veya birltıştirilerek kaımıı ölarak kabul 
edilmiŞ ve geriye "tnıJan (8) teklif gelecek İ<ıtimaa kal~tır. 

Biııinci İçtimadan .müdevver (6) tekliftın (1) i sahibi tarafından geri alınını.~ vp (1) i hakl~rrda 
Sııliliat ve içtiınai muavenet encümeni mazbatası kalbul edilmiştir. Geri'ye ka1an (4) teklif üçüncü 
İçtimaa kalmıştır. 

F evkelade İçtiın ada.n müdevver (5) teklife .gelince; (1) i kanun olarak hlbu1 edilmiş ve (1) i de 
ruznameye alınmıştır. Geriye kalan (3) teklif üçüncü İı;timaa kalmıştır. 

A - Birinci İÇtiriı.a iÇinde verilen teklifler 

No. Hul8.sası: Muamelesi 

2/34 .Afyon Karahisat (Berç Türker) - Kan'ıüılarm 'ilftn 
şekline dair Teşkilatı •esasiye -encümeninde. 

2/35 İdare Heyeti - BiiyUk l\1'illet Meclisi memurlarırun 
teşkilat ve vıa.zi'fe1eri h'akknıdaki 2512 sayılı ka:rıl.'ın-

da bazı değişiklik yapılmasma dair 28 - IV - 1937 tarihinde 3158 -ıfayılı 

kanun olatak kabl'ıl 'edilmiştir. 

2/36 

2/ 37 

İdare Heyeti - :Büyük Millet Meclisi 1936 yılı bütçe
sine 22 430 liralık tahsisat konulmasına dair 

İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1936 yılı bü.tçesin
·de 600 li.PaJ.tık miınakale yapılmasma dair 

2/ 38 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cüm
'l:ıur, ~a$v'~alet ve HaTic:lye vekaleti binaları inşaatı 
ıi'ljiııı. 4 50(} Oö'0 l;iıray;a kadar taahhüd icrasına izin 
verillmesine da)r 

2/ 39 

2/ 40 

2/ 41 

2/42 

·--~--- -- - - - -
Seyhan (Damar .A.rıkoğlu ) - Meınlekete ithal edile-
cek veya edilmiş ·olan ziraatte müstamel traktörlerin 
yedek parçaları hakkında 
Giresun (H. Tarık Us) - Damga resmi kanununun 
ll nci maddesindeki resim cetveiinin 68, 71 ve 72 
sayılarında değişiklik yapılmasına dair 
Giresun (H. Tarık Us) - İcra ve iflas k~nununun 
258 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Giresun (H. Tarık Us) - Matbuat kanununda deği
şiklik yapılmasma dair 

'23 - XII - 1936 tarihinde 3081 'Sayı-lı 
kanunla birleştirilerek k-abul edil
miştir. 

23 - XII - .1.936 . taı,ihincle 3081 sayılı 
kanunla birleşıtirilerek kabul edil
miştir. 

ll - I - 1~37 tarihinde 3090 sayıılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktısad encümeninde. 

Bütçe encümeninde. 

Adiiye ehcümeninde. 

.A.dliye ve Dahiliye encüınenlerinden 
mürekkeb :Muhtelit encümende. 



No. 

2/43 

-255-
Hulasasi 

!dare Heyeti - Divanr muhasebat 1936· mali yılr büt- . 
çesinde 5 050 liralık münakale yapılması hakkında 

2/ 44 Malatya ( İsmet !nönü. ve 153 arkadaşı) - Teşkilatı 
esasiye kanununun 2, 44, 47, 48, 49, 50, 61, 74 ve 
75" nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

2/ 45 Tekirdağ (Faik Öztrak ve 9 arkadaşı) - Memurlar 

Muamelesi 

27 - Ji - 1937 tarihinde 31~5 sayılı 
ıkanunla ıbirleştirilerek kalbul edil
miştir. 

5 - II - 1937 tarihinde 3115 sayılr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

hakkında Dahiliye• encümeninde. 

2/ 46 Trabzon (Hasan Saka) - Devlet dairelerinin vekii-
letlere tefrikı ve siyasi müsteşarlıklar teşkili hakkrnd'a 8 - II - l!J37 ta:riliinde 3H7. sayılır· 

kamm olara·w ka·buL edünri.ştir. 

2/ 4 7 ldare Heyeti - Bü'yük l\Jiillet . Meclisi azasının tahsi
sat ve harcırahları hakkındaki kanunun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine dair 

2/ 48 Denizli (Yusuf Başkaya) - Askeri ve mülki telmüd 
kanununa lb~ı hiikıümler C'klenmesiıı e dair olan 302 
numaralı ikanuna ek 

2/ 49 İdare eJii'yeti - Büyük Milie-t Meclisi 1936 yılı büt
çesinde G 300 liralık münakale ya:pılınaım:ı.a· da·ir 

2/50 İdare Heyeti - 193~ yılı muivazenei umumiye kanu
nuna ballı D cetvelinin Büyük lVLiUet lV]eclisi kısmın
da ve nakil vası taları kadrosunda: değişimlik yapılma• 

15 - II - 1'937 tarilri:rrde- 3135 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeninde. 

2 - IV - 1:937 taııili.inde 3l47. sayrl.l! 
kanunla birleştirilerek kabul edil-
m.i.ştm. · 

sına dair 2 - IV - 19317· taıllihirrde · 314!7 sayılı 

kanunla. bjrleştıirilerek ltabul edru
miştir; 

2/51 İdare H eyeti - Büyük Millet Meclisi 1936 yılı büt
çesine 16 750 liralık tahsisat konulmasına . dair 9 - IV - 1937 tarihinde 3150 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2/ 52 Manisa (Sabri Toprak ) - Yaıbancr memleketlerden ge-
lecek Türk olmayan ya:bancı göçmenler ılıakkında Hariciye encümeninde. 

2/ 56 İdare H eyeti - Bü~ Millet lVleclis i 1936 mal'i yılı 
bütçesine 4 200 liralık tahsisat konubnasma. dair 

2/ 54: İ'dare Hıey;eti . - Bü ük Millet Meclisi 1936, mali yrlr 

24. - V: - 19.37- tarihind& 3178 sayılr 
kanunla birleştinilerek k-wbul edil
miştir: 

bütçesinde 3 OOO ı liralık münakale yapılmasma dair 24 - V - 1937 tarihinde 3178 sayılı 
kıanunlaı birleştirileı:ek k-abul edill 
m[ştir: 

1 
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No. Hulasasr Muamelesi 

. - -- - -- . . -
2/55 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1936 mali yılı 

Bütçesinin 21 nci faslı adının değiştirilmesi hakkında 24 - V - 1937 tarihinde 3178 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2/56 Maraş (Al'acttin Tiridoğlu) - Üniversite kadl'ostma 

2/21 

2/24 

dahil kürsülerc tayin olunanlarm maaşlarma dair ll - VI - 1937 tarihinde 3234 sayılr 
kanını olarak kabul edilmiştir. 

B - Birinci İçtimadan müdevver teklifler 

Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - Köylerde genlik dü
zeyiinin yükselmesi ve yardım tarlaları vücude ge
tirilmesi hakkında 
Afyon Karahisar ( Berç Türk er) - Kızılay ceıniyeti 

varidatmın arttırılması hakkında 

Dahiliye encümeninde. 

Bu husustaki Sıhhat ve içtimai mu
avenet encümeni mazbatası 30 -
XII - 1936 tarihinde kabul edilmiş
tir. 

2/ 25 Afyon Karahisar (Berç Türker) , - Kanunların neşri 

tarihi hakkında 20 - XI . 1936 tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

2/27 · Çankırı (Mustafa Önsay) - İktısadi buhran, muva
zene ve hava kuvvetlerine yardım vergileri hakkm
daki kanunlar alıkarnnun 2395 sayılı kazanç vergisi 
kanunu ile birleştirilmesine dair İktısad encümeninde. 

2/ 29 Denizli (Necib Ali Küçüka) - Gümrük tarife kanu
nuna bağlı tarifenin 351 nci pozisyonununun değiş-
tirilmesi hakkındr, Bütçe encümeninde. 

2/30 Aydın (Nazmi Topcoğlu) - Kazanç vergisi kanu-

2/ 2 

2/ 4 

2/5 
2/ 6 

2/15 

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında İktısad encümeninde. 

O - Fevkalade içtiinadan müdevver ·teklifler 

Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - Çocukların umumi si
nema ve tiyatrolara girmelerinin yasak edilmesi hak
kında 

Manisa (Sabri Toprak) - Vekaletler müsteşarıarının 
Büyük Millet Meclisi azasından intihabları hakkında 
Manisa (Sabri Toprak) - Maarif hakkında 
Bolu (İsmail Hakkı Uzınay) - Avcrlık hakkında 

Edirne (Mecdi ,Boysan) - Köylerin ve lıükmi şahsi
yetlerin ihtiyaçları için dışarıdan getirilecek radyo
lada yedek parçalarının vergi ve resimlerden mua
fiyeti hakkında 

Adiiye encümeninde. 

14 - VI - 1937 tarihinde ruznameye. 
Maarif encümeninde. 
5 - V - 1937 tarihinde 3167 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktısad encümeninde. 



3 - Tezkereler ı --

tkinci l çtima içinde Yüksek Meclise (136) tezkere gelmiş oluh bunlardan (9) u resen veya bir
leştirilerek kanun, (2) si tefsir, (38) i resen veya birleştirilerek karar olarak, (8) i okunarak, 
(10) na bağlı intihab mazbataları reye konarak kabul edilıniş, (25) i okunmuş, (1) i HükUmet 
tarafından geri alınnuş, (6) sı da ruznameye alınnuştır. Mütebaki (37) tezkere gelecek İçtimaa 
kalmıştır. 

Birinci İçtimadan müdevver (26 ) tezkerenin ( 4) ü resen veya birleştirilerek kanun, (2) i 
tefsir, (5) i karar olarak kabul edilmiş, (1) i HükCunet tarafından geri alınmış, (1) i de Hü
kumete iade edilmiştir. Mütebaki (13) tezkere üçüncü İçtirnaa kalmıştır. 

Fevkalade İçtimadan müdevver (12) tezkereye gelince; (1) i kanun, (2) i karar olarak kabul 
edilmiş, (1) i de HükCımet tarafından geri alınmıştır. Mütebaki (8) tezkere ÜGÜncü İçtimaa kal
mıştır. 

A - tkinci İçtima içinde gelen tezkereler 

No. 

3/256 

3/ 257 

3/258 

nuıa.sas:r 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 23 üncü madde
sinin tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

Bazı maddelerden istihlak vergisi alınması hakkında

ki 2731 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 5 nci frk
rasrnni tefsiri hakkında BaşvekaJet tezkeresi 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 yılı bilançosu ve 
murakıb raporlarının gönderildiği hakkında Başve

kalet tezkeresi 
3/259 Memurin kanunuı:ıun 4 ncü maddesinin (C) fıkrasile 

49 ncu maddesindeki «Muhilli haysiyet ve namus 

cürüm» kaydinin şumulü herecesinin tefsiri hakkm
da BaşvakaJet tezkeresi 

3/260 

3/261 

3/ 262 

Tapu kanununun muvakkat maddesindeki «Muaıne
lenin bitmesi» tabirinin tefsiri hakkında Başvekalet 
tezkeresi 
Birinci kanun 1935 : Mayıs 1936 ayiarına aid raporun 
sunulduğuna dair Divam muhasebat riyaseti tez
keresi 

Konya ovası sulama idaresinin 1932 yılı son hesa
bına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

dair Divam muhasebat riyaseti tezkeresi 

Muamelesi 

BütÇe encümeninde. 

ll - VI - 1937 tarihinde 1009 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Divanr muhasebat encüıneninde. 

12 - V - 1937 tarihinde 991 sayılr 
kararla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Bütçe encümeninde. 

13 - I - 1937 tarihinde 967 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

18 - I - 1937 tarihinde 3094 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. 

3/263 

3/264 

- 258'-
~ulasasr 

Balıkesir mebusu Enver Adakaıım teşri! ınasuniycti
nin kaldmlmasr hakkında Başveka,let tezkercsi 

Çoruh mebusu Asım us ve Giresun mebusu Hakkı 

Tarık Usun teşrii tnasuniyetlerinin kaldmlması hal~
kında Başvekalet tezkeresi 

Muamelesi 

9 - IVı - 1937 taeihinde 979 sayılr 

karar olarak kabui edilmiştir. 

Adiiye ve Teşkilatı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit ·en
mende. 

3/265 Denizli nıebusu Haydar Rüştü Ölüemin teşri! milsn
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet l!zkere::;i 

3/266 

3/ 267 

Eskişehir mebusu Emin Sazakın teşrii masuniyetinin 
kaldırılması ha klınıda Başveka.let tezkeresi 

Kayseri mebusu Veli Yaşının teşrii masuniyetiııin 

kaldırılması hakkında Başveka,let tezkaresi 

9 - IV - 1937 tarihinde 981 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

9 - IV - 1937 tarihinde 982 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

9 - IV - 1937 tarihinde 983 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 268 Muğla mebusu Dr. Hüseyin Avni Ercannr teşrii ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekalet tez-
kcresi 9 - IV - 1937 tarihinele 984 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 269 Muğla mebusu Yunus Naclinin tıeşrii ma.suniyetinin 

kaldmlmaısr hakkında Başvekalet tezkeresi 9 - IV - 1937 tarihinde 985 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 270 Muğla mobusu Yunus Nadinin teşri! masuniyctinin 

kaldmlmasr hakkında Başvel;alet t ezkeresi 9 - IV - 1937 tarihinde 986 sayılr 

karar olarak kabul edilıniştir. 
3/ 271 Sıvas mebus u N€cmcttin Sadak ın toşr· ii ıııasıııı ; .'-r.tin :n 

kaldırılması hakkında Başvel.il~o 't t ezhı· .:;i 9 - IV - 1937 tariılıinde 987 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/ 272 Zonguldalc mebusu Rifat Vardar·m tcşrii masuıı iy cti-

3/ 273 

3/ 274 

nin kaldrr·ılmasr hal<'kmda Başvekal et tezkcresi 9 - IV - 1937 tarihinde 988 sayrlr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Baıbaeskinin Çengel köyünden MalıJınuclıoğlu Mm,ı d rıı 

ölüm cezasrna çarptrrrlınasr hakkında Ba~vekıalc'. trz
keresi 

Bartının Sarmaşrk köyünden 
ölüm cezasına çarptırılması 
tezleeresi 

Mustafaoğlu Asımm 

hakkında Başveldlet 

31 - V - 1937 tarihinde 996 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

5 - II - 1937 tarihinde 974 sayılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 275 Kilisin K araali mahallesinden Mehmedoğln lsnıa ilin 
ölüm cezasına çarptrrılmasr hakkında Başvekal c t 

tezkeresi 31 - V - 1937 tarihinde 998 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 



- ~59-
No. Hulasası Muameiesi 

3/276 Kili in Arzaıb köyünden Mustafaoğlu Urrrk Hasanın 
ölüm cebasına çarptırrlmasr hakkında Başvekalet 

tezkeresi 14 - VI - 1937 tarihinde ruznameye. 

3/277 Uşağın Hamidiye mahallesinden Mozakoğullarmdan 
Mustafaıoğlu Memedin ölüm cezasına çarptırrlmasr 
hakkmda Başvekalct tezkeresi 14 - VI - 1937 tarihinde ruznameye. 

3/278 Yalovanın Çınarcrk nalüyesinden :Mustafa oğlu Ab
düllah, Teşvikiye köyünden Hacı Mehmedoğlu Ha
san ve Alımed Şa:banoğlu Hasanın malıkılın oldukları 

beşer lira cezayİ nakdinin affi lıakkmda Başveknlct 

tezkeresi 10 - II - 1937 tarihinde 3120 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3j 279 Balıkesir mebusu İ~mail Hakkı Uzunçarşılrnm teşrii 
masuniyetinin kalclırrlmasr hakkında Başvekalet tez-
keresi 9 - IV - 1937 tarihinde 980 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3}2.80 Bdediye kanununun 15 nci maddesinin 8 nci frkra-
sınm tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 22 - I - 1937 tarihinde 969 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3j 2S1 

3/ 282 

3/ 283 

3/284 

3/285 

Çankırı mebusu Rifat Ünür ve Maraş mebusu lVIitat 
Alaının öldüiderine dair Başvek~Jet tezkercsi 

Rizenin Haremtepe köyünden Eminoğullarından 

Sclimğolu Mustafanm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başvekalet tC'zkeresi 

Uüml'Ük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci 
maddelerine giren ipliklere mevzu gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği saliiliiyete istinaden in
dirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başveka

let tezkeresi 

Giresunun Bayrambey köyünden Haşiloğlu şöhretli 

Durmuşoğlu Kadirin ölüm cezasına çarptrrılması 

hakkında Başvekalet tezkeresi 

Binbaşılık ve yarbaylık nasıb tarihlerinin tashilı edil
mesini isteyen topçu Yar bay Sami hakkında Başve
kal et tezkeresi 

3/286 Genel kurınay şifre subayı Piyade yüzbaşısı Cevad 
hakkmda Zat işleri son tetkik mercii encüıneninin 
vermiş olduğu kararm 2515 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesine tevfikan tetkikrna dair Başvekalet tez
kcresi 

13 - XI - 1937 tarihinde okunmuştur. 

4 - VI - 1937 tarihinde 1002 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeninde. 

3 - II - 1937 tarihinde 973 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

4 - XII - 1936 tarihinde 961 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

21 - xn - 1936 tarihinde 964 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



-260-
No. 

3/287 Harbiye okulu istihkam öğretmeni Binbaşı Şükrü 

Över hakkında Zat işleri son tetkik mercii encüme
ninin vermiş olduğu kararın 2515 sayılı kanunun 4 
ncü maddesine tevfikan tetkikma dair Başvekalet 
tezkeresi 

3/288 Mardin ihtisas mahkemesinde emekli dördüncü sı
nıf askeri adli hakim Cemilin üçüncü srmfa terfi i 
hakkında BaşvekiHet tezkeresi 

3/ 289 Somanın Kozanlı köyünden Saidoğullarmdaİı Mc
med Alioğlu Memedin ölüm cezasına çarptmlmasr 

Muamelesi 

4 - XII - 1936 tarihinde 962 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

22 - I - 1937 tarihinde 970 sayılı 

karar olarak kabul edilıniştir. 

hakkında Başvekalet tezkeresi 4 - VI - 1937 tarihinde 1003 sayılı 
karar olarak kabul edilıniştir. 

3/ 290 1935 yılı muvazenei nınnıniye kanununun 14 ncü 
maddesine bir fıkra eklennıesine dair olan kanun 
Hiyihasrnrn geri verilmesi hakkrnda Başvekalet tez-
keresi 23 - XI - 1936 tarihinde okunmuş ve 

3/291 Çanlurı mebusluğuna seçilen Fazıl Örküne aid .inti
hab mazbatasmm gönderilcliğine dair Başvekalet tez-
k e resi 

· 3/ 292 Maraş mebusluğuna seçilen Alaeddin rriridoğlnna 

aid intihab mazbatasımn gönderilcliğine dair Başve
kalet tezkeresi 

3/ 293 Yozgad mebusluğuna seçilen Celal Arata aid intihab 

mezkfu layiıha Hükılmete iade edil
miştir. 

27 - XI - 1936 tarihinde intihwb maz
ibatası kwbul edilmiştir. 

27 -XI - 1936 tarihinde intiihaıb maz
ıbatası kalbul .edilıniştir. 

mazbatasının gönderilcliğine dair Başvekalet tczkeresi 27 - XI 1936 tarihinde intihab ımaz
·batası kabul edilmiştir. 

3/2"94 2430 sayılı muamele vergisi kanununda yazılı ınü
ruru zaman hükmünün evvelki kanunlar zamanma 
aid vergilere şamil olub olmadığmm tefsirine dair 
Başvekalet tezkeresi İktısad enciimeninde. 

3/295 

3/296 

Şrayi devlet Maliye ve Nafıa dairesi reisliği ile bir 
azalık için intihab yapılması hakkında BaşvekaJet tez
keresi 

Kütahya mebusluğuna seçilen Hüseyin Rahmi Gür
pmara aid intihab mazbatasının gönderilcliğine dair 
Başvekalet tezkeresi 

7 - XII - 1936 tarihinde 963 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

30 - XI . 1936 tarihinde iııtiıhab maz
ıbatası kabul edilmiştir. 

3/297 İstanbul roebusu General Şükrü Gökberk in öld üğüne 
dair Başvekalet te~eresi 2 - XII - 1936 tarihinde okunmuştur! 



No. 

3/298 

3/299 

3/300 

-261-
Hulasası Muamelesi 

Gazi Antebin Kozaıılı mahaHesinde oturan Halebii .. 
yüzbaşı Hasan Nurettin hakkrnda zat işleri son tet-
kik mercii encümeninin vermiş olduğu kararm 2515 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine tevfikan tctkikına 
da-ir Başvekalet tezkeresi 20 - I - 1937 tarihinde 968 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
Sılılıaıt ve içtimai muavenet vekaJeti memurları için 
yaptırılmrş olan apartımanlardan 1837 sayılr bina 
vergisi kanunu hükmüne göre istenilen verginin ta
yini haklanda Başvekiilet tezkeresi 
Havayolları Devlet işletme idaresinin maaşlr memur
ları: hakkındaki kanun layİhasının geri verilmesine 
dair Başvekalet tezkeresi 

Bürtçe encümeninde. 

4 - XII - 1936 ıtarihinde okunmuş ve 
mezlctlr layiha Hiikı1mete iade edil
miştir. 

3/301 Zaruri sebeblerden ötürü takib ve tahsillerine mahal 
ve imkan olmadığı cihetle kayıdlannın silinmesi isteni
len 3 952 502 lira 60 kuruşla 10 inğiliz lirası ve 211 
altın lira hakkında Başvekalet tezkeresi Bürtçe encürneninde. 

3/302 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkınrla 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 7 - XII - 1936 tarihinde kabul edil
mşitir. 

3/303 Bayınciırın Yeni ce mahallesinden Aydmlıoğulların

dan Hüseyinoğlu Altındiş Mustafanın ölüm cezasma 
çarptrrı:lması haklanda Başvekiilet tezker esi 28 - V - 1937 tarihinde Hükı1met 

tarafından geri alınmıştır. 
3/304 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 

3/305 

3/306 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 9 - XII - 1936 tarihinde ka:bul edil
miştir. 

Şı1rayi .devlette açık bulunan azalık için int ihab ya
pılması hakkında Başvckalet tezkcresi 

Şeker istihlak ve gümrük resimleri hakkındaki 2785 
sayılr ve 13- VI- 1935 tarihli kanunun 6 ncı madde
sinin tefsirine dair BaşvekaJet tezkeresi 

21 - XII - 1936 tarihinde 965 sayılı 

karar olarak kabul i edilmiştir. 

25 - I - 1937 tarihinde 3101 sayılı 

kanunla. birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

3/307 Teşviki sanayi kanununun 31 nci maddesinin tefsiri 

3/308 

3/309 

3/310 

3/311 

hakkında Başvekalet tezkeresi Bütçe ~ncüı:neninde. 

Vargi bakayasının tasfiyesine dair olan 2566 sayılı 

kanunun 13 ncü maddesinin tefsiri hakkında Başve
kaJet tezkeresi 

Siird mcbusu Mahmud Soydaıun öldüğü hakluncia 
Başvekalet tezkeresi 

Kocaeli mebusu Dr. General Ziya Nuri .Birginin öl
düğü hakkında Başvekalet tezkeresi 

Uurfa mebusu Ali Saib Ursavaşrn beraet ettiği hak
kında Ba§vekalet tezkeresi 

Bütçe ;;,ncümeninde. 

21 - XII - 1936 tari1ıinde okunmuştur. 

21 - XII - 1936 tarihinde okunmuştur. 

21 - XII - 1936 tarihinde okunmuştur. 



No. 

3/312 

3/313 

-282-
Bulasası 

Arazi vergisi kanununun 5 nci maddesinin tesiri hak
kında BaşvekaJet tezkeresi 

Sayın üyelerden bazılarına u-:ın verilmes_. lıaJdmıdn 

Büyük 1\'Ii.Jlet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

3/ 314 İmtiyazlı madenierin ihtiva eylediği sahanın beher 
hektarr için maadin nizaınnamesinin muaddel 49 ncu 

maddesi mucibince her sene iptidasmda alınınası la
znngelen 10 k.m·u. un resim veya icar bedeli olup ol-

Muamelesi 

.. 
15 - II - 1937 tariılıinde 977 sayılr 
kaTar olaraik kabul i edilmiştir. 

28 - XII - 1936 tarihinde kalbul edil
miştir. 

madığının tefsiri haklanda Başvcka1et tezkeresi Adliye en·cümeninde. 
3/ 315 2201 sayılr kanuna bağlı 1 numaralı çizelgenin de

ğiştirilmesi hakkındaki 3051 sayılr kanuna bağlr kad
rodaki yanlışlığın düzeltilmesine dair Başvekalet tez-
kcresi 12 - II - 1937 tarihinde 976 sayılr 

karar olarak kaıbul edilmiştir. 
3/ 316 Eylul : ikinci teşrin 1936 ayiarına aid raportın sunul-

duğuna dair Divanr muhasebat riyaseti tezkeresi 5 - II - 1937 tarihinde ruznameye. 
3/ 317 Gazi Anteb mebusu Juri Conkerin vefat ettiğine dair 

Başvekulet tezkeı·esi 13 - I - 1937 taı·ihincl.e okunmuştur . 

3/ 31 Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 Ye 370 nci mad
delerine giren ipiikiere mevzu gümrük resmi 2294 sa
yrh kanunun verdiği salahiyetc istinaden indirildiğİn-

den keyfiyetin tasdikı haklanda Başvekulet tezkerc~! Biitçe eııcüınenini!e. 

3/ 3Hl Gümrük tarifesinin ( 469 A) nu marasma giren çimeıı

toya mevzu gümrük resminden 2294 ssayılr k<mnnnn 
verdiği saHllıiyete istinaden yapıl an tenzilatm tasdikr 
hakkında BaşvekaJet tezkeresi Bi.it ~e encümeninde. 

3/ 320 Jstanbul mebuslnğuna seçilen Atıf Baymdıra aid iıı
tilıab mazbatasınm gönderilcli ğine dair Başveka Jet 

3/ 321 

tezkeresi 

Çoruh mehuşu Asım Usun teşrii masımİyetinin kaldr
rılması hakkında Başveka.let tezkeresi 

3/ 322 (lazi Antebin Şeyh çe mahalleRinden Dostacı Paşao

ğullarından Ükkaşoğlu Tahir asıl adı Memedin ölüm 

J5 - r - ,1937 tarihinde intihab ınaz
lıatasr olarak kabul edilmiştir. 

Adiiye ve 'I'eşkiluü esasiye encümen
let·inden mürekkeb 1Vltıhtelit encü
mende. 

cezasma çarptınlması hakkınqa BaşvekaJet tezkeı·esi Adi iye encümenincle. 
3/ 323 1\1uradiyenin Aşağı Kortikan köyünden Hacan köyü 

nüfus sicillinde mukayyed Davetioğlu lVIernedin ölüm 
cezasına çarptırılmasma dair . Başvekalet tezkeresi 31 -V- 193i tarihinde 999 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

3/324 Kayseri ınebusu Süleyman Demirezenin vefat ettiği-

ne dair Başvekalet tezkeresi 29 - I - 1937 tarihinde okunmuştur. 

3/ 325 İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüd sandığı hakkm
daki 2921 sayılı kanunun 7 nci maddesinin tefsirine 
dair Başvekalet tezkeresi Bütçe enciinıeninde. 



No. 

3/ 326 

3/ 327 

3/328 

3/ 329 

-263-
Bulasası Muamelesi 

.Jandarma kanununun 18 nci madde:inin tefsiri hak-
lunda Başvekalet tezkoresi 5 - l Y - 1937 tarihinde 3148 sayrlı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Koeaeli mcbusluğuna seçilen İbrahim Dıblana aid in
tihab mazlıatasının gönderilcliğine dair Başvek~ılet 

tezkoresi 

Telmüd maaşile ınualliın ve müderrislik, doktor, eeza 
cr, baytar, mühendis ve kondoktörlük ınaaşlarımıı lıi r 
zat uhdesinde içtima edebileceğine dair olan 900 sa.nlı 
kanunun 1 nci maddesinin tefsiri hakkında Baş,·f' kıi-

3 - II - 1937 tarihinde intihab maz
batası kabul edldimiı:ıtir. 

let tezkoresi 26 - IV - 1937 tarihinde 989 sııyılı 

karar olarak kabul edilmişt ir. 

Huduel Ye sahilleı· srhhat uınurn müdürlüğü l!J33 ~-ı lı 

son hesahr hakkında mutabakat he,vannames inin su-
nuli!uğumı dair Divanr mnhasebat. riyaseti tezkoresi 24 - III - 1937 tairihinde 3143 sayılr 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/ 330 Posta, telgTaf ve telefon nmuııı ınüdürlüğ·ü 1933 .nlı 

son hesabı haldm1da mutabakat. beyannamesinin su-
nulduğnna Jair Di,·anr mulıasebat ri,vaseti tczkcı·esi 24 - III - 1937 tarihinde 3144 sayıh 

bmunla birleştirilc ı·ek kabu l edil
miştir. 

3/ 331 Tahlisiye umuııı nıüdüı·li.iğü 1933 yılı son hesalıı 

hakkmda ıııutabı:dmt beyanııanıesiııin sunulduğ·nnn 

da ir Di,·aın mnlıaselmi ri yaset i tezkere si 

3/ 33:2 Yüksek ınüheııdis mcklel'i 1!J33 ~- ılı son lıesabı Jıak

lunda nıutnhakat beyannamesinin sumılduğuna dair 

24 -lll- 1937 taı·i -hiıı<'l e 3145 sayılr 

lwnuııh bidcştirilcr ,'!, kabu l !'nil

miştir. 

Dinmr nıuhasebat ri,raseti tczkcı·esi Dinııır ınulıascbat eııcüıııeııiııde. 

3/ 333 Sa,rrn ü_,·eler-dcıı bazılarına izin wrilıııesi hakkında 

Bii.''Ük l\liLlet :Meclisi R.iyaseti tezkereı:;i 5 - 1 r - J 937 taı' ihind(' kabul edil
mişti e. 

3/ 33-t Askeri fabrikalar umuııı müdürlüğü 1935 yılı lJüi<.;e
sinc 50 000 liralık tahsi.-at konulmasına dair olıııı 

kıınnn Hiyiha.-ınrıı g-eri Yerilmesi hakkında Başvekfı

let tezkeresi 

3/ 335 - Kazan <; vergisi hakkındaki 2395, ~72!) ve 2751 sayılr 

kanunlarla 1890, ] 980 ve 2882 numaralı iktısadl 

buhı-an, mnvazene ve hava kuvvetler-ine yardım ver
gileri kanunlarının lıazr hüküıııl eriııin değiştirilııw 

sinc dair olan kamm Hiyihasııun geri verilmesi hak
krnda Başveka1et tezkere ·i 

8 - f[ - 1937 tarihinde okunmuş ve 
mezkur layiha Hükfınıete iade edil

miştir. 

15 - II .. 1937 tarihinde okunmuş 

ve mezlcur layiha Bükuroete iade 

edilmiştir. 



No. 

3/336 

3/ 337 

3/ 338 

3/ 339 

3/ 340 

-264 
Hul8sası: 

Ankara şehri !mar müdürlüğü 1933 yılı son hesabr 
hakkında mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

dair Divaru muhasebat riyaseti tezkeresi 

Ayancığın Haremşah köyünden Tütüncüoğu1larından 
Şükrüoğlu Memedin ölüm cezasına çarptrrrlmasına 

dair Başvekalet tezkeresi 

Çinenin Demircidere köyünden Salihoğlu Ahmed ve 
Salihoğlu Osmanın ölüm cezasına çarptrrrlmalarr 
hakkında Başvekalet tezkeı·esi 

Gazete ve mecmuaların basılmasında kullanılan ka
ğıdlar ucuzlatrldığından 2294 sayılr kanunun 3 ncü 
maddesine göre keyfiyetin tasdikina dair Başveka
let tezkeresi 

Keskinin :ıvrahınatlıbala köyünden Çavuşoğullarrndan 
Osmanoğlu Örnerin ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başvekalet tezkeresi 

3/34ı ı haziran ı929 tarih ve ] 499 sayılı gümrük tarif e 
kanununu değiştiren 3ı mayıs ı933 tarihli kanuna 
eklenen 2256 numaralı kanunun ı nci maddesinin 
tefsiri hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair 
Başvekal et tezkeresi 

3/342 

3/ 343 

3/344 

3/ 345 

3/ 346 

3/347 

Buğdayı koruma karşılığı hakkındaki kanunnn ıH 
ncü maddesine ek kanun layİhasının geri verilmesine 
dair Başvekalet tezkeresi 

Muamele vergisi kanununun bazı maddel erinüı de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun layihasmm geri veri l
mesine dair Başvekalet t ezkeresi 

Erzincanın Silhis köyünden Mahmudoğlu lVIuhitti
nin ölüm cezasına çarptn·ılması hakkında Başvekale t, 

tezkeresi 

Hakimler kanununun muvakkat (B) fıkrasının 2 nu
maralı bendinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkere:•d 

'!'ürkiye Cümhuriyeti lVIerkez bankası kanununun 
8 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresl 

Siyasi müsteşariıkiara tayin edilen zevat hakkında 

Bapekalet tezkeresi 

Muamelesi 

9 - IV - 1937 tarihinde 3149 sayılı 
kanunla birleştirilerei{ kabul edil
miştir. 

7 - VI - ı937 tarihinde 1005 sayılr 
kara·r olarak kabul edilmiştir. 

14 - VI - 1937 tarihinde ruznameye. 

Bütçe encümeninde. 

7 - VI - 1937 tarihinde 1006 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

22 - III - 1937 tarihinde okunmuş 
ve mezkur tezkere Hükumete iade 
edilmiştir. 

22 - III - 1937 tarihinde okunmuş 

ve mezkur kanun layihası Büku
mete iade edilmiştir. 

22 - III - 1937 tarihinde oklmmuş 

ve mezkur kanun layihası Büku
mete iade edilmiştir. 

14 -VI - 1937 tarihinde ruznameye. 

7 - VI - 1937 tarihinde 3206 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

İktısad encümeninde. 

29 - III - 1937 tarihinde okunmuştur. 



No. 

3/348 

-265-
Hulasasr 

l\1emurin kanunu muvakkat encünıeni aza adedinin 
arttırılması hakkında encümcn riya:seti tezkeresi 

3/349 Kayseri mebusluğuna seçilen F'aik Baysala a id inti 
hab mazbatasmm gönderilcliğine da ir BaşvekiUet t ez
kcresi 

3/ 350 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi lıakkmda 

Muamelesi 

:l9 - m - 1937 tarihinde olummuş 

ve memurin kanunu hakkındaki 

teklifin vekiUetlerle karşılıklı eneü
menlerde ıııüzn k e resi kararlaştırıl

mıştır. 

31 -III- 1937 tarihinde intihab edil
miştir. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeı·esi 2 - IV - 1937 tarilıincie kabul edil

miştir. 

3/ 351 Kayseri mebusu F'aik Baysalın :Maliye vcka~eti siyasi 
ınüste~arlığına tayin edildiği hakimıda Başvekall't 

tezkeresi 2 - IV - 1937 ~tarihinde okunmuştur. 

3/ 352 ~Ialiye vekaleti 1935 yılr ayniyat sDıı hesabrnrıı su-
nulduğuna dair Maliye vekaleti tezkeresi Divam muhasebat encümeninde. 

3/ 353 Sayrn üyelerden hazrlarına izin verilncesi lıal:krnua 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tczkeresi 5 - IV - 1937 tarihinde kalbul edil-

3/ 345 Gazi Antob mobusluğuna seçi lm .Kuman :\l cııenıeııei

oğl una ai d intihab mazbatasmm göııclt"l'i ld i ği ne dair 

miştir. 

Başvekalet tezkeresi 5 - IV - 1937 rtarihinde intihwb ma7.
:hatası kabul edilmiştir. 

3/ 355 Gazi Aııteb ınclbusu Nnımaıı l\leıwıııeııeioğluııuıı Jla -

riciye vekalcti s iyasi ınüstcşarlrğıııa tayin etli lui ği 

hakkıııda BaşvekiUct tezkeresi 7 - IV - 1 9371-arihiııdc okunmuştur . 
3/ 356 Birinci kanuıı 1936 : şulbat 1937 aylanıı;:ı aid nıpo

run sunulduğuna dair Divanr mulıasebut l'iy ıısc: i tı•z-

k cı· esi 

3/ 357 Ba:;;H~il vckilliğ iıı e Sr•lıhat ve iı;:tiınal ınmıvcııct n·
kili lk Refik Saydaımn ve Maliye vekili vckill i ğ·iııe 

de !::\ iyasi müstcşar ~aik Baysalın ifa edeceld<·riııc 

7 - VI - 1937 taı-ihiııde 100-1 sayılı 
karar olarak kabul edilmi~ir. 

da i ı· Başve'kalet tczkeresi 12 - IV - 1 37 tarih inde okunmuştur. 

3; :358 Ankara Yük'Sck ziı·aat enstitüsü lıakkıııuaki 22~J ::;a
yılr kan unun l.9 ııcu maddesinin tefsiı·i ııc da ir Baş-
kaJet tezkeresi Büiçıe cncümeninde. 

3/ 059 Ibpisanc ve tevkiflıanclerin idaresi hakkındaki J721 

sayı h kanunun 8 nci maddesinin te fs i !' ine da i 1' Ha~-

vckfılct tezkeı·esi Adliye encüıncnindc. 

3/ 360 Tütün iıı'hisarr ha'kkmdaki 1701 sayılr kanunun 2 
nri maddesinin tcfsirinc dair Başvekalet tczk 'l'csi lktrsad cnciimeninde. 

3/ 361 f:azi Aııteb ınCibıısn Reınzi flüı·csin te~ı·il nıasııııiyl'li 

nin kaldırılması hakkında Başn:k;tl •t tczkeresi Adiiye ve Teşkilatı esasiye encümıen
lerinden mürekkeb Muhrteliıt encü

mende. 



266 -
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3/ 362 !stan•bul mebusu Aıbdül!hak Hami<.! Tar·haıun vefat 
ettiği hakkında Başveka.lct tezkercs i 16 - IV - 1937 tarihinde olfluımuştur. 

3/ 3'63 GümrüJ\: tarifesinin (328· A ve B ) numaralarına giren 
mekteb kitaıblarınm tabrna mahsus matbaa kfiğrdlan
na mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salfdıiyete istinaden indirildiğİnden keyfiyetin tasdi-
kı hakkmda Başvcka let tezkeresi Bütçe encümeninde. 

3/ 364 Siird mebusu 1\'Iemed Ali Kt~rtoğlnnun te~rii ınasuuııi
yetinin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/365 Ordu ikTanıiyesi kanunu ınueibinee, meslekuıe aid fai
deli telif ve tereümede bulunanlara verilen ikramiye
lerden kazanç, buhran, muvazene ve hava vergileri
nin kesilip kesilmeyeeeğinin tefsiri hakkında Başvekfı -

Adliye ve Teşkilatı esasiye eneümen
lerinden mürekkeb lVIuhtelit eneü-
mende. 

let tezkeresi 27 - V - 1937 tarilıinde 993 sayılı 

karar olarak kaıbul edilmiştir. 

3/ 366 Kömür yakan vesait beyneimiJel sergisinde 1 eşhir 

edilmek üzere getirilen ve üzerlerinde fiTma damgalım 

bulunan muhtelif maddelerden mamul eşya ya a id 
gümrük resmi 2294 sayıh kanuntın verdiği salahiyctc 
istinaden inciirildiğinden keyfiyetin tasdila hakkıuda 
Baş,·ckftl et tezkeres i 

3/ 367 Sıvas mebusu Necmettin Sadalan teşrii masuni~Teti

nin kaldırrlınası hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/ 368 Siird ınebusluğuna seçilen Meıned Ali Kurtoğluna aid 
intilıab mazbatasmm gönderilcliğine dair Başvekfıl et 

tezkeresi 

3/ 369 Yenişehirin Kızıl köyünden Ahmedoğlu Hüseymin 
ölüm cezasına çarptrrılmasr hakknıda Başvekfil et t ez-

~{aliye encümeninde. 

AdJiye ve Teşkilatı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encü
mende. · 

3 - V - 1937 tarihinde intilıaıb maz
ıbaıtasr kaıbul edilmi~ir 

kcresi 7 - VI - 1937 tarihinde 1007 sayılr 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/ 370 Küp şeker ambalajmda kullamlmak üzere dışarıdan 

getirilmesine zamret hftsıl olan sandıklık kere. teleı·in 
gümrük resmi 2294 sayılr kanunun verdiği sa lahiye tc 
istinaden indirildiğiııden keyfiyetin tasdikr hnklmıtla 
Başveka.let tezkeresi İktısad encümeninde. 

3/ 371 Askeri ve mülki tekaüd kanununun 48 nci maddesin in 
(B) ve (C) fıkralarrum tefsiri hakkında Başvek~let 
tezkeresi 

3/ 372 Saym üyelerden bazılarına izin verilmesi hakimıda 

Bütçe encümenfnde. 

Büyiilc Millet :Meclisi Riyaseti tezkcrcsi 10 - V -1937 tariliinde kabul edil
miştir. 
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3/ 373 Ba.ş,·ckaJet ve Hazinci evrak dairelerilc matba<ısmııı 
1935 - 1936 yılı demirbaş eşya defterlerile hesahl kati 

Muamıılesi 

cetvelinin gönderildiği haklmıda Başveldlet tczkeresi Divanr muhasobat encümenirrde. 
3/ 374 Siivari "X"arhay Şahabettinin yarbaylık ve binbaşılık 

nasrb tarihlerinin düzeltilmesi haklanda BaşYcld\l e t 

tezkeresi 4 - VI - 1937 tarihinde 1001 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/375 Van gölü işletme idaresinin 1932 mali yılı son hesa

bına aid mutabakat be~rannamesinin snryuldnğ·ıınıı 

dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 14 - VI - 1973 tarihinde ruzhameye. 

3/376 · Askeri .tayinat ve yem muvakkat kanımuna mÜZ('YYL'l 
1325 numaralı kanunun 1 nci maddesini değiştiren 

2112 sayılı kanunun jandarma gedikli erbaş ve jan
darma meslek mekteblcri talebelerine de tatbilu hak-

3/377 

3/378 

3/379 

kındlliki kanun layİhasının geri verilm e ine dair Bal?· 
vekaJet tezkeresi 

Buğdayı koruma karşılığı kanununun bazı macldl'lc
rini değiştiren 2643 sayılı kanunun 5 nci m:ıdd<:'siniıı 

te:fsiri hakkında Basvekalct tezkercsi . . 
Saym üyelerden bazılarına izin verilme'si lıakkrn,hı 

Biiyük Millet Meclisi Riyaseti tezkere'si 

Mardin mebusu Hilmi Çoruk ve Kastamonu Jllt'busu 
Dr. Tev:fik Aslanın teşrii masuniyctlcrinin k:ıldırıl

masr hakkında BaşvekaJct tezkeresi 

3/380 1stanbul ınebusluğuna seçilen Şükı·ü Ali Öge' le :ıid 
intihab mazbatasmnı gönderildiğinc dair BaşvclüUet 

tezkeresi 

3/381 Bayrndrrm Yenice mahallesinden _'\ydmlıoğnlların

dan Hüseyinoğlu Altındiş Mustafanın ölüm cezasına. 

çarptrrılması hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair Başvekalet tezkeresi 

3/382 :Miiıh endislik Ye mimarlık hakkındaki 1035 sayılr ka
nunun 1 nci maddesinin te:fsiri hakkında Başvekfilrt 

·teme'resi 

3/383 Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 snyrlr kanu
nun 6 ncı maddesinin tefsirine dai·r l3aşvek~let tcz
·keresi 

14 - V - 1937 tarihinde okunınuş ve 
me.zkur layi:ha Hükftmete iade edil
miştir. 

J 2 - VI - 1937 tarihinde 226 sayılı 
<tefsir olarak kabul edilmiştir. 

17 - V - 1937 tadhinde kabul edil
miştir. 

Adiiye v.e Tcşkilfttr esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encü
mende. 

25 - V - 1937 tarihinde intihllib maz
lba,tasr ka.bul edilmiştir. 

28 - V - 1937 tarihinde okunmuş ve 
ınezkur tezkere Hükümete iade 
edilmiştir. 

4 - VI - 1937 tarihinde 1000 sayılı 
kaı·ar· olarak kaibnl edilmiştir. 

U - VI - 1937 tarihinde 225 sayıİt 
tcfsir olarak krubul edilmiştir, 
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3/384: 1933 mali yılı Hazine son hesabına aid ımıt abakat 

beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhaseba! 
riyaseti tezkeresi Divanı mnhasebat encümeninde. 

3/385 Yüksek ziraat enstitüsü mnallimlerinin müderris
lik kaydından istifade edib etmiyeceklerinin tefsiı·i 

hakkında Başvekalet tezireresi Bütçe encümeninde. 

3/386 Hakimler kanununun muvakkat maddesinin 3 sayılr 

bendinin tefsiri hakkındaki tezkerenin geri veı·ilnı e-

3/387 

sine. dair Başvekalet tezkeresi 

Mülkiye teftiş heyetinin . vazife ve salahiyeti haklun
daki kanun layihasınm geri verilmesine dair Başvt'

kil.let tezkeresi 

3/388 • ~ · K~~tamonu mebusu 'l'ahsin Coşkanııı Ziraat ve kaleti 
siyasi müsteşarlığma tayin edildiği hakkında Baş-

4 - VI - 1937 tarihinde okunmuş ve 
mezkUr tezkere HükU.mete iad~ edil
miştir. 

7 - -VI - 1937 tarihinde okunmuş ve 
me~ı1r layiha HükUımete iade edil
miştir. 

vekalet tezkeresi 11 - VI - 1937 tarihinele okunmuştur. 
3/389 Barut ve mevaddı infilakiye, fişek, av mühiıumatı 

ve av saçması inhisarları muvakkat idaresinin 1933 
yılı son hesabrna ai d mutabakat beyannamesin i ı ı 
sımuhluğuna dair Divam muhasebat Riyaseti t ez-
karesi Divanı muhasebat encüıneninde. 

3/390 Konya ovası sulama idaresinin 1933 yılı son lı csa.b i
na aid mutabakat beyannamesi nin sıınnldnğıınn clail' 
Divanı muhasebat Riyaseti t.ezkeresi Divanr muhasebat ehcümeninde. 

3/391 Mülga seyrisefain idaresinin 1933 yılı haziran aynıa 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair· 
lJivanı ınulı asebat Riyaseti tezkeresi Divaru muhasebat encümeniııde. 

B- Birinci İçtimadan müdevver tezkereler 

3/ 167 Açrkta veya hakanlık emrinde iken ücretli hir vazi
feye tayin ed ilen memurlarm kesilmiş olan açık nfa

a.şlarırun ücretli vazifelerinin lağvi halinde iadeten 
tahsisi icab edih C'1.meyeceğinin tefsiri hakkında Baş-

veka.let tezleeresi Bütçe encümeninde. 
3/ 173 Tütün, tuz ve müskirat inhisarı idareleri 1932 mali 

3/ 176 

r r 

yılma aid blançoların gönderilcliğine dair Başvekal et 

tezkeresi • 

Konya ınehusu Cemal Tekinin teşri! ma sun i,veti nin 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

18 - I - 1937 tarihinde 3093 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil-
miştir. 

4 - XII - 1936 tarihinde 959 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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:i; l78 Zira.<ı. 1 b;ı n kas ın m gôndcreceği Hazine paralarından 
posta ürı·eti alınıp a Immaya cağının tcfsiri hakkıııda 
Başveka l et tezkeı·esi 1 afıa eneüıneniııde. 

3/ 188 l\lliilga lstanbuJ Dariilfiinnnu 1932 yılı son hesabına 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanr mulıasebat riyaseti tezkeresi 

3/ 192 'riitiin. tuz ve nıüskirat iıılıisarı idareleri 1933 mali 
yılrna aid blançonun gönderilcliğine dair Raşvekalei 

18 - I - 1937 tarihinde 3095 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

tezkeresi Divaııı muhasebat eneümeninde. 
3/ 198 Edirne mebusu Şeref Aykutun teşrii masuniyetinin 

kaldırılması hakkında BaşvekiUet tezkeı·esi 

3/ 200 Askeri ve mülki tekaiid kanununun 46 ncı maddesi
nin tefsirine dair Başvekalet tezkeresi 

3/ 206 Teşvikı sanayi kanununun ınuaddel 26 ncı maddesi-

Adiiye ve TeşkiHUı esasiye encii
menlerinden miirekkeb Muhtelit en
ciimende. 

4 - I - 1937 tarihinde 966 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

nin tef:sirine dair Başvekfılet t ezkeresi 27 - V - 1937 tarihinde 223 sayılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 

3/ 20!) 

3/~11 

3/ :>.13 

3/ 216 

3/218 

3/2Ul 

3/ 229 

3/ 231 

3/ 234 

Maliye vekaleti 193-! yılı ayniyat son lıesahımn s ıı 

nulduğnna dair Maliye vekilieti tezkeresi 

Divaııı ıııuhasebat kanununun 73 ncii maddesinin 
tefsiriııe dair Divaru nıuhasebat riyaseti tezkeresi 

Siird ınebusu l\llahmııd Soydanm tef?rit ma suniyeti
niıı kalcimlması hakkında Başvekillet tezkerrsi 

HilMetin ilgası hakkmJ.aki kaıumun 8 nei maddesi
nin tefsirine dair Başveldl.let tezkeı·esi 

U42 sayılı kaııuııun birinci maddesinin «G» fıkra sı

nın t efsiri hakkrnda Başvekalct tezkeresi 

Ziraat bankası ınatlnbatı atikasının sureti t ediyesi
ne dair olan kanunda yazılı (Mntlubatr atika) tabi 
rinin huduel ve şiiınıılii de ı·ecesinin teshiti hakkında 

Başvekalet tezkeresi 
Giimrük muhafaza kıtalarındaki takım başılarının 

tekaüd kanununun 19 ncu maddesinden istifade 
edip ed'emeyeceklerinin tefsiri hakkında Başveg~

let tezkeresi 
Asker! ve mülki tekaiid kanununun 26 ve 43 ncü 
maddelerinin tefsiri hakkında Raşvekfi let tez kerrsi 
Akşehirin Meydan mahallesinden Seyid Ahmedoğlu 
Hiiseyinin ölüm cezasına çarprimtsr hakkında Baş

vekaJet tezkeresi 

Divanr ınnhasebnt eııcümenindc. 

Bütçe enciiınen ind e. 

Vefat ettiğinden bu husustaki evrak 
21 - Xll - 1936 tarihinele Hükümete 
iade edilmiştir. 

.Adliye eııciimeninde . 

ll - VI - 1937 tarihinde 224 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştü'. 

Bütı,:e encüıneniııde. 

Biitçe eneüıneninde. 

Biitçe encüm eninde. 

31 • Y, - 1937 tarihinde 995 sayılr 
karar ularak kahtıl edilmiştir. 



No. 
3/ 235 

3/ 237 

3/ 241 

3/ 24.4 . 

- 2+ıô-
H ulasam 

Denizli nıebusn Haydıır Rüştü Öktremin teşrii ınasu 
niyetiııin kaldırıi~ııas! hakkmda Eaşvekalet tezkeı·esi 

Başveka1et v~ Hazinci evrak daıirelerile ıtrathaasnun 

1934 yılı d(\ınirbaş eşya defterlerile hesabı kati cet
vel·inin gönderildiği haıkkm<!la Başvekfi Jet tezkere~i 

1 haziran 1929 tari:h ve 1499 sayılr gümrük tarife 
kanununu değiştiren 31 mayıs 1933 tarihli kanuna 
eklenen 2256 numaralı kanunun birinci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 

Tütün inhisarr idaresinin 1932 yılr son h esabına ai d 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair· Divam 
muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/ 246 Etüd kitabı olarak kullamlmak üzere eski harflerle 
basılmış kitabiarın okul ve kültür kurumları ki ta h 
eYlerine konulmasının 1353 sayrlı kanun hükmüne 
aykırı olup olmadığının tefsiri hakkmda Başvekfılet 
tezkeresi 

3/ 248 · Bozkrrm Kımk köyünden Ahmedoğlu Memed Alinin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekal ct tez
kcresi 

3/ 250 Serbest meslek erbabının 2751 sayılr kanun mucibiıı
ce mesleki teşekk'iiller veya belediye heyetleri tara
fından tayin olunan sııuf derecelerine mükelleflerill 
ve varidat idaresinin itiraz edip edemiyeceklerine 
dair Başvekalet tezkeresi 

3/ 252 . Posta kaımmmun 53 ncü maddesinin tefsiri hııkkıiı

da Başvekalet tezkeresi 

Muamelesi 

4 - XII - 1936 tarihinde 960 sayılı 
loırar olarak kabul edilmiştir. 

Divam mulıasebat encümeninde. 

22 - HI - 1937 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır . · 

18 - I - 1937 arihinde 3093 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Maarif eıı cüınenind e. 

31 - V ' - 1937 tarihinde 997 snyılı 
knrar olarak kabul edilmiştir. 

Büt~e 'Cncüıneninde. 

1 - U - 1937 tarihinele 3108 sayılı 
kal'lun olaı--ak kabul o{}critlmiştir. 

C .- Fevkalade İçtimadan müdevver· ·tezkereler 

3/ 52 Umumi harb senelerinde ihracat ve menİ ihtikfu· he
yetlerinde bulunan eski Ticaret nazn·ı Ahmed N es'i · 
mi ve Mustafa Şeref Özkanla arkadaşları hakktndn 
kati bir karar verilmesine dnir Başveka1et tezkeresi Adiiye enci.inıenintde. 

3/ 53 İtalyan tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya lstik 
lal mahkemesi kararile a ilesile birlikte milli hudurl 
dışına çıkarılan Suad Remzinin Türk vatandaşhğrna 
kabulünün muvafrk olup olmayacağrna daiı· bir ka
rar verilmesi hakkında Başvekalet tezkoresi Adiiye ve Dahiliye enei.imenlerin

den mü,rekkeb Muhtelit encümende. 
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No. Hulasası 

3/55 Askeri memurlar hakkındaki kanunun 5 nci madde
ı;inin tefsirine dair BaşvekiUet tezkeresi 

3/ 6-:1: 'Öl<.;i:iler kaııununun -:1: ncü maddesinin tefsiri hak-

Muamelesi 

ll - II - 1937 taı·ihinde 3128 sayılı 
kammla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

kında Başveldlet tezkercsi lktısad· enciimeninde. 
3/ 72 Hakimler kanununun mnYakkat maddesinin 3 sa:-ılr 

henelinin tefsiri hakkında BaşYekalpt. tezkeresi 4 - Vf - 1937 tarihinde · Hükfıınet 
tarafından geri u lmmrştrr. 

3/ H · 1932 yılı ınuvazen ei uınuıniye kanununun 21' ıı ci 

maddesinin tefsirinc uair Baş\·ekalet tezkeresi Bütçe enciinıeninde . 

3/ 86 Orman nizaınnamesinin 16 ıı cr maddesi mucib!ııcc 
alınacak yaylukiye resminin ilgasma dair olan ka-
nuıınn tefsiri hakkrnla Başvekalet tezkeresi lVIaliye eııeünıeııiııd e . 

3/ 98 'fiiı·k telıaasile İran iebaasıııın cvlenıneleri hakkın
daki memnuiyetiıı muhafazasına daiı· olan ~-:1: ııylfıl 

1290 tarihli nizaınnaıne:-i değiştiren kanunun ~ nci 
ve 3. ncü maddel erinin tefsiı·i hakkmda Başvokal et 

tezlmresi 
3/ 103 

3/ 115 

Şeref ve haysiyeti ınuhil su~laı·ın hangi suçlar ad
doltmdıığuuun tefsiri hakkında Başvekillet tezkeresi 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 65 nci maddesi 
hükmünün noteri erin vazifesine nihayet verme ışın-

de de ~ari olup olmadığınrn t efsir·i hakkında Baş-

Harieiye eıu:ıümeıı inde. 

12 - V - 1937 tarihinde 991 sııyılr 

karar olarak kabul edilmiştir. 

v:ekalet tezkaresi Adii ye eııcünıeııiııtle. 

3/ 119 Ziraat bankası kanununun 25 ve ziraat kredi koope-
r atiflcl'i kanununun 10 ııcu maddelerinin icra ve 
ifl~s kanununun -1:7 nci ınaddesile ilga edilmiş olup 
olnıadrğıııın tayin: hakkında Başn~kilJ ct t ezkeres i \dliye encüınenincle. 

3/ 138 Kazaıı o verg·isi kamııınııun 3 n cü maddesinin 5 ve 
21 nci fıkr.alaı·mm tefsirine dair BaşvekaJ et tezke-
res ı ]1 -VI- 1937 tarihinel e 1010 sayılı 

karar olaraık kabul edilmiştir. 



4 - Takrirler 

İkin ci İGtinıa içinde (24) takrir vcı·i1miş olub bunlardan (1) i tefsir, (12) i karar olarrek kaJbul 
edilmiş, (3) ü okunmuş v~ (3) ü ha;kkmda da Arzuhal encümeni mazbatası kabul ooilmiştir. Mütebaki 
( 5) takrir gelecek içtimaa kalımıştır. · · 
. Birinci İçtimada ruznameye alrnıb ikinci İçtimada Umumi Heyetten enc.ümenlere iade edilen (3) 
üıkeir ü~üncü t~timaa kalmıştır. 

F evkalade i ç.tiımadan müdevver (2 ) takrirden ·birisi ·hakkında Bütçe encü.meni ma~batasr kalbul 
edilmi ş, diğeri üçüncü !çtiınaa kalmıştır. 

A - İkinci İçtima içinde verilen taktirler 

No. Hulasası Muamelesi 

4/ 31 Kütal1ya (Dr. Lutfi Kırdar ve Yozgad Ami Doğan ) -

mebusluh--tan istifa etti klerine daie 13 -XI- 1936 tarihinde okunmuştur. 
4/ 32 Giresun (General İ·hsan Sökımeıı ) - İska n kaımını

nun 31 nci maddesinin 1 nci fıkrasının tefsiri hak-
kında 4- I - 1937 tarihinde 221 sayılı 

4/ 33 Afyon Karahisar (il3er c Tür·keı· ) - Kanunlnrın ııeşir 

tarihine dair· olan kanun teklifinin geri veriluıesi 

hakkında 

4/34 Seyhan (Danıar Arıkoğlu ve Denizlıi Yusuf Ba şka

ya) - Antakya ve İskenderun meselesi lıakluıı<la 
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Arı;sın beya natının 
tasvi:b olunması hakkında 

4/35 Manisa (Refik İnce) - lVIilli Müdafaa vcknletinde 
zat işlerinin son tetkik mercii encüm eni ) t Pşkili hak-

ıtefsir olarak kwbul edilmiştir. 

20 - XI - 1936 tarihinde okunmuş ve 
mezkı1r kanun teklifi saJı~bine iade 
edilmiştir. 

27 - XI - 1936 tarihinde 958 sayılı 
karar olarruk kabul edilmiştir. 

kındaki 2515 sayılı kanunun tefsirine dair Dırlıiliye encümeninde. 

4/ 36 Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal cnci.imeniııiıı 

30 - XI- 1936 tarihli haftalık karar cctYclindeki 519 
sayılr kararının Uanunı:'l ıh eyette müzakeresin e dair Arzuhal encümeninde. 

4/ 37 lzmir (l\fahmud Esad Bozkurd ve iki. aı•kadaşr ) -
Atattirkc ve İsmet İnönü Hükflmctine Hata y işinel e 
elele edilen J11.UVaffakiyettcn dıol ayı Kamntayca 1 <'-

ı;;ekkiir edilanesi 'hakkında 29 - I - 1937 tarihinde 971 sayılı 

karar olarak kalbul edilmiştir. 

4/ 38 Gümüşane (Durak Sakarya) - Büy i.ik 1\'[illct. Mec·li-
sinclen Kahl'aman orduya selam göntleı ·ilnı esi n c dail' 29 - I - 1937 tarihinde 972 sayılı 

karar olaraik lmbul edilmiştir. 
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4/ 39 Yozgad (Sırrı !çöz) - Arzuhal encümeninin 4-I-1937 
tarih ve 567 numaralı !kararının Umumi heyette müzakeresine 

dair 

4y40 

4/ 41 

4/ 42 

- .- P 

Antalya (Rasıh Kaplam ve arkadaşları) - Teşkilatı 

esasiye ka-nununun ıbazı maddelerinin tadiline aid mü
zakere zaıbrtlarınrn neşir ve tamimine dair 

Tra:bzon (Hasan Saka ve Antalya Dr. Cemal Tunca) -
Büyük Millet Meclisinin 22 mart 1937 tarihine kadar 
tatili faaliyet etmesi hakkında 

lVIuğla (Şükrü Kaya) - !stanbul 'mebusu Abdülhak 
Hfunid Tarhanm aziz hatırasına hürmetle eelsenin 
bir çeyrek saat tatil edilmesine dair 

4-/ 43 İçel (Emin İnankur ve Fikri Mutlu) - Arzuhal en
cümeninin 29 - III - 1937 tarihli Haftalık karar cet
velindeki 638 sayılr kararının Umumi heyette müza
keresine dair 

4/ 44 Trabzan (Hasan Saka ve Antal.ya Dr. Cemal Tunca) 
- Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yugoslavya Me
busan Meclisine teşekkür ve muhabbet duygularının 

bildirilmesi hakkında 

4/ 45 Urfa (Gl. Ahmed Yazgan ve iki arkadaşı) - Ankara 
Yüksek ziraat enstitüsü kanununun 20 nci maddesi
nin tefsiri hakkında 

4/ 46 Yozgad ( Emin Draınan ) - Arzuhal encümeninin 
19- IV- 1937 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 742 
sayılr kararının Umumi heyette müzakeresine dair 

4/ 4 7 Y ozgad ( Emin Dr aman ) - Arzuhal encümenin.in 
19 - IV - 1937 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 766 
sayılı kararının Umumi heyette müzakeresine dair 

4/ 48 Yozgad (Sırrı !çöz) - Arzuhal encümeninin 19-V -1937 
tarihli Haftalık karar cetvelindeki 926 sayılı kara
rının Umumi heyette müzakeresine dair 

4/49 Urfa (Muhittin Dinçsoy ve iki arkadaşı) - Büyük 
Millet Meclisinin kahraman orduya selam ve takdir
lerinin sunulmasına dair 

Muamelesi 

Bu -husustaki Arzuhal encümeni maz
hartası 11.- II - 1937 tarihinde kaıbul 
edilmiştir. 

8 - II - ll:l37 tarihinde 975 sayılı 

karar olarak kaıbul edi.lmiştir. 

15 - II - 1937 tarihinde 978 sayılr 
karar olarak ka;bul edilmiştir. 

16 - IV - 1937 tari:h.inde ka:bul edil
miştir. 

20 - V - -1937 tariılıinde 992 sayılı 
karar olarak kaıbul edilmiştir. 

30 - IV - 1937 tarihinde 990 sayılı 
karar olaraık kaıbul edilmiştir. 

Bütçe encümeninde. 

ll - VI - 1937 -tarihinde 1011 sayılr 
karar olarak ka;bul edilmiştir. 

Bu husustairi Arzuhal encümeni maz
batasr 7 - VI - 1937 tarihinde kalbul 
edilmiştir. 

Bu ihusustaki Arzuhal encümemm 
ma~batası 7 - VI - 1937 .tariıhinde ka
bul edilmiştir. 

29 - V _ 1937 tarihinde 994 sayılı 
karar olarak ikaıbul edilmiştir. 
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4/50 Y ozgad ( Emin Draman ) - Arzuhal encümeninin 

4/51 

19- V- 1937 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 938 
sayılı kararının Umumi heyette müzakeresine dair 
Diyarbekir (Gl. Kazım Sevüktekin ve iki arkadaşı) -
Ti.lrkiye Büyük Millet Meclisi'nin !ran Meclisine se-
lam ve muhabbetleriniıı bildirilmesine dair 

4/ 52 Antalya (Dr. Cemal Tunca ve arkadaşları ) - Ata
türkün çiftliklerini Devlete ihda buyurınaları ınüııa

sebetile Kamutayın sanıimi hislerinin ve teşekkürle

rinin sunulmasına dair 

4/53 Denizli (Necib Ali Küçüka) - Arzuhal encümeniııin 

4/ 54 

7- VI- 1937 tarihli Haftairk karar cetvelindeki 969 
sayılı kararının Umumi hcyette müzakeresine dair 
Antalya (Dr. Cemal Tunca) - Meclis içtimarnın ikin
ci teşrinin bir·inci pazartesi gününe talikına dair 

Muamelesi 

Arzuhal encümeninde. 

7 - VI - 1937 tariılıinde 1008 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

12 - VI - 1937 tarihinde 1012 sayılr 
karar olarak kabul : edilmiştir. 

Arzuhal encüm@inde. 

14 - VI - 1937 tarihinde 1014 sayılr 
karar olarak kabul . edilmiştir. 

B - Birinci lçtimada ruznameye almrb ikinci İçtimada Umumi ,heyetten encümenlere iade 
edilen taktirler 

4/ 21 Y ozgad ( Emin Dr aman ) - Arzuhal encüıneııiniıı 
13 - IV- 1936 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 226 
ve 240 sayılr kararlarm Umumi lıeyette müzakeresine 

dair Bütçe encüıneninde. 
4/22 Yozgad ( Emin Draman ) - Arzuhal encümeninin 

13 -IV- 1936 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 253 
sayılı kararının Umumi heyette müzakeresine dair Bütçe encümenindc. 

4/23 Y ozgad ( Emin Drama.n ) - Arzuhal encümeninin 
13 - lV - 1936 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 263 
sayılı kararının Umumi heyette müzakeresine dair Arzuhal encümeninde. 

C- Fevkalade lçtimad cı.n müdevver takrirler 

4/ 4 

4/ 13 

Giresun (Hakkı Tarık Us) - 1492 sayılr kanunun 
muvakkat maddesinin C fıkrasının tefs iri hakkında 
Gümüşane (Edib Servet Tör) - 2442 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin (G) fıkrasmın tefsirine dair 

Bütçe encümeninde. 

Bir hükme ıbağlanmasrna lüzum gö
rülmediği haldandaki Bütçe encüme
ni maz.batası ll - VI - 1937 taribinde 
kwbul edilmiştir. 



5 - Muhtelif evrak 

Bu sene (22) tane muhtelif evrak gelmiştir. Bunlardan (1) i 
(17) i okunınuş, (1) nin Hükümete tevdiine karar verilmiş ve 

kanun olarak kabul edilmiş, 

(1) i de ruznameye alınmıştır. 
Mütebaki (2) evrak gelecek İçtimaa kalmıştır. 

. 
Birinci ve fevkalade İçtimalardan müdevver ( 4) evrak üçüncü İçtimaa kalmıştır. 

A _İkinci İçtima içinde gelen muhtelif evrak 

No. Hu18Bası: Muamelesi 

5/32 Büyük Millet Meclisi 1936 yılı mayıs ayı hesabı hak-
kında murakıblik raporu 13 -XI- 1936 tariılıinde okunmuştur. 

5/33 Büyük Millet Meclisi 1936 yılı haziran ayı hakkında 
murakiblik raporu 13 - XI -· 1936 tarihinde okunmuştur. 

5/34 Büyük Millet Meclisi 1936 yılı temmuz, ağustos v·~ 

eylUl ayları hesabı hakkında murakiblik ·raporu 13 -XI- 1936 tarihinde okunmuştur. 
5/35 Büyük Millet M·eclisi 1936 yılı birinci teşrin ayı he-

sabı hakkında ınurakiblik raporu 13 - XI - 1936 tariılıinde okunmuştur. 
5/36 Büyük Millet Meclisi 1936 yılı ikinci teşrin ayı he

sabı hakkında Meclis hesuhlarının tetkiki encümcni 
mazbatası 

5/37 Büyük Millet Meclisi, Riyaseticümhur ve Divam 
muhasebat 1935 yılı son hesabiarı hakkında Meclis 
hesablarnım tetkiki encümeni mazbatası 

5/38 

5/39 

5/40 

5/41 

5/42 

Vekalet emrinde iken ücretli bir vazifeye tayin edi
lenlere her iki, cihetten maaş verilib verilenıiyeceği

nin muhtacı tefsir bulunduğuna dair Divam muhase
bat encümeni mazbatası 
Büyük Millet Meclisi 1936 birinci kanun ayı hesabı 
hakkında Meclis hesabiarının tetkiki encümeni maz
batası 

Samsun sıtma mücadelesi sıhhat memurlarından 

Abdüssamed Seçkin hakkında Adiiye encümeni ınaz
batası 

Hatay muvaffa,kiyeti dolayisile Atatürke Meclisin 
teşekkürlerini arzeden telgrafa gelen cevabİ telgraf 
Askeri ve mülki telmüd kanununun 58 nci maddesinin 

4 - I - 1937 tarihinde okunmuştur. 

Hükümete tevdiine 8 - I - 1937 tari
hinde karar verilmiştir. 

Bütçe encüıneninde. 

22 - I - 1937 tarihinde okunmuştur. 

12 - VI - 1937 tarihinde 3251 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - II - 1937 tarihinde okunmuştur. 

tefsirine dair Divanı muhasebat encümeni mazbatasr · Bütçe encümeninde. 
5/43 Büyük Millet Meclisi 1937 yılı ikinci kanun ayı he

sabı hakkında Meclis hesablarımn tetkiki encümeni 
mazbatası 31 - III - 1937 tarihinde okunmuştur. 



No. 

5/44 

5/45 

5/ 46 

5/47 

- ~78-

HulasaBI 

Büyük M.iillet Meclisi ve müştemila.tmdaki eşy.a 

hakkında Meclis hesablarımn tetkiki encümeni ınıaz
batası 

Büyük Millet Meclisi 1937 yılı şubat ayı hesabı hak
kında Meclis hesabıarının tetkiki encümeni mazbatası 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Yugoslavya Mebu
san Meclisine teşekkür ve muhabbet duygularına karşı 
Yugoslav Mevlisi Başkanlığından gelen telgraf 
Mamakta vukubulan kaza münasebetile Fransa Mebu
san Meclisi Reisliğinden gelen telgraf 

5/48 Mamakta vulmbulan kaza münasebetile :Mısır Mebu
san Meclisi Reisliğinden gelen telgraf 

5/49 

_5/50 

5/51 

5/52 

5/53 

. Milli saraylarla Yalova köşklerindeki eşya hakkında 
Meclis hesablarımn Tetkiki encümeni mazbJJ.tası 
Tekirdağ mebusu .Şakir Kesebirin Ziraat vekilliğine 
tayin edildiği hakkında Cümhuriyet Riyasetinden ge
len telgraf 
Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas borçları hak

· kında Meclis hesabla·r.rnın Tetkik encümeni mazbatası 
Çiftliklerini millete ihda buyurduklarından dolayı 

Kamutaydan Atatürke çekilen · telgrafu gelen cevabi 
telgraf 
Türkiye ite İran arasmda aktedilen muahede ve mu
kavelelerin kaulü dalayısile Kamutaydan İran Millet 
Meclisi Reisliğine çekilen telgrafa gelen cevabi telgraf 

Muamelesi 

31 - III - 1937 tarihinde okunmuştur. 

2 - IV - 1937 tariılıinde okunmuştur. 

5 - V - 1937 tarihinde okunmuştur. 

10 - V - 1937 tarihinde okunmuş ve 
ceva:b verilmiştir. 

14 - V - 1937 .tarihinde okunmuşı ve 
oova!b veııilmiştir . 

31 - V - 937 tarihinde okunmuştur. 

ll -VI - 193.7 tıırilıind.e (}kunmuştur. 

14- VI- 1937 tarihinde .ruznameye. 

14- VI.- 1937 tarihinde . olnınmuştur. 

14 - VI - .1973 tarihinde okunmuştur. 

B - Birinci İçtinı.adan müde~er muhtelü evrak 

5/ 22 Mütekaid iken tekrar hizmete alınarak haı·h ve hiz
met esnasında terfi eden zabitlerin ınalılliyet sıfa

tının da bu terfide araurlması lazını geqp gelmeyece
ğinin tefsiri hakkında Divam ınuhasebat encüm eni 
mazbatası Divanı mu:haseJbat ·enciimeninde. 

5/27 Kütahya müstantiki Memed Saidin, IIakirriler kann
nunun ınuvakkat maddesinin (A) fikrasına tevfikan 
tekaüde sevkile müddeti hizmetine göre verilmek 
istenilen paramn vizesi icab edip etnıeyeceğine dair 
Divanı muhaseba.t encüıneni mazba.tasr Adiiye enciimeninde . 

'1 

5/1 

,. 

' 

·O - · revkalade ·İçtimadan tnüdevver muhtelif evrak 

Bursa vilayeti iskan işlerinde kullanılmakta ıi&en 

.vekalet .emrine alınan İsmail Hakkı hakkında Şı1-
rayi devletçe ittihaz olunan ınukarrerata dair Ar· 
zuhal encümeni mazbatasr A.dliye encümeninde. 



No. HulMası Muamelesi 

5/14 Rasim Asım ile ~1urtaza Kaptan adlarmda iki yurd
daşa aid olan motör hakkında Arzuhal encümeni 
mazbatası Arzuhal encümeninde. 

6 - Mütenevvi hususata aid evrak 

İkinci İçtima içinde ıniit enevvi hmusata a id (205 ) tane evrak gelmiş olub bunlardan (60 ) ı 
Eıvrak kalemine (62 ) si İdare Heyetine (1) i Kanunlar kalemin e (15 ) i Kütiipanc (65 ) i Matbaa 
(1 ) i Mnhas<'be ('1) i Zabıt kalemi miidürlüklerine ·havale edilmiştir. 

Ka yi d 
No. N ereden geldiği 

384 Ankara. tebligat ın eınurluğu 

Hul.asası 

Bağlı davetiyenin muhatabı olan ev
rak ıkalemi memurlarmdan Sabahattin 
Karaoğluna tebligile imzalı parçası-

Muamelesi 

um iadesi hakkında Evrak kalemine. 
385 Ankara tebligat memtırlnğn İlişik beş aded davetiyenin saJıiblerinc 

tebliğile imzalı parçalarının iade olun-
masına dair Evrak kalemine. 

386 Ankara .tebligat memurluğuna Çornlı mebusu Memed İlısan Kurtkan 
Kastamonu mebusu Ahmed Sıtkı eken, 
Mardin mebusu Osman Dinçere aid 
tebligatlarm ifasile imzalı parçaları-

mn iade olunınası hakkında Evrak 'kalemine. 
387 Maliye vekaleti 

388 

389 

Ankara Cümhuriyet ıniiddei

umumiliğinden 

Ankara Cümhuriyet müddei
umumiliği 

Mevcud bulunan kavanin ınecınuala

rmdan üçer adedinin gönderilmesine 
dair Matbaa müdürlüğüne. 
'İfadelerinin alınınasma lüzuın görü-
len Antalya mebusu Tayfur Sökmen 
ve Gazi Anteb mebusu Memed Şahi-
nin · C. Müddeiumumiliğine müracaat
larının temini dileğine dair 
Eskişehir mebusu Emin Sazagm 
16 - XI - 1936 tarihinde Ankara As-
liye mehkemesine miiracaatmrn te-

Evrak kalemine. 

mini ·hakkında Evrak kalemine. 



Kay id 
No. N ereden geldiği 
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Hulasası 

390 .Ankara Cümburiyet ıııüddei- Kocaeli ınebusu Hasan Hayri Taıun 
uınuıniliği' 

391 Ankara Belediye reisliği 

Ankara C. Mjüddeiumumlliğine ınü

racaatının teminine dair 
Kavanin mecmuasının 12 nci cildin-

Muamelesi 

Evrak kalem,inc. 

den iki tane gönderilmesi hakkında Bvı·ak kaleınine. 

392 Sıhhat ve içtimai muaveııet V. Kavallin mecmuasının 16 ncı cildin-
den dört tane gönderilmesi hakkında . lıiatbaa müdürlüğüne. 

393 

394 
395 

Başvekal et neşriyat müdürlüğü 

Maliye vekaleti 
Hariciye vekaleti 

Kavanin mecmuasmın 16 ncı cildin-
den beş aded gönderilmesine dair 
1937 takvim yılma aid döviz hakkında 
İskenderun - Antakya hakknıdaki be
yaz kitaptan 400 tane gönderildiği 

Matbaa müdürlüğüne. 
İdare Heyetine. 

hakkında Evrak kalemine. 
396 lV[atbaa müdürlüğü Matbaanın çatı aksamııun tamir et-

tirilmesine dair İdare Heyetine. 
398 Matbaa müdürlüğü 

398 :Matbaa müdürlüğü 

15 nci cild kavanin mecmuasından 20 
tane gönderildiği hakkında 
Elektrik ve havagazı sarfiyatına aid 
üç kıta fatura ilişik olaı·ak sunuldu-

Evrak kalemine. 

ğ·u hakkında ldaı·e Heyetine. 

3!)9 Ankara tebligat nıemurluğu llişik üç adeu tebligatın ınuhatabla-

rma tebliğile imzalı parçalarmm iade 
· olunınasma dair Evrak kalemine. 

400 Matbaa müdürlüğü Kavanin mecmualarmın harice para 
il e satılması hakkında Evrak kalemine. 

401 Matbaa müdürlüğü Lito makine ve teferruatırun malze-
mesinin müna ·ib fiatla satılması hak-
kında İdare Heyetine. 

402 l\[athaa mi.idürlüğü M:aibaa için el m·ahasr mubayaa olun-

403 

404 

405 

406 

407 

ması hakkında 

1\lathaa müdürlüğü Matbaa kasa dairesi için masa yapıl
ması haklanda 

Matha ınüdül'lüğü On beş tane kapaklı kutu yapılması 

hakkında 

l\'fathaa miidürlü<Yii Merdaneler için iki dola.p yaptırılma
sı hakkında 

Adiiye vekaleti Bir meselenin tahkiki için şalıid sıfa
tile ifadelerinin alınmasına lüzum gö
rülen Çanakkale mebusu Ziya Gevheı· 
Eti li ile Şükrü Y aşrnrn müracaatla
nnın temin olunınası hakkında 

Gümrük ve İnhisarlar vekaleti Üç takım kavanin mecmuası verilmesi 
haklun da 

408 Ankara C. lVIü. U. Balıkesir mebusu En ver Adakanın 

Ankara Birinci asliye mahkemesine 
şalıid sıfatile gelmesinin temin olun-

İdare Heyetine. 

Derkenaren matbaaya. 

Derkenaren matbaaya. 

İdare Heyetine. 

Evrak kalemine. o. 

Matbaa müdürlüğüne. 

ması hakkında Evrak kalenıi.ne. 



Ka?id 
No. Ner eden geldiği 

40!) Ankara thligat mmnruluğııc 

410 Ankara tehligat. ııı enınrluğu 

411 'fürk Dili kurumu 

412 Nafra. vekftlcti 

413 Ankara Tebliğat mcmul'luğı.ı 

414 Ankara Tebliğat m emurluğu 

415 Muhafrz a layı kumandanlığı 

416 Maarif vek~leti 

417 Ankaı·a C. l\Hi . U. 

418 Ankara TC'bliğat menııırlnğ·n 

419 Ankara Tebliğat nı enıurlnğn 

420 Hııriciye V. Bş. H . Mü. 

421 Evkaf umuın müdürlüğü 

422 EYkaf umum müdürlüğü 
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Hnlasası "!\{uamclcsi 

Za!Jıt memuru Alımed Varola iliısik is
tidanm tebliğile iade olunınası hak-
kında Evrak kalemine. 
İlişik yedi ah ed adli kağıdlarrn salı i b-
leri ne tebliğilc imzah parçasının iade 

olunması hakkında Evrak kalemine. 
Gö nderil en k avanin ınecınualarr alm-

clrğı hakkında Matbaa ıııüdür·lüğüııe . 

<iöınür havzasının ilk tireni 19-XI-

1936 tarihinde Ankaraya muvasala.tr 
mi.inasobetile azadan bir heyetin kar-
şrlamsı i <:in davetiyelerin gönderilcli-
ğin e dair Enak k:ıleminc. 

Bağ·lr iki ad ed adli kağrdrn sa lı i b lerine 
tebliğile imzalı parı,:asının i ~vde olun-
masr hakkında BHak kalemiJı e. 

İlişik adll kağıdm zabıt katibi Vecihi 

Işrğa t ebliğile iınzalr pan:asımn iade 
.olunması h alclanda . Enak k alemin e. 
Yeni senenin duvar ta.kvimlcri nden 
elli aded g·önderilmesi h akkında. tdaı·e H eyetine . 
Hint, Çin , Si.imer, Akat, Mısır ve 
A kclen iz m eel en iyctleri ne ai d eserl erin 
fişleri gönderilerek bunlara a id eser-
lerin ki:itüpnnecle bulunanlarm bn fiş-
ler hizalarma ~·azrlarak iade ol unması-

na dair Ki.itüpaıı e Mii. 

Eskişehir ınCilmsn Emin Saza.kın 

11 - XII - 9136 tarihinde saat 14 de 
Asli_,·e mahkemesi ikin ci lıukuk daire-
sind e hazrr bulunmasnun t ebliğ eel il
mesi hakkında. 

Antalya mebusn R asih K apla na bağlr 
cla.,·etiyenin tobliğile iın zalr Jlarçanrn 

Enıık ka l enıinr . 

iade edilmesin e dair Evı·ak k alemi ne. 
tlişik adll kfiğ·rdın sahibine tebliğilc 
imr.al.ı parçanrn iadesine dair. Evrak kal emine. 

K avanin mecnıuasımn 15, 16 ncı cilcl-
l cı· iııden ü c,:er tane gönderilmesi lıak-

kmd a 

Ka,·anin mccmnasınrn 1, fJ , 7, 10, ll 
ve 13 ncü cildierinden gönd erilmesi 

Mııtbııa müdürlüğüne. 

hakkında. Matbaa müdürlüğün e. 

K a va nin mecmuasının 16 ncı cildin-

el en 2!1 tane gönderilmesi h akkında. Matbaa müdürlüğüne. 



No. 
Kayid 

N ereden geldiği 

423 Ankara C. Mü U. 

424 

425 

426 

427· 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

Ankara Tebligat memurluğu 

Ankara Tebligat memurluğu 

Dirvam muhasebat riyaseti 

N afıa vekaJeti 

Ainkara Tebligat memurluğu 

Ankara· C. Müddeiumumili 

Ankara Askerlik Ş. Riyaseti 

Lerpizig Otto Harrssovutz 
be<ynelmilel kütüpanesi 

Sümerbank ımmm müdürlüğü 

İdare heyeti 

Ankara Tebligat menıurlnğu 

Ankara Tebligat nıenı.m·lnğu 

436 Ankara 'l'ebligat memurluğu 

437 Haric~ye vekaJeti 

280 
Hulasası 

Bir meselenin surulması için Antalya 
mebusu Tayfur Soomen ile Gazi An
teb mebusu iMemed Şahinin C. Müd
deiumumiliğine müracaatlarrnm te
minine dair. 

BağJı iki ' ad ed adli kağıdın nwha
tap1arma tebliğ.i ile· imzalı parçası-

Muamelesi-

Evrak kalemine. 

mn iadesi hakkında Evrak kalemine. 

Bağlı bir aded adli ka.ğıdm muha-
tabma tebliği ile imzalı parçasının 

iadesi hakkında Evrak kalemine. 

16 ncı cild kavanin mecmuasından 

100 aded gönderilmesine dair Matbaa müdürlüğüne. 

Mevcud kavanin · mecmualarmdan 10 
nar· takım verİlınesi hakkında Matbaa müdürlüğüne. 

İlişik tebligatm zabit memuru Ah-
med Varola tebliği :ile imzali parça-
sının i~desi hakkında Evrak kalemine. 
Muğla mebusu Nuri Tunanm -nerede 
bulunduğunun bil'diı:-ilmesİ hakkmda Evrak kalemine. 

Tokad mebusu piyade a.steğmen Tev-
fikoğlu Süreyya Gencanın hangi şu-
bede kayidli bulunduğunun büdiril-
mesi hakkında Evrak kalemine. 

Alınmış olan kitabiarın bedelinin tes-
viyesine dair Kütüpane Mü. 

Kavanin mecmuaslilm 16 ncı cildin-
den bir tane verilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne. 
1937 senesi zarfmda yapılacak ser-
best döviz tediyatmm gösterir cet-
vel ilişik olarak sunulduğuna dair Evrak kalemine. 

İlişik adli kağıdın muhatabına teb-
liğile . imzalı parçasmm geri gönde-

rilmesi hakkında Evrak kalemine. 
İlişik adli kağıdın ınuhata.bma teb-
lig,ile imzalı parçasmm geri gönde-

rilmesi hakkında E-vrak kalemine. 
Gönderilen ödeme emrinin K. K. 
memurlarmdan Bürhan Tüfekçioğ-

luna tebligile imzah parçasının ia-
desi hakkında Evrak kalemine. 

İskenderun - Antakya meselesi· hak-
kmdaki beyaz kitabın ikinci nüsha-
smdan 415 aded sunulduğu hakkmda Evrak kalemine. 



- --~~-

Ka yi d 
No. Nereden geldiği 
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Hulasasr Muamelesi 

438 İstanbul Maliyesi muha. ehnt Tokad mebusu Resai Erişkenin im-
müdürlüğü zasmı havi r esmi evraktan birinin 

iade olunmak üzere gönderilm esi 
hakkında Derkenaren K. K.-

439 Siyasal bilgiler 
törlüğü 

okulu L1irek- Siyasal bilgiler okulunun 60 ncı yıl 
dönümü münasebetile yapılan top
lantıya azayı kiramın da davet olun-

440 M. M. V. Kavanin Ş. 

441 Matbaa müdürlüğü 

442 Gümrük ve inhisarlar vckalcLi 

443 Hulmk ilmi yayma kurumu 

444 Hariciye vekaJeti 

445 Matbaa müdürlüğü 

446 Ankara tebligat memurluğu 

4.4 7 Hariciye vekaleti 

448 

449 

450 

İstanbul Erazı akliye ve asabi 
ye Bş. Hekimliği 

Başvekalet 

Ankara Birinci mıntaka ka
dastro Mü. 

451 Devlet şı1rası riyaseti 

dukları haklunda Evrak kalemine. 
Kavanin mecmuasının 16 ncı cildin-
den iki tane gönderilmesi hakkında l\iatbaa müdürlüğüne. 

Askeri fabrikalar taxafmdan 60 lira-
ya ı:n al edilecek arabalarm izabatli ör
neği ilişik ol arak sunulduğu hakkm-
da İdare Heyetine. 
Kavanin mecmnasiDill 16 ncı cildin-
den 16 aded gönderilmesi hakkında 
Kavanin rnl'<.-mmısi l e azaya tevzi edi
len ki ta h ve saireden verilmesi hak
kında 

Üçüncü beyaz kitaptan 415 tane gön
derildiği hakkında 

Matbaanın teşrinisani 1936 yılına aid. 
elektrik ve havagazı sarfiyatını gös-
terir J 65 lira 49 kurııışluk :faturamn 

Matbaa müdürlüğüne. 
Kiltüpane Mii. 
Evrak kal emine. 
!Matbaa müdürlüğüne. 

Evrak kalemine. 

takdimine dair İdare Heyetine·. 

18 - XI - 1936 tarih ve 22913 numara 
ile gönderilen tebligatın i:fasile imzalı 
parçasının iade olunmasına dair Evrak kalemine. 

İskenderun - Antakya meselesi hak-
kmdaki be~raz kitaptan 415 tane me-
buslara t~vzi edilmek üzere gönderil-
diği haklunda Evrak kalemine. 

Arzuhal cncüm eninin 1233/ 1294 nu-
maralı kaydindeki Abdurrahmana aid 
kararın tebliğine dair yazılı mazruf-
taki adres bu isimde kimse bulunma-
fhğı lı aklunda Evrak kalemine. 

Üçüncü tertib düsturun 17 nci cilelin-
den 50 tane gönderildjğine dair Evrak kalemine 
.Afyon Karahisar mebusu İsmail Hak-
lumn Tabaklar mahallesindeki arazi-
sine aid ihbarname ile karar ve hari-
ta suretlerinin tebliğile imzalı parça-
sının iadesine dair Evrak kalemine 

Kavanin mecmuasının ] 6 ncı cildin-
den 14 aded gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne. 



Ka yi d 
N o. N ereden geldiği 

452 !ş bankası U. Kil.. 

· 453 N afıa ve kaleti 

454 Divam :muhasebat riyaseti 

455 M,atbaa müdürlüğü 

4f•lı İzmiT valiliği 

457 Başvekalet İstatistik mnunı 
müdürlüğü 

458 Zabıt kalemi müdürlüğü 

· 459 Başvekalet müsteşarlığı 

460 Matbaa müdürlüğü 

461 Giresun m'ebusu Hakkı Tarık 
Us 

462 Diyanet işleri reisliği 

463 Birinci mmtaka Kadastro mü
dürlüğü 

282-

Hulasası 

!ş bankası idare meclisi azasından 
bulunan mebuslara aid müstacel iş-

leri arzedilmek için serbest duhuliye 
kartı verilmesi hakkında 
Üçüncü devre ikinci içtima senesine 
aid zabtın iade ohmduğu hakkında 
Kavanin mecmuasnun 16 ncı cildin
den yüz aded gönderilmesine dair 
Matbaa · müstahdemlerinden kesilen 
elhise avansının bakiyesinin affi hak
lqnda 
933 - 934 yılına aid istatistik yıllı

ğından bir nüshasrmn postaya veril
diği hakkında 

Nüfus sayımına aid kitaptan 400 
aded gönderildiği hakkında 
Zabıt kalemi için bir aded daktilo 
makinası satın alınması hakkında 

Matbaanın idare ve işletmesine aid 
senelik sarfiyatın ve çıkardığı iş mik
darmın bildirilınesi hakkında 

Kuşe kağıdından 6 top mubayaa 
edilmesine dah• 
1877 - 1878 tarihindeki Meclisi me
busan zabıtlarının bastn·ılması hak-
kında 

Kavanin mecmuasının 16 ncı cildin-

Muamelesi 

İdare Heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

İdare Heyetine. 

Kütüpane Mü. 

Evrak kalemine 

İdare Heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

İdare Heyetine. 

Kütüpane encümenine. 

den 5 aded g-önderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne. 
Şarki Karahisar mebusu İ. Rakkı-
ya aid 24 - XII - 936 tarih ve 1962 
numaralr tezkerenin tebligi He iade 
olunması hakkında Evrak kalemine 

464 Sıhhat ve !çtimai Muavenet V. Milll Türk 'J'nb kurultayının ii c.ıüncü , 
flördüncü, beşinci ve altıncı içtima
larına aid zailntlar.flan birer tane gön-

465 Ankara 'l'ebliğat memurluğu 

466 Diyanet İşleri Reisliği 

467 Ziraat vekaleti 

468 Matbaa müdürlüğü 

derildiği h akkında . Kütüpane Mü. 
Tra:bzon 'ffi'ebmm Hasan Rakaya teıb -

liğ edilmek üzere gönderilen adli ev-
nıkm imza ett irilerak iade olunmasına 
dair Evrak kalemine 
Yazlr zalJit ceridelerinin gönderil-

Matbaa müdürlüğüne. 
Vekalet kütüpancs i için yazılı kavanin 
mecınualarmrn .g-önderiLmesi hakkmda Matbaa müdürlüğüne. 
Birinci ikaınm 1936 tarHıine aid elek-
trik ve ilıavag·azr sarfiyatmr gösterir 
üç krta fatnı-ıl takdim olımdnğn haa~-
kında. İdare Heyetine. 



l(ayid 
No. Nereden geldiği 

469 Matbaa müdürlüğü 

470 Muhasebe müdürlüğü 

471 C. H. P. Genel sekreterliği 

472 C. H .P. Genel sekreterliği 

473 Ziraat vekal.eti 

474 Berlin Elçiliğinden 

475 İstatistik umnm müdürlüğü 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

Tapu ve kaclastro uınum mü
dürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

Ankara Muntazam borçlar mü
dürlüğü 

N afıa vekaleti 

Maliye vekaJeti 

Dahiliye vekaleti 

Posta T. T. U. Müdürlüğü 

Nafıa vekaleti 

Adiiye vekaleti 
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Makine çıraklarmdan Halilin vazife
sinde görülen İlımalinden dolayı iki 
günlük kıstelyıevm yapılması ihakkmda. l\'[uha~ehr l\fü. 

J 932 ve 1934 senelerine ai d yol parası 
hakkında. Evrak lmlemine. 
Denizli Halkevi için Meclisin 1936 
yılı ve 38 - 45 nci toplantılarını ihtiva 
<ıden 9 ncu cild zabıtlarm gönderilme-
si ih.akkında Matbaa müdürlüğüne. 

Şişli Halkevi i1çin 1936 yılının 9 ucu 
cild zabtından gönderilmesine dalı·. Matbaa müdürlüğüne. 

Kavanin mecmuasından ibir takrm 
·gönderilmesi hakkında. Matbaa müdürlüğüne. 
31 nci Beynelmilel Sulh !konferansı 

kararı hakkındaki kitaptan bir aded 
gönderi1diği hakkında. Kütüpane 'Mü. 

Genel uüfus sayımına ai d eserin · 5, 
6 ncı cildinden 50 aded gönderildiği 
hakkında Evrak kalemine. 
Kavaniıı mecmuasının 16 ncı cildin-
den bir tane gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne. 
1937 yılı ikinci kanun ayına aid elek-
trik ve havagazı sarfiyatını gösterir 
üç kıta fatura takdim oluueluğu hak-
kında İdare Heyetine 
Ulus basımevi çinkograf atelyesine 
yaptırdan kliŞ;e bedellerinin tesviyesi 
hakkında İdare Heyetine 
Kavanin mecmuasının 16 ncı cildin-
den üç aded gönderilmesine dair Matbaa müdürlüğüne. 
Türkiye demiryolları tarihine aid 
eserlerden istifade etmek için Mec-
lis kütüpanesindeki bu eseriere aid 
fihristin iade edilmek üzere gönderil-
mesi• hakkında lGitüpane Mü. 

Mıevcud kavanin mecmrı.ıalarından 

ikişer takım gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüııe. 

Mevcud kavanin mecmualarmdan bir 
takımınm Tekaüd sandrğma gönde-
rilmesine dair Matbaa müdürlüğüne. 

Büyük Millet Meclisi 1937 yılı bütçe-
sine konulacak posta tahsisatı hak-
kında İdare Heyetine 
Bağlı listede yazılı zabıt ceridelerinin 
gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne. 
Tezkereele yazılı Meclis zabıtlarmuan 

birer tane gönderilmesine dair Matbaa ınüdüı-lüğüne. 



Kayid 
No. N ereden geldiği 

486 Matbaa müdürlüğü 

487 Matbaa müdürlüğü 

488 Matbaa müdürlüğü 

489 Matbaa müdürlüğü 

490 Matbaa müdürlüğü 
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Ulus matbaasmda yaptırılan işlerin 

bedeli olan 19 lira 80 .@uruşluk fatu-

·Muamelesi 

ra ilişik olarak sunulduğu hakkında İdare Heyetine 

İlişik listede yazılı malzemenin mn-
bayaası hakkında İdare Heyetine. 
Ulus matbaasına yaptn·ılan dört me-
busa aid klişe bedeli olan 2 lira 40 
kuruşluk fatura ilişik olarak sunul-
duğuna dair İdare Heyetine. 

Matbaanm 937 şubat ayına aid elek-
tik ve havagazi sarfiyatı olan 133 li-
ra 47 kuruşluk fatura ilişik olarak 
, unulduğu hakkında İdare Heyetine. 

Dört teneke benzin mubayaa edil-
mesi hakkında İdare Heyetine. 

491 C. H. P. Genel Sekreterliğin- Atatürkim büyük nutuklarmdan 500 
den alıeel ve vesikalarmdan da 200 aded 

492 Matbaa müdürlüğü 

493 Matbaa müdürlüğü 

mebus ve memurlara tevzi edilınek 

üzere gönderildiği hakkında Evrak kalemine. 

Mebuslarm klişe bedeli olan 198 li-
ralık fatura ilişik olarak sunulduğu 
hakkında İdare Heyetine. 

Matbaa haclernesi Davud Balkanm 
hastalığına binaen hastaneye yatıTıl
ması hakkındaki rapor takdim olun-
duğu hakkında İdare Heyetine. 

494 İstatistik U. M. Vilayetler istatistiğine aid eserden 
250 aded gönderildiği hakkında Evrak kalemine. 

49.5 Hukuk ilmi yayma kurumu Kavanin mecmualarile zabıtlarm 

. almması dolayısile teşekkür edildiği 
hakkında Evrak kalemine. 

496 Matbaa müdürlüğü Matbaanın 1937 senesine aid bütçesi 
ve esbabı mucibe layİhasile birlikte 
takdim oluueluğu hakkında İdare Heyetine. 

497 C. H. P. Genel selueterliğin- Matbaada basılmış olan mebus al-
den 

498 Meclis P. T. T. M. 

499 Matbaa müdürlüğü 

500 Sümerbank U. M. 

büınlerinden 25 tane gönderilmesi 
hakkında Matbaa müclüdüğüne. 
1937 senesi mebus albümünden sekiz 
aded verilinesine dair 

Matbaaca yapılacak işler için lüzu
mu bulunan malzemenin satm alın-

Matbaa müdürlüğüne. 

ınar hakkında İdare Heyetine. 

Kavanin ınecınuasımn 17 nci cildin-
den bir aded gönderİlınesi hakkmda Matbaa müdürlüğ·üne. 



Ka yi d 
No. Nereden geldiği 

501 B. M. M. Dr. Yusuf Hikmet 

Bulasası 

Meclis Evrak müdür muavini Fehmi 
Demiralpin hastalığına binaen cer
rahi müdahale için müessesattan bi-

Muamelesi 

rine müracaat etmesi haldunda İdare Heyetine. 

502 Matbaa müdürlüğü Matbaamn makinaları için örtü ya-
pılması haklanda İdare Heyetine. 

503 Dahiliye V. Vilayetler U. M. Kavanin mecmuasrnm 15, 16, 17 nci 
ciltlerinden üçer aded gönderilmesi 
haıkkmda Matbaa müdürlüğüne. 

504 Matbaa müdürlüğü Yeni alınan elektro matörünün hari-
ci muhafazasının çatlak olduğu hak-

- · · ~ krnda Matbaa müdürlüğüne. 

505 Ma:1Jbaa müdürlüğü 

506 Matbaa müdürlüğü 

507 Matbaa müdürlüğü 

508 4 Rue michelet 

509 

510 

İstanbul Alaettin Çinkogra:f
hanesi Md. 

Ankara Nümune hastanesi bş
doktorluğundan 

511 İstatistik umum müdürlüğ·ü 

512 İstatistik umum müdürlüğü 

513 A.dliye vekaleti 

Ulus çinkoğraf atelyesine sipariş 

edilen Samsun mebusu Menıed Ali 
Yürükere aid klişe bedeli olan 60 
kuruşluk fatura ilişik olarak sunul-
duğu hakkında İdare Heyetine. 
Matbaarun mart 1937 ayına aid elek-
trik ve havagnzr sarfiyatrru gösterir 
146 lira 42 kuruşluk faturanın tak
dimine dair 
Matbaacia mevcudu kalmayan nilmu
nesi ilişik bağlı Jdğrttan dört paket 

İdare Heyetine. 

mubayaası haklanda İdare Heyetine. 
Milletlerarası iktisadi ve içtimai 
tetkikler enstitüsü bülteninden satın 
almmasr için abone olunınası teklifi-
ne dair Kiltüpane encüm.enine. 
Mebuslarrn :fotoğraf ldişe bedeli olan 
198 linııun tesviyesi hakkında Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa musahhih Cemal Başlnrdm 
tedavi ücreti olan 21 liranm tesviyesi 
hakkında İdare Heyetine. 
Adli istatistikten bir aded göndeil-
diği hakkmda "Evrak kalemine 
Adli istatistikten on aded gönderil-
diği hakkmda Evrak kalemine 
N oksan bulunan yazılı zabrt ceride-
lerinin gönderilmesine dair Matbaa müdürlüğüne. 

514 Siyasal blgiler okulu direk- :Meclisin za bıt ceridelerinden bir ta-
törlüğü 

515 Hariciye vekaleti 

516 Adiiye vekilieti 

kıımııun gönderilmesi hakkmda Matbaa müdürlüğüne. 
Meclisin 5 nci devre zabrtlarından 

gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne. 
1567 numaralı kanuna aid Hü.kılmet 

ve Meclis encümenleri esbabr mucibc 
layiJıalarile 1 nci ve 2 nci müzakere
leri zab:utlarmdan gönderilmesi hal{-
lunda Matbaa müdürlüğüne. 



Ka yi d 
No. Nereden geldiği 

517 Matbuat um um müdürlüğü 

518 Adliye v-ekaleti 

519 Genel kurmay başkanlığı 

520 Standard mümessilliği 

521 Başvekalet 

522 Dahiliye vekaleti 

523 Kütüpane müdür! üğü 

524 

525 

52G 

527 

Ankara Hukuk fakültes i mü
dürlüğü 

İstatistik umum müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

Hariciy vekiileti 
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En son çıkan Meclis yıllığı ile encü
menlerin listesinden birer tane gön-
derilmesi hakkında Mathııa müdürlüğüne. 

Bağlı listede numaraları yazılı zaıbrt 

ceridelerinin gönderilmesine dair Matbaa müdürlüğüne. 
Harb nuntakaları şehir ve kasaıbalarrn 
i~gal, istirdad ve 1bombardrman tah-
ribleri haklundaki kitalbdan üç aded 

-- gönderildiği i!:ı:akkmda Kütüpane Mü. 
· Y·eni yapılacak Meclis binasında seda 
tesisaıtının kendileri tarafından yapd
ması haıkkmdaki teldüin sunulduğuna 
dair İdare Heyetine. 

Milli saraylara aid harb akademisi
nin işgal ettiği binanın tamiı·i hakkın-
:la · İdare Heyetine. 
Türkiye mülki ta;ksimatım gösterir 
haritadan ıbeş adcu S>unulduğu lı ak-

kmda Evrak kalemine 

Maarif veldlctiıı i n 19 - XI - 1836 ta-
rih ve 14·67 numaralı tezkcresile gön-
derilen fişlere aid eserl er l\lütüpanede 
mevcudu bulunanlar fişler hizasma 
ufki işaret konularak bu yıolda ba-
kanlığa cevab verilmesi hakkinda Kütüpane Mü 

Yazı l ı zabıt cerideleriııd cn göııderil-

ınesi hakkında Matbaa müdürlüğüne. 
Genelnüfus sayımına aid eserden 150 
aded gönderildi ği ha ldunda Evrak kalemine 

Matbaamn nisan 1937 ayma aid elek-
trik ve havagazr sarfiyat~ı gösterir 
173 lira 2 kuruş i nk faturanın sunul-
Juğuna dair İdare Heyetine. 
N evyıork kütüpancsine gönderilen za-

ıbıtlardan sonra intişar edenlerden bi-
r er tane gnderilmesi haklanda Matbaa müdürlüğüne. 

528 Ankara ajansı mmım nriidür- Kavaniu mecmuasilc zaıb rt ve lfıyi-ha-

lüğü 

G2!) l\Iatbaa Müdürlüğü 

laı•dan iııtişar edenlerd en ikişer aded 
gönderilmesi hakimıda Matbaa müdürlüğüne. 
Operatör Şevket P ek tarafından mat-
baa ıııüretti bl erin dcn !smail Tcbcre 
pa l'm ağından yapılan ameliyata aid 
otuz Jiealrk fa turanın suııuldnğnna 

dair İdare Heyetine. 

530 C. H. P . Genel sekrete rli ğiıı- Meclise aid zaıbrt ve saire cvrakı mat-
den bualardan halkevlerine gönderilmesi 

hak km da Matbaa müdürlüğüne. 



Ka yi d 
No. 

531 

532 

533 

534 
53'5 

N ereden geldiği 

Dahiliye vekaleti 

Dahiliye vekaleti 

Başvekalet 

l\fatJbaa müdürlüğü 
Matbaa müdürlüğü 

536 Matbaa müdürlüğü 
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Evvelce gönderilmiş olan kanını ara
ma kılavuzunun doğru ve yanlış cet
velİ işlen i ;ken ekli cetvelnde yazılı 
musahhalı kısnu He düzeltilmesi ıhak

kmda 
Evvelcc gönderilmiş olan kanun ara
ma kıla-.;ruzunun doğru ve yanlış cet-
velİ işienirken ekli cetvelnde yazılı 

musahhah kısnu ile düzeltilmesi hak
kmda 
Riya,<;eticümhur köşkü yannıdaki iki 
evin ve arazisinin satrn alınması hak
kında 

Kağıt mubayaa edümesi ıhakkrnda 
Son model ibir tipoğraf makinesinin 
illtiyaca binaen sipariş edilmesi hak
kında 

Matbaamn mayıs 1937 ayına aid 
ckcltrik ve h avagazı sarfiyatı olan 
143 lira 43 kuruşluk faturanın ilişik 

Muamelesi 

Evrak kalemine 

Kütüpane eneümenine. 

İdare Heyetine. 
İdare H eyetine. 

İdare Heyetine. 

olarak sunulduğu hakılanda İdare Heyetine. 
537 Ulus gazetes i istihbarat ~efliği 1932 senesinden itibaren noksaıı bu-

538 Matlbaa müdürlüğü 

539 · Matıba a müdürlüğü 

540 Muhasebe müdürlüğü 

541 

542 

543 

Adliye vekaJeti neşriyat mü
dürlüğü 

Kocaeli mebusu S ala h Yargı 

Ankara valiliğinden 

544 Maarif vekaleti 

545 Antalya mebusu R. Kaplan 

lunan zabıt ceeidclerinin gönderilme-
si hakkında Matbaa müdürlüğüne. 

MatJbaada t amir edi len nmtorun ta
mir bedelinden bakiye kalan 4 7 lira
ıım mnlıascbe müdürlüğünce ver ilmc-
si hakkında İdare Heyetine. 
Üç cins kağıdın aci len muibayaasr 
haklanda 
l\1atbaada yaptrrrlan inşaat ve tami

rattan mütevellid teahhüdatın tama
mile ifa edilmemesinden dolayı müte
ahhitten kesilen 50 liranın makbuzu 
ilişik olarak gönderildiği h akkında 

Kava nin mecmuasının 16 ncı cildin-

İdare Heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

den üç aded gönderilmesi !hakkında Matbaa müdürlüğüne. 
Yazılı zabit ceridelerinin gönderilmc-
si hakkında Matbaa müdürlüğüne. 
Yol parasile mükell ef bulunan me-
buslarrn yol paralarının muhascbeec 
tahsisatlarından kesilmesi haklanda İdare Heyetine. 
Ankara halkevinde aQrlan ibiri110i bir-
l eşik r esim sergisinden ·bir miktar r e-
sim satın alınması haldunda İdare Heyetine 
1937 tahsisaıtını vermediklerinden ba:h-
sile Zira.at 1bankasr Antalya şubesin-
den şikayet ediyor. İdare Heyetine 



Ka yi d 
N o. Nereden geldiği 

546 P. T. T. U. M. 

54 7 MaJtıbaa müdürlüğü 

548 

549 

550 
551 

Hariciye vekaJeti 

Hamburgisehes W elt - Wirte
chafta - Arhcv 

Maarif v·e.ka.leti 
Maarif v-ekaleti 

552 BaşvekiHet 

553 Matbuat U. M. 

554 Türk Tarih K. Bş. K. 

555 İstanbnl valiliğinden 

G56 Adli ye vekaleti N ş. Mü. 

557 Matbaa müdürlüğü 

558 Matbaa müdürlüğü 

559 Matbaa müdürlüğü 

560 Matbaa müdürlüğü 
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Posta, telgraf ve telefon idaresinin 
1934 yılına aid istatistik kitabından 

bir tane ooönderildiği hakkında • Kütüpane Mü. 
Matbaanın 20 - V - 1937 tarihinden 
3 - VI - 1937 tarihine kadar olan 
elektrik ve havagazi sarfiyatına aid 
faturaların sunulduğu hakkında 

Romanya teşrii meclisince « başlıca 
kanunların muhtasar şerhi » fransız-

ca nü halarından Hd tane gönderil
diği hakimıda 

15 - IV - 1937 tarihinde istenilen 
16 ncı cild kavanin mecmuasının ·alrn-
madığma dair 

Milli resim ve ilıeykel galerisi haılclunda 
Amerika ·birleşik devl etleri r esmi ya
yınları der.gi ve kitabiarından 96 tane 
p;önderildiği hakkında 

Parise gidecek olan Kütüpane müdü
rü Nehil Emir Buhariye döviz ve pa
saport verilmesi hakkmda İcra Ve
killeri Heyetinin kararnamesi sureti-

İdare Heyetine 

Kütüpane Mü. 

Kütüpane M. 

İdare Heyetine 

Kiitüpane M. 

nndan gönderilmesi hakkında tdare Heyetine 
M ersinde intişar etmekte o ian Yeni 
Mersin gazetesi için Meclis zabrtla-
rrn gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne. 
20 eyl fıl 1937 tarihinde Dalınabahçe 

sarasymda toplanacak olan ikinci 
Türk tarih kurultayı için Meclis zabıt 
heyetinden bir grupun İstanbula 

gönderilmesi hakkında Zahrt müdürlüğüne. 

Kavanin mecmuasrnın 15 inci cildin-
den bir aded gönderilmesi hakkmda Matbaa müdürlüğüne. 
Kavanin mecmuasillill 16 ncı cildin-

den üç aded gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne. 
Cins ve miktan ilişik listede yazılı le-

vazumn sa tm alınması hakkında İdare Heyetine. 
2 - IV - 1937 tarih ve 82 numara ile 
temini bildirilen makine örtülerinin 

bir an evvel. ınubayaası baldtmda İdare Heyetine. 

l\ILatbaanrn 30 - VI - 1937 tarilunden 
31 - VIII - 1937 tarihine kadar olan 
iki aylık elektrik ve hava gazı bedel-
lerini g · i~ L Tir .faturaların gönderildı-

ğjne dair İdare Heyetine. 
Matbaa müstahdemini için iş elbisesi 
yaptmlması hakkında İdare Heyetine 



Kayid 
No. Nereden geldiği 

561 Matbaa müdürlüğü 
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Basla makinelerinden çıkan kurşmıla
rın tekrar eritilmesi için muhtacf 
tamir olan ocağın yaptırılması hak-
landa İdare Heyetine 

562 Matbaa müdürlüğü Haydelberk basla makinesinin rolet 
d işleri aşınmış olduğundan yeniden 

diş döktürülmasİ baklanda !daı·e Heyetine 
563 Maliye vekaleti V. U. Ev. Mü. Urfanrn Hasan Pş. mahallesinden Re

şad Aksoy imzasile B. M. M. Başkan
lığına yazılan ve sehven Maliye veka
letine gönderilen arzuhal ilişik olarak 
sunulduğu . hakkında Evrak kalemine. 

564 · Adliye vekaleti Bakanlık kütüpanesinde mcvcud ol
madığı görülen yazılı zabrtlarrn gön-
derilmesi haldcrnda Matbaa müdürlüğüne. 

565 İstanbul Emniyet sandığı Mathaımın 13- IX- 1937 tarih ve 116 

566 

567 

568 

569 

570 

Kültür bakanlığı 

Matbaa müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

Hariciye vekaleti 

Cümhuriyet Halk Partisi Baş
kanlığı 

·571 Erzurum Doğu gazetesi 

572 Maliye vekaleti 

573 

574 

575 

576 

5'77 

Beynelmilel Matbuat cemiyeti 

Milli Müdafaa vekaleti As. Ad. 
Mü. 
Ulus !stihbarat şefliği 

Matbaa müdürlüğü 

MatJbaa müdürlüğü 

numara.lı tezkeresile gönderilen zabrt-
larrıı almdığrna dair Matbaa müdürlüğüne. 
Kavanin mecmuasmın 12 ila 16 ncı 
cildl erinden gönderilmesi haklanda Matbaa müdürlüğüne. 

Agusburk hash-T makinesine bağlı ola-
rak işiernekte olan elektro motörün 
kollektörünün torna ettirilmesi hak-
kında İdare Heyetine 
Bir teneke vakum yağımn mubayaası 
haklanda İdare Heyetine 
<Taponyada yapılan Ertuğrul şehid-

leri abidesi tören hatırası madalyala-
rmdan 91 tane gönderildiği baklrnıcla Evrak kal~mine. 
14 ncü Ci.imhuriyet· bayramı kutlula-
ma programından üç aded sunulduğu 
hakkında Evrak kalemine. 
M.ebuslar albümünden iki aded gön-
elerilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasınrn 9, 10, ll, 13 
ve 16 ncı cildleı•inden gönderilmesi 

Matbaa müdürlüğüne . 

haldcrnda Matbaa müdürlüğüne. 
Kupür serisine aicl ilişik fatura be-
delinin tediyesi haklanda İdare Heyetine 
En son kavanin mecmuasından iki 
nüsha gönderilmesi hakkında Matbaa müdürlüğüne. 
Encüınonler ruznaınesinden bir ade-
clinin gönderilmesi haldcrnda Matbaa müdiirlüğüne. 
Bir ay zarfmda sarfolunan elektrik 
ve haYagazma aid faturalarm gönde-
ri ldiğine dair İ daN Heyetine 
Pirinçten olmak üzere ay yıldızdan 
üç aded sipariş edilmesi hakkında İdare Heyetine. 



Ka yi d 
No. N ereden geldiği 

578 Matıbaa müdürlüğü 

fı7V Haeiciyc vekaleti 
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Tamire muhtaç bir halde olan ve 
matbaanın teshininde kullanımakta 

·bulunan 'kalöriferin noksanlarrnm ik-

Muamelesi 

ııı~ıli hakkınıda İdare Heyetine. 
Yunan Başvekili General Mctaksasuı 
sureti istikbal ve ikametlerine müteal-
lik programdan üç aded sunulduğu 

hakkında Evrak kalemine. 
580 İstanbul vilayetinden Kavanin me0muasmrn 12, 13, 14 ncü 

cildierinden birer tane gönderilmesi 
!haıkkmda Matbaa nıüd~rlüğüne. 

581 İstanbul Üniversitesi rektörlüğü Üniversite serbest konferansıarına aid 
progranıdan ıbeş aded sunulduğu hak-
kında Evrak kalemine. 

582 Hariciye vekaleti İran Hariciyc nazırı Samii ve rcfa
katindeki zevatm sureti istil<lballeri 
hakkındaki programdan üç aded su-
nulduğuna dair Evrak kalemine. 

583 Loanjelos rnektab ımuallimle- Matbaa sergisi açacağından matıbaa 

rinden Harrik Rogers nıümunelerinden gönderilmesini isti--

584 C. H. P. Genel sekreterliği 

585 Matlbaa .müdürlüğü 

5 6 Ha.riciye vekaleti 

587 P. T. T. U. Müdürlüğü 

588 Matbaa müdürlüğü 

yor. Evrak kalemine. 
14 ncü Oümlhuriyet bayramı için ha-
zırlanan programdan üç aded sunul-
duğu hakıkında Evr,ak kalemine. 
MatJbaa ihtiyaçları için muibayaası 
lüzum göriilen levazıma aid listeler 

· ilişik olarak sunulduğu hakkında İdare Heyetine. 
Romanya Ba~vekili Tatarosko ve rc-
fakatindeki zevatm Ankarayr ziya-
retleri dolayısile sureti istikıballeri İdare Heyetine. 
hakkındaki programdan iki adad su-
mrlduğuna dair 
Ka.vanin mecmuasmıu 17 nci cildin
den iki aded göndcrilme.Çi hakkında 
Ulus ibasrmevine yaptırılan ay yıldız Matbaa müdürlüğüne. 
klişesi bedeli olan 6 liralık fatura ili-
şİk olarak takdim olunduğrı hakkında Matbaa müdürlüğüne. 



7 - Bazı eşhas hakkında takibatı kanuniye icrası için izin talebini havi Baş
vekalet tezkereleri 

İıki.nci İçıtima içinde bazı eşhas hakkında takibatı kalluniye icmsı için ızın 
tane Ba.şvekalet tezkeresi gelmiş oluıb bunlardan (80) ine izin verilmiş 

memiştir. 

No. Bulasası 

359 Gül'ünde l\1aJımud hakkrııda tak iıbatL kaııuııiye ifasnıa müsaade edil-

talebini havi (214) 
(134) ne de veril-

Neticesi 

mesi hakıkında İzin verilmiştir. 
360 Çornında eski Zeytin nalüye müdürü N ecnueitin hakkmua tak i batı 

kan u niye ifasma müsaade euilınesine dair 
361 lstaııbulda Bekiroğlu Hacı hakkrııda talübatı kanuniye ifasma wü

saauc edilım esine dair 
:362 BUL'saua Macar tebaasmdan Yoji hakkında takibatı kanuniye 1fa

sma müsaade edilm~sine dair 
363 Elmalıda Rebeka hakkrnua takibatı kanuniye ifasına müsaade edilme

mesine dair 
364 Seyılıanda Salih hakkmda takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi 

hakkmda 
365 İstanıbulda Kostantİn ve kardeşi Lafter ha·klarında talübat.r kanu-

niye i:f'asma müsaade edilmesine dair 
366 lstanbulda Yorgi hakkında takibatı kanuniye ifasrııa müsaade edil

mesi hakkmda 
367 lstaııhulda Paıı ayot ,lıakkınua takibatı kanııııiye ifıısına müsnnde 

edilmesin e dair 
368 l.staııbulJa. Ya ko Biton hakkında lakiıba t ı kanuniye iüıs11ıa nı üsaa.do 

edilmes ine dair 

369 Tspartada Havva haklkmda ta:kiba.tr kanuniye ifasrna müşaade edil
ınesi hakkında 

870 I:spartada SülcymıaJt hakkmda talübatr kanuniye ifasma müsaaJc 
edilmesine dair 

371 Adapazarmda ·Ma hmud hakkrnda takibatı kanuniye ifasına müsa
ade edilmesi hakkında 

372 Muğl ada MeryC'm iJuıkkmda tnkib:ıtr kanuniye ifasıııa müsaade edil
ımesine dair 

:373 Muğlada Memetl hakkrnda takibatı ka nuniye ifııs ı na ınüsnafle edil
mesin e clait· 

374 lsta.nıbulda Anna hakkında takiıbatr kanuniye Hasrna müsaade edi l

mesine dair 
375 Manisada Kürd Esadoğlu Ahmed hakkrnda takibatı kanuniye ifasr

na müsaade edilım esi hakkında 

376 lstanbulda Ossana hakkında takiıbatr kanuniye ifasına müsaade edil
ınes i hakkrnda 

» » 

» » 

İzin verilmemiştir. 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

İzin verilmiştir. 

» 
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377 Kayseride V~~dor namu diğeri NiliHer ve Kaı·aııika haklarmda t::ı

lribatı kanuniye ifasına müsaade edilımesi hakkında 

378 Vczil'köprüde Halid hakkmda talübatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesine dair 

379 İstanbulda Viktorya Radi.ti hakkında takibatı kanuniye ifasma mü
saade edilımesi ~ıakkında 

380 Jstanıbulda Anjel hakkında takiıbatr kanuniye ifa ma müsaade edil-

Neticesi 

İzin verilmemiştir. 

m esi h akkında » ::. 
381 İstanbulda Balıidr Rum hastanesi doktorlarından Tedori Keşişoğlu, 

Vasil Ka.nos, İstefan Dimitei, Andiriko Vasil, Aı·ok Nikola hakla-
rmda takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesi hakkında » » 

382 Ayvalık gazetesi sahibi Avni ltakkmda takibatı kanuniye ifasına mü-
saade :edi lmesi hakkında :. » 

383 İzmirde Şuayib haldun da takibatı kan uuiye i fasma müsaade edil-
mesine dair lı i l- 1 » » 

384 Sinobda Mitat hakkında takibatı lmmıniye ifasma müsaade edilme-
si haklanda İzin verilmiştir. 

385 Eskişehirde Çerkez Ali hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaa-
de edilmesi hakkında İzin verilmemiştir. 

386 Muğlada Ropen, Leon, Avraın, Piha, Yako ve Mayo haklarmda ta
kibatı Jmnuniye ifasnıa müsaade edilmesine dair 

387 Kırklarelinde Zineti hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade 
edilmesi hakkında 

388 Eskişchil'de Ahmed halilimda takibatı kanwıiye ifasına müsaade 
edilmesine dair İzin verilmiştir. 

3 9 İstanbulda Aleko hakknıda takilıatı; kanuniye irasına müsaade edil-
mesi haklunda 

390 İzmirde Garson l\1ehail halilimda takibatı kanuniye ifasrna müsade 
edilmesine dair 

391 Bursada Roben hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesi 
hakkında 

392 İstanbulda Nikola hakkrnda takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesine dair 

393 Ankarada Necati haklnnda takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesine dair 

394 Mersinele Arzuhalci Alımed h;:ıldnnda takibatr kanuııiye . ifasına mü
saade edilmesi hakkında 

395 .Antalyada muhtar H3lil ha.klunda takibatı kanuniye ifasma müsaade 
edilmesi hakh.'Tilda 

396 İstanbnlda Zeki hakkmda takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesi 
hakkında 

397 Trabzonda Alınan Konsoloshanesi kavası Ramazan lıaklmıda takibatı 
kanuniye ifasma müsaade edilmesi hakkında 

398 İstanbulda Dikranui hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade 
edilmesi hakkında 

39!) Mersinele Zelıra halilimda takibatı kan~niye iiası11a müsaade edilmesi 
hakkında 

» » 

» > 

» » 

» » 

» » 

İzin verilmemiştir. 

» » 

» » 

» » 

» ')) 

» ) 
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400 Eskişehirde Hatib Ahmed haklanda takibatı kanuniye ifasına mü
saade edilmesine dair 

401 l stanbulda Yuvadis haklanda takibatı kanuniye ifasma müsaade 

Neticesi 

İzin verilmiştir. 

edilmesi hakkında İzin verilmemiştir. 
402 !stanbulda Anna hakkmda takibatı kanuniye ifasına müsaade edil-

mesi hakkında 
403 Bergamada iemed Halid hakkında takibatı kanuniye ifasına müsa

ade edilmesine dair 
404 Ankarada Ferid hakkında takibatı kamuıiye ifasına müsaade edil

mesi hakkında 
405 Samsunda Rikab hakkında takibatı kanuniye jfasrna müsaade edil

mesi haklanda 
406 ! stanbulda Vahe hakkrnda takibatı kanuniye ·ifasma müsaade edil

mesi hakkında 
407 Zonguldakta Hüseyin Ali ve Şükrü haklarmda takibatı kanuniye ifa-

» » 

İzin verilmiştir. 

» » 

» 

» 

sına müsaade edilmesine dair İzin verilmemiştir. 
408 1stanbulda 'i.ihal hakkmda takibatı kannnjye ifasına müsaade edil-

mesiııe dair 

409 'rrabıwnJ.a Ali ve Alınreel haklannda t akiıbatı kanuniye ifa ·· ııı a mü-
saade edilmesine dair !zin verilmiştir. 

410 Seyıhanda A·lımed hakkında takibatı kııııuniye ifasına müsaade edil -
mesine dair 

4 11 lVIersinde Tevfik hakkında takibatı kanuniye ifıısıııa müsaade euil
ınesine dair 

412 İzmirde Necati lıakknıda takibatı karnıniye ifasıııa müsaade cuil
mesino dair 

413 1stanbulda Atilya Pas i·lm hakkında takibatı kanuniye ifasına müsa
ade edümcsinc dair 

414 Zonguldakta Kadiı· ve Musa haklarmda takibatı kanuniye i fasına 

müsaade edilmesi hakkruda 
415 ! stanbulda ! brahün hakkmda takibatı kanuniye ifasma müsaade 

edilmesi hakkında 

416 Bnrsada Bulgar tebaa~ mdan Volçin hakkında takiıba 1r kanuniye ifa
sma m.'üsaade edilm~si ne L1air 

417 l\i!uğlada Oiritli Hüseyin Çelik haklnncla takibalı kanuniye ifasma 
müsaade edilmesine dair 

418 1stanbulcla Ni.ko h akkınun takibntr kanuniye i.fasrna nıi.isaade 

» » 

> > 

> > 

> > 

» ~ 

!zin verilmemiştir. 

İzin verilmiştir. 

» > 

ed ilm;esine dair !zin verilmemiştir. 

419 Ankarada Kosovalr l\'Luhanem hakkrnda t alübnt r ka nuniye i.fasuıa 

ımüsaadc ed ilm esine dair 
420 A:nka ı·ada Artin ve karısı Sürpik haklarıııJa t akibatı kanuniye ifa-

sıııa müsaade ccl ilmcsiııe dair 
421 Sinopta Pırpıl hakkınd a takibatı l;.aıınııiy c ifasnıa müsaade edilmc

sine dair 
42~ Ynzgad<la Ha cı ha kkmchı takibatı humniye ifasına nıüı:ıaade eclj J. 

mesiue dair 
423 İzmirde Çerkes Latif hakkında ta'kilıatr kanun iye ifasma müsaade 

edilmesi hakkında 

!zin verilmiştir. 

» » 
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424 Seyhanda Salih hakkmda talüıbatı kanuniye ifasına müsaade edi l
mesi hakkında 

42G Zonlmldakta Pakize haklanda takibatı kanuniye ifasma müsaade c<lil
mesi haJkkında 

42G S iıwbta Gcrze maatif meınıuı·u Bilill hakkıııda takibatı kaımniye 

ifasrna müsaade edilmesi hakkında 
4:27 :::>eyhanda Halil hakkrnda takibatı k::ıııu11iye ilasına müsaade cdilım•si 

haklanda 
428 Seyhanda Durmuş hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil

mesi hakkında 
429 Aınkarada Bayram hakkında taldıbatı kanuııiye ifasma müsaade edil

mesine dair 
430 Kocaelide Mustafa hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade eelil

mesi hakJunda 

431 Bursada Münevver hakkmda takibaLı kanuniye ifasmn. müsaade edil
mesi hakkında 

432 İstanrbulda Radakliya hakkında talübatı kanuniye ifasma müsaade 

Neticesi 

i ziu verilmemiştir. 

» » 

» > 

» » 

» » 

» » 

İzin verilmiştir. 

edilmesi hakkında İzin verilmemiştir. 

433 İstanıbulda -.A~mıed, Veysel, l\Iünevver, Kevser Atiye l\lünevver, V asil 
Teofani, Pipiua, 1<-,iUiratoj haklarında takibatı kanuniye ifasına mü-
saade edilmesi haklınıda 

434 Antalyada Ziraat memuı·u Nezilıi Fıratlı lıa:kkında takibatı kanuni
ye ifasma müsaade edilmesine dair 

43G Diyarbe'kirde Kazım haklanda takibatı kanuniye ifasına müsaade 
436 lstanbulda Aı1astasiye hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade 

edilmesine dair 

437 lstanbulda Memed Yaşar hakimıda takibatı kanuniye ifasma müsa
ade edi lmesi hakkında 

438 Manisada Meıned hakkıııda takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesi hakkında 

439 Arif ve oğlu Emir haklarmda takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesi hakkında 

440 Konya KadmJıan kazasında İsa hakkında takibatı kanuniye ifasına 
müsaade edilmesine dair 

441 Kastamonuda Taşköprüde Malınüdürü Akif hakkında takibatı ka
nuniye ifasına müsaade edilmesine dair 

442 Dulgar tebaasından Akdemir hakkında takibatı kanuniye ifasına 

müsaade eelilmesi hakkında 
443 Konya Beyşehirde Fmer hakkında takibatı kanuniye ifasına müsa

ade edilmesine dair 
444 1stnhulda Ei'sevyas haklanda takibatı kanuniye ifasma müsaade edil-

mesine dair 

445 Diyarbekirde Eğil tapu memuru l\Icıned F ctid haklanda takibatı 

kanuniye ifasrna müsaade edilmesine dair 
446 Manisada mahkum Zülfikar hakkında takibatı kanuniye ifasma 

• müsaad e edilmesine dair 
447 BUl'durda Enver hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edil

mesine dair 

» » 

» » 

» » 

» » 

İzin verilmiştir. 

» » 

» , 
» » 

» » 

İzin verilmemiştir. 

» » 

» , 
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448 İstanbulele Sultaııa hakkmda tabikatı kanuniye ifasma müsaade 
edilmesi hakkmda 

449 Seyhanda İsmail Hakkı hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade 
edilmesi hakkında 

450 İstanbulcia Beyoğlunda 'l'eokli Jıaklunda takibatı kanuniye ifasına 
müsaade edilmesine dair 

451 Denizliele Buldaııda Jümil Duyar hakkında takibatı kanuniye ifa
sma müsaade edilmesi hakkında 

452 İstanbulda Ömer İlyas ve iyazi haklarmda takibatı kanuniye ifası
na müsaade edilmesine dair 

453 lstanbulda Haçik, Virjini, Roza Ye '!'orhun haldarmda takibaLı ka
nuniyc ifasına müsaade edilmesi hakkında 

454 Bursa Mustafakemalpaşa Resul hakkında tııkibatı lmııuııiye ifası

na müsaade edilmesi hakkında 
455 Antalyada Memed Yolcu ve Ali Karacula haklarmda takibatı kanu

niye ifasrna müsaade edilmesine dair 
456 İzmirde Şükrü hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edilme

sine dair 
457 Kayseride muhtar Yusuf ve arkadaşları hakkrnda takibatı kanuni

ye ifasrna müsaade ~dilmesi hakkında 

458 Iğdırda Çekoslokavyalı lskrepek Kristiyaıı hakkında takibatı ka
nuniye ifasma müsaade edilmesine dair 

459 !stanbulda İstirati lı:akkuıcla takibatı kanuniye ifasma müsaade 
edilmesine dair 

460 Kocaeli Derbenelde Ruınauya göçıneHlerinden Şükrü hakkrnda bı ki
batı kanuniye ifasma müsaade edilmesine dair 

461 Balıkesirele 1\'lanyasın Darıca köyü ınnallirni Selam Özlıilir hakkında 
takibatı kanuniye ifasrna müsaade edilmesine dair 

462 'l'ekirdağında lıırdavatçı Nesim hakkmda takibatı kanuniye ifasına 
müsaade ecUlıne. ine dair 

463 1stanbulda Pet L'O hakkında takibatı kanuniye ifasnıa müsaade edil
mesine dair 

464 İstanbulda Hiristo hakkrnda takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 

465 Tarsuslu Hasanoğlu l<Jyub hakkında takibatı kanuniye ifıısına mü
saade edilmesine dair 

466 \ . ezirköprüde lVIahir hakkmda takilıa tr kanuniye ifasrna müsaade eelil
ınesine dair 

467 13urlıaniyede Celal hakkımla takibatı 
eelilmesine uair 

kanuniye ifıısıııa müsaade 

-1-1!8 Kayseeide jncesuda 'ı' usuf, Huı·şit, Şükrü ve Nail haklannda taki
'lıatı kaıımıiye ifasma müsaade ed ilm csi ıı e dı:ıiı· 

46!J Ay dm N <liZ i llüle Reccb lıakkında takibatı lmmuıiye if asma müsaade 
edilm esi lıakkm da 

470 1stanbulda Arşalos hakkrnda takibatı kanuniye ifasma müsaade 
eelilmesine dair 

471 btaıvbulda Bed ı.'Os hakkında taki.batı kanuniye ifasma müsa ade edil
mesi haldunua 

Izin verilmemişti!.·. 

» 

İzin verilmiştir. 

» » 

» » 

İzin verilmemiştir. 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

İzin verilmiştir. 

» 

İzin verilmemiştir . 

İzin verilmiştir. 

» » 

» » 

» » 

İzin verilmemiştir. 

» » 



• 
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-!72 Vezirköprüde Seydi Alımed hakkında takibatı kanuniye ifasına mü-

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

saade edilmesine da i e 
İstanbul Beyoğlu .Atife~ naın:u diğeri Virjin hakkında takibatı ka
nmüye ifasrna müsaade edilmesi hakkmda 
Gazi Anteb Nisipte Rifat ye İzzet ılıaklarında takibatı kanuniye ifa-
sına nı üsaade edilımesi -hakkında 

Ayvalıkta Abdullahoğlu İsınail hakkıııda tak~balı kanuniye ifasma 
müsaade edilmesi halduncia 
Üçüncü kolordu inşaat işlerilllle n Hamparson ve arkauaşları hak
kında takiiJ.:ıatı kanuniye ifasma müsaade edilmesi hakknıda 
1stanıbulda İ~ail 'hakkmda takiıbatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 
Mesudiyede Hüseyin hakkmda takibatı kanuniye ifa:sma müsaade 
edilmesine daü· 

Edirııedo Bulgar Panayutoğlu Kosti hakkında tabbatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesi hakkmua 
İstaııbulda Ualatada KaYalalı 1biş hakkmua takibatı kanuniye ifa ·ı
ııa müsaade edi .lımesi hakkında 

lstaııbul Beyoğlunda Hamill ve Uemal lıaklarmua takibatr kanuniye 
ifasına müsaade edilmesine dair 

Jstanbulda Yorgi hakkında takibatı kanuniye ilasına müsaade edil
mesi hakıkında 

483 Moersinde Abmeel haklunda tal<ibatı kanuniye ifasuıa müsaade 

Neticesi 

İzin verilmemiştir. 

İzzet hakkında izin ve
rilmemiş Rif81t hakkm
da verilmiştir. 

İzin verilmiştir. 

» :. 

İzin verilmemiştir. 

İzin verilmiştir. 

İzin verilmemiştir. 

edilnıesi hakkında İzin verilmiştir. 
484 Maraşta Ah ve Memeli haklamıda takibatı kanuniye ifa ma mü-

saade edilmesi hakkında 
485 İzmir Foçada Galib hakkında takiba tr kanuniye ifasrna müsaade 

edilm-esi hakkında 
486 İstanıbul Büyükadada Rofa hahlonda takibatı kanuniye ifasina mü

saade edilmesi hakkında 
487 Bolu Akçalmcada Hasan ılıakkında ta.lübatı kanuniye ifıı sma müsaade 

eelilmesine dair 
488 İstanbul Büyükdereele Anastas hakkında takibatı kanuniye ifasrna 

müsaade edilmesi hakkmda · 
489 İstanbul Kadıköyünde Ji.rfhi ve kızı Hayganuş haklarmda takibatı 

kanuniye ifasma müsaade edilmesine dair 
490 İstaı:ııbulda Beyoğlunda Kiryako hakkında talübatı kanuniye i:fasma 

müsaade edilmesine dair 
491 Amasyada Ohanoğlu Agob hakkında takibatı kanuniye i:fasına müsaa

de edilmesine dair 
492 İstanbulcia Yasef hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilme-

İzin verilmemiştir. 

» 

» 

» 

» » 

İzin verilıniştir. 

sine dair İzin verilmemiştir. 
493 İstanbul Beyoğlunda Saniye haklanda takibatı kanuniye ifasma mü-

saade edilmesine dair 
494 Kocaeli Karasuda Şakir hakkında takibatı kanuniye i:fasma müsaa

de edilmesine dair 

» 
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495 Kocaelide Memed hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
lmJ~sine dair 

496 Konyada Ali hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edilmesine 
dair 

497 İstanbul Beyoğlunda Vangelya ve Aliki haklarmda takibatı kanuni
ye ifasma müsaade edilmesine dair 

498 İstanbul Beyoğlunda Virjin ve Külüzar haklarmda takibatı kanuni
ye ifasma müsaade edilmesine dair 

499 İstanbul Beyoğlunda Karayana namr diğeri Dudu hakkında taki
batı kanuniye lfasına müsaade edilmesine dair 

500 Kırklarelinde Alioğlu Hasan hakkmda takibatı kanuniye ifasma 
müsaade edilmesine dair 

501 Sinob Gerzede Serkiz kızı Sultan Zencefil hakkında takibatı kanuni
ye ifasma müsaade edilmesine dair 

502 Manisada Mazhar Mazhar Dino hakkında takibatı kanuniye ifasına 
müsaade edilmesi hakkında 

503 Yozgatta Huri hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade edilme
sine dair 

504 Kocaelide Hasan hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edil
mesine dair 

505 Bursada Haliloğlu Menıed hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaa
de edilmesine dair 

506 Bolu Mudurnuda Durmuş kızı Hikmet hakkında takibatı kanuniye 
ifasına miisaade edilmesine dair 

507 İstanbulda Kroün hakkmda takibatı kanuniye ifasma müsaade edil
mesine dair 

508 Muğlada Niyazi hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edilmesi
sine dair 

509 İstanbulda Sahak hakkında takibatı kanuniye ifasrna miisaade edil
mesine dair 

510 İstanbul Beyoğlunda Leon hakk:n:ıda takibatı kanuniye ifasrna müsaa
de edilmesine dair 

511 Ankarada Mustafa hakkında takibatı kanuniye ifasrna miisaade edil
mesine dair 

512 Çanakkale Bigada Boşnak Tahiroğlu Kasım haklanda takibatı kanu
niye ifasrna müsaade edilmesine dair 

513 İzmirde J ozefin hiıkkında takibatı kanuniye ifasına miisaade edil
mesine dair 

514 Srvasta Fidan hakkında takibatı kanuniye ifasına müsaade edilmesi
ne dair 

515 İstanbul Beyoğlunda Heykohi hakkında takibatı kanuniye ifasma 
müsaade edilmesine dair 

516 Giimiişanede Memed Ali haklanda takibatı kanuniye ifasma müsaade 
edilmesine dair 

517 Balıkesir Srndırgıda Ali Fırathan haklanda takibatı kanuniye ifa
srna miisaade edilmesine dair 

518 Muğlada Hatib Ali hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade 
edilmesi hakkında 

Neticesi 

İzin veriimemiştir. 

, » 

:. » 

İzin verilmiştir. 

İzin verilmemiştir. 

, , 

:. , 
, , 

» » 

, » 

:. , 

» , 

:. , 
, , 

» » 

> > 

> , 

» » 

> > 

İzin verilmiştir. 

> > 

İzin verilmemiştir. 

> , 

İzin verilmiştir. 
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519 Yozgadda Osman hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edil-
mesine dair İzin verilmemiştir. 

520 İstanbul Beyoğlunda Danyel kızı Rec_:ina hakkında takibatı kanu-
niye ifasma müsaade edilmesi hal< km da İzin verilmiştir. 

521 Balıkesir Erdektc Kazım 1<-,r.tekin hakkında takibatı kanuniye ifa-
sına müsaade edilmesine dair İzin verilmemiştir. 

522 İstanbulda Ohannesoğlu Kirkor hakkmda takibatı kanuniye ifası-
na müsaade edilmesine dair 

523 İzmirde Kavas İzzct hakkinda t.akihatı kanuniye ifa. ma müsaade 
edilmesine dair 

524 İstanbul Büyükdereue Froso ve Arati haklarmda takibatı kanuniye 
ifasma müsaade edilmesine dair 

525 Ankara Nalhhanda Durmuşoğlu Memed hakkmda takibatı kanuni
ye ifasına müsaade edilmesine dair 

G26 Manisada Hüseyin hakkrnda takihatr kanuniye ifasma miisı:ıade 
edilmesine dair 

527 lstanbulda Satiri kızı Angeliki halcimıda takibatı kanuniye ifasrna 
müsaade edilmesine dair 

528 İr.mir Menemende l~aşcl ve Kadem haklarında takibatı kanuniye 

» 

İzin verilmiştir. 

Roso haJ. .. lunda taki
bata iıin ·verilmiş Ara
ti hakluııda verilme
miştir. 

İzin verilmiştir. 

» » 

» » 

ifasına ıni.lsaade edilmesine dair İzin verilmemiştir. 
529 Galatada Mari Apostoli hakkmda takibatı kanuniye ifasma müsa-

ade edilmesine dair İzin verilmiştir. 
530 Edirnede Bişo ve karısı Tella haklarında takibatı kanuniye ifasma 

müsaade edilmesine dair İzin verilmemiştir. 
531 Kayseride Vartnvar hakkmda takibatı kanuniye ifasma müsaade 

edilmesine dair 

532 Adarrada Şoför Rifat hakkmda takibatı kanuniye ifasrna müsaade 
edilmesine dair 

533 Merzifonda kasab l;fıtfi haklmıda takibatı kanuniye ifasrna mü
saade edilmesine dair 

534 İstanbul da İran tebaasından Ka zun hal< km da 1 a ki batı kanuniye ifa
sına müsaade edilmesine dair 

535 İstanbul Beyoğlunda Maryus hakJ.:nıda takibatı kanuuiye ifasına 
müsaade edilmesine dair 

536 İstanbul Beyoğlunda Kirkoroğ·lu Artin hakkında takibatı kaııuniye 
ifasma müsaade edilmesine dair 

537 Antalyada Arah Hemzi hakkında ta l<ilıatı kaııııııiye il'a:-;ına miisa
acle edilmesi hakkında 

538 Mersinde Hüseyin ve Baymm bn 1.1annda takibatı kanuniye ifasrrıa 

müsaade edilmesine dair 
539 İstanbulda İtalyan tebaasmdan Pellig-i l'İ lıakknıda takibatı kaıı u niye 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

İzin verilmiştir. 

» 

» » 

ifasma müsaade edilmesine dair İr..in verilmemiştir. 
540 İstanbul Beyoğlunda Anton Rı:ıspopof hakkında tııkibatr kanuniye 

ifasına müsaade edilmesine dair İzin verilmiştir. 
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541 İstanlıuldn. Bteın lınkkıtH.hı tal<i.Lı atı kanuniye i fasuıa müsaad e ed il-
mesine daü· izin vc ı·ilmenıiştit·. 

542 istanhulda lialatn.da Yaser: hakkında 1.akihatr kaıuıı.ıiye .ifasıııa mü-
saade edilmesine dair i :r. in Yeri lırıiljtir. 

5-J.3 Deniziide Şam lı istasyon ~efi A. Hameli hakkında takibatı kanuniye 
ifasıııa müsaade edilmesine dair hi n verilmem i şti"· 

544 Tekirdağ Çorluda Ramazanoğlu Şerkes hakkında takibatı kanuııiye 
ifasına müsaade edilmesine dair 

5-!5 Jzmirde Dr. Nuri Üreyen Jıakknıda takibatı kanuniye ifasına müsaa
de edilmesine dair 

546 Buı:sa Mustafa Keıııalpaşalla Allıert hakkında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesine dair 

547 lVIuşta Bekir hakkında takibatı kanmıiye ifasma müsaade edilmesine 
dair 

5-1:8 istanbul Kadıköyünde Marika haklanda takibatı kamıniye ifasma , 
müsaade edilmesine dair 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

Bursa .Mustafa Kemalpaşada Viktoryr. hakkında takibatı kanuniye 
ilasına müsaade edilmesine dair 
Aydrnda Mahmud Ünal hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaa
de edilmesine dair 

İstanbulda Ressen narnr diğeri Snlüına hakkında takibat kanuniye 
ifasma müsaade edilmesine dair 
Muğlada Niyazi hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edil
mesine dair 
Ankara Çivşit köyünde ımıhtar Memed hakkında takibatı kanuniye 
ifasına müsaade edilmesine dair 
Kütahyada cezaevi başgardiyam Ziya haklanda takibatı kanuniye ifa-

» » 

» 

» 

» 

İzin verilmiştir. 

İzin verilmemiştir. 

» » 

İzin verilmiştir. 

» » 

» » 

sına müsaade edilmesine dair İzin verilmemiştir. 
555 Bursa Gem,hkte .Memed hakkında takibatı kanuniye ifasma müsaade 

edilmesine dair 
556 İzm~rde Tatar Etem hakkmda takibatı kanuniye ifasma müsaade 

edilmesine dair 
557 İstanbulda Karabet ve A vram haklarında takibatı kanuniye if asma 

müsaade edilmesine .dair 
558 Kastamonuda Hayri karısı Gülfizar haklunda takibatı kanuniye ifa

sma müsaade edilmesine dair 
559 1stanbulda Behlülhakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edil

mesine dair 

560 İzmirde Cemal Taluğ haklanda takibatı kanuniye ifasrna müsaade 
edilmesine dair 

561 Anamurda Nuri hakkrncla takibatı kanuniye ifasnıa müsaade edi l
mesine dair 

562 Eskişehir Tayyare fabrikasında müstahdem Nihad hakkında taki
batı kammiye ifasma müsaade edilmesine dair 

563 İstanbul Galatada Elmas h akkında takibatı kanuniye ifasına mü
saade edilmesine dair 

564 Muğla lVIilasın Uzyaka köyü muhtarı Halid Özdemir hakkında taki
batı kanuniy€ ifasma müsaade edilmesine dair 

Jzhı verilmiştir. 

» » 

» » 

İzin veri lmemiştir. 

lzin veı·ilıniştir . 

İzin verilmemiştir. 

İzin vel'ilmiştir. 

İzin verilmemiştir. 

» » 

İzin verilmiştir. 
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565 Adapazarmda Küçük hakkında takibatı kanuniye üasma müsaade 
edilmesine dair 

566 Urfada Feride diğer adı Behiye hakkında takibatı kanuniye ifasma 

müsaade edilmesine dair 
567 liendekte Ahmedoğlu Osman hakkında takibatı kanuniye ifasma 

müsaade edilmesine dair 
568 Diyarbekir vilayet odacısı Lutfi hakkında takibatı kanuniye ifasma 

müsaade edilmesine dair 
569 Çanakkale Lapsekide Dursun hakknıda takibatı kanuniye ifasma 

müsaade edilmesine dair 
570 İstanbulda Angiliki ve Lüsi haklarmda takibatı kanuniye ifasma 

müsaade edilmesine dair 
571 İstanbulda Beyoğlunda Jozefina hakkında takibatı kanuniye ifasma 

müsaade edilmesine dair 
572 İstanbulda Mahmud hakkında takibatı kanuniye ifasrna müsaade edil

inesine dair 

--•"eJe>e-<ee~--

8 · Arzuhaller 

I - Arzuhal encümenine havale edilen arzuhaller 

Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal bulasası 

2093/ 2206 İstanbul : Kadıköy Yel- Husus! af istiyor. 
değirmeni Düz sokak N o. 
4 Refai apartımanı emek-
li deniz yüzbaşısı Hilmi 
Dürs. 

Neticesi 

İzin verilmemiştir. 

İzin verilmiştir. 

İzin verilmemiştir. 

İzin verilmemiştir . 

Muamelesi 

Encümendedir. 

2094/ 2207 İstanbul : Üsküdar ceza- Mahktımiyet cezasının affi dileğine Encümendedir. 
evinde Habiboğlu Sururi. d.air. 

2095/ 2208 İstanbul : Üsküdar İnhi- ·vazifei memuriyetine iadesi dileğine Encümendedir. 
sarlar yaprak tütün de- dair. 
posu Paşalimanında Taş
ambarda N o. 507 işçi Ze-
ki Türkteki. 

2096/ 2209 1zmir : Bornova İzmirli 1 61 numaralı kan nna tcvfi kan sin Encümendedir. 

,S. No. 9. Eşref Zor. tahdidine tabi tutulduğundan ikrami
ye matlubunun verilmesi hakkında 



Kayid Arzuhal sahibinin 
N o. isim ve adresi 

2097/ 2210 Yozgad : 14 üğ ı·e tııı en 

narnma Naci Yalçm 

2098/ 2211 Sandrklr : Çay ınıthales i 

mukayyid Ömeroğl u l\'Ius
tafa. 

2099/ 2212 1skilip : KaleLoğaz r Şer
betçİoğlu Ali. 
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.\çık maa:;;larmm ver ilm esini isti yor- Encümendedir. 
lar. 

Şehid maaşının tahsisi dileğine dair Encümendedir. 

Şöse inşası dalayısile tarl asmdan Nafıa vekaJetine. 
alman kısma kıyınet vazr ilc mallu-
bunun verilmesini. istiyor. 

2100/ 2213 Maraş : Cebcliiber.ekct Avukatlık ruh atuam esinin verilme- Encümendedir. 
malıkornesi üyeliğinden sile Hazine vekaletinc iadesini isti yor. 
mütekaid Ali Rıza P ak-
soy. 

2101/2214 Ankara : Gl. İsmet İnönü Malül olduğundan derece üzerinden Encümendedir. 
malıallesi Direnler S. No. 
16 Cemal BingüL 

2102/ 2215 Ankara : Devlet D. Jı e!• i

mi Celal Namık Srrın alı. 

maş bağlanarak 

istiyor. 
terfihinin teıniııini 

407 nurnarali kararna menin Devl et 
demiryolarında çalışan mütekaid ta
biblere de teşmiline dair . 

Encümendedir. 

2103/ 2216 İstanbul : Galata Büyük- Tasfiye kararının refini istiyor. 
balıldı hanında No. 37 

Karara raptedilıniştir. 

Pandeli Papadopolo. 
2104/2217 Seydişehir : Plümür eski 

hakimi Bürhan Anadolu 

2105/2218 Gazi Anteb : Tepebaşı M. 
Şevıket Eldemir 

2106/2219 Ankara : Çrkrrkçılar yo
kuşunda avukat Münir 
Zebuooğlu yazthanesinde 
Hami d 

4 - VI - 1936 tarih ve 1925 numaralı Tayini muameleye ma-
arzuhaline ektir. hal olmadığından hıfzı. 

Ziraat ılıankasınca istikraz suretile Encümendedir. 
150 lira verilmesini istiyor. 

İadei muhakeiDesi dileğine dair. Adliye vekaletine. 

2107 j2220 İstanibul : Bakırköy tapu Üniversite 1mtiıhanr hakkındaki dile- Encümendedir. 

2108/2221 

memuru Şükrü Dinçer 

Ankara : Koç apartırnan 
No. 4. !zmir sulh hukuk 
zalbıt katibliğinden müte-
kaid Remzi. 

ğinin nazarı itibare alınması haıkJnnda 

4 - V - 1936 tarih ve 1753 numaralı Karara raptediLniştir. 

arzuhaline ekıtir. 

2109/ 2222 Beyoğlu : Fındıklıda I-lu- Kaymakamlıkça hukuku tasarrufiye- Encümendedir. 
lftsi. sine vaki müdahalenin menine dair. 

2110/ 2223 Yozgad : Karakız iköyü Açıık maaşlarının verilmosile vazifeye Encümendedir. 
öğr.etnıeni Şahiner ve Ar. alınması hakkında. 

2111/ 2225 M. M. Vekaleti Tekaüd M. M. Vekaletince ıbir aylık ücret mat- Karara raptedilmiştir. 
şubesi har.b maluller kıs- lubunun verilmesini istiyor. 
IUil1da Celal Pasin. 
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2112/2226 istanbul: Çapa, Emiıı Ali Tekaüu maaşımn tczyidi ile Lerfihinin Encümendedir. 
evinde topcu binba~ılı- teminini istiyor. 
ğından mütekaid Muluu-
din. 

2113/2227 Çanakkale: Nedime Ha- Ziraat bankası tarafından ıtckaüdlü- Encümendedir. 
rum okulu baş öğretmeni ğünün yapılması ve tazminat verilmc-
Mustafa Aksoy yanmda sini istiyor. 
Besim Ertırak 

2114/2228 İzmir: 'l'uran şimcııdüfcı· 'l'ahdidi sin clolayisile vazifesinden çı- Bncümendedir. 
caddesi No. 97 Ueın:.ıl karrluığmdan Devlet demiryollannua 
Davgan. 

2115/2229 Bursa: Hasanağ·a köyün
den Receboğlu lVI. Ali. 

2116/2230 Çorum: H. Uahid Şan

dağ. 

211 7/223ı Çankırı: Yapraklı nahi-

tazminat verilmesini istiyor. 

'l'ü-tün kaçakçüığmdan dolayı tarh·- Encümendedir. 
dilen cezayi nakdinin affini istiyor. 
Çumra belediye reisinin kanunsuz Dahiliye vekaletine. 
muamelelerinin müfettiş tarafından 

tahkiki hakkında. 

Malül olduğtmclan maaş t ahsisine Karara raptedilmiştir. 

yesi Yukarı nıahaliesiıı - dair evvelce verdıiği arzuhaline ektir. 
den Hazinedaroğullal'In-

2118/2232 

2119/2233 

2ı20j2234 

2121; 2235 

dan malül Rasan. 
Elınalı: Cezaevinele mev
kuf Kalkan posta mü
dürü Fuad karısı Hatice. 

'frabzon: Cümhuriyct ma
hallesinde derviş Pş. S. 
No. ı mütekai d Enırul. 

lah Akkaya. 
Tra!bwn Cümlmriyet. 
mahallesinde Derviş Pş. 

S. No. ı. lVIütckaicl Em
rullah Akkaya. 

İstanbul : Edebiyat fa
kültesi Arkeoloji enstitü-

lVIalıkum kocasmm emeği geçım.ş 

iki aylık matlubunun verilmesini is
tiyor. 

Tasfiy.e suretiJe tekaüd edildiğin

den ikramiye matlubunun verilmesi 
hakkında. 

Tekaüdc sevkedildi ğinden kanuni 
harciralunm veriLmesi dileğine dair. 

Bvvelcc askerl iği ıı i y,apmış olduğun

dan vermiş olduğn ibed€li nakdinin 
sü asistan tercümanı Mu- geri verilme. ini istiyor. 
zaffcr. 

Enrümendedir. 

Encümenclediı·. 

Encümendeclir. 

Encümendedir. 

2ı22j2236 İstanbul : Kasımpaşa Pi- 'fekai:id maa ~'I tUJh ·isi ilc terfihinin te- Encümendedir. 
yade Tahta körp S. No. 'minine dair. 
29. Ali Halil P armaJ\srz. 

2ı23j2237 l stanbul : Beşiktaş Köy
içi No ı2 .miralay :ıvı:emed 

·Şahin. 

2ı24j2238 İsta nbul : Beylerbeyinde 
Çamlıca caddesi No. 32. 
Kayseri eski posta müdi:i
rü Sadık Kutluay. 

K :::.nunsuz olarak •tekaüdc scv!,eclildi-
ğ·i hakkındak i tari:h ve 
numaralı arzuhalin e cktir. 

İadı:tcn tekaüd maaşı tahsisini isti 
yor. 

Tayini muameleye ma
hal olmadığından hıfzı. 

Tayini muamcleye mn

hal olmadığından JnfZI 
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2125/2239 Edirne : Rıı ·hçivan 1VIe- :\Tilll e,mH'ikten taJ~sitle saltın ı:ıldılda- Encümendedir. 
med K>Odaman ve İsmail. rr emlak hakkrndıı.ki dileklerinin na-

2126/ 2240 Afyon : Haeraftal mahal
lesi malul İsmail Hakkr. 

zarr itibare allnmasına dair. 

1513 numaralı kununa göre üç aylık M. M. 'Vekaletine. 
ikeanıiye alaeağınm verilm esini isti-
yor. 

2127/ 2241 Maraş : Eski polis me- Polislikten iln·acr lıa k lun da ki kara rm Eneümendedir. 
murlarından İbrahim Do- rcfinc dair. 
ğan. 

2228/ 2242 1\faraş : İera dairesi kar
şısında No. 8 yazıhane

de arzuhalci 1\lf. Şevket 

elile Ali Aşık. 

1\[ilJl mücadelede Fransızlar tarafm
dan zaptedilen 4f5 000 1 ir:ı Irk ticari 
eşyaRnırn tazminini istiyor. 

Enciimendedir. 

212!1/ 22-1-3 İstanbnl : Ankarapalas 21- I- 1936 ta ı·ih ve 1200 numaralı Karara raptedilmiştir. 
oteli Zahanra Bezanof. 

21 ~O /~2H M eri r.; : 1\:rmıycıı e Ye te
davi evi srhhat mr ımı m 

sabıkr Said Özcan. 

a ı·wlıalinin intarım istiyor. 

Haksrz olnrak yf'l\f\lrt emrine alınmak 
ınıret ilc mağclnr edil d iğini bildiriyor. 

Encümendedir. 

2131/ 2245 Bafra : Avukat A. Mu h- Bafra ınüddriumnmisi ve hakimi ve Adiiye vekaletine. 
tar girgin. 

2132/ 2246 Bilecik : Askeri kayma
kamlİktan mütek:ıirl Ah
sen Çelilc 

2133/ 22-!7 Boğaziçi : İstanbul Paşa
bahçesi Kenan Kaptan . 

2134/ 2248 fstanhul : Haydarpaşa 
İbrahimağa nı aha llrsi Sa
ir Muhib sokak o. 6 
Feti. 

iera memurıınnn sniistimalinden şika
yet rdi~-or. 

Atııııı~ ·a gitmesine müsaade edilnH'Rini K arara raptedi lmiştir. 

istiyor. 

Şirk ti lıayriyecc vazifeye alrnma, nır Encümendedir. 
iı;tiyor. 

k:ı~r idareı;incc memurlarm tekaüd- Biitı;:e encümenine. 
li.iklrı·i haldundaki kanun layihasrn-
Ciııki dileklerinin nazarr itibare alm-
nıaı;ma dair. 

2135,/22-!9 t sta nbul : F atih Sinan- T mıııni haTbe aid harh kıdem zamllli- M. M. 'Veka1etine 
ağa Çrkrrkı;:ı ok ağı N o. 
22 Seyrisefain süvarİli

ğinden mütekaid H alim . 

21 ~6/22!10 tstaııhııl : Sanyer Tarııf

tar sokak No. 3 mi.i.teka
id Mnhmudoğln 1\'L Aalih. 

2137/ 2251 , aııdrklr : Cmııa m aha 1-
lesinde Abdullah kal'Isr 
Ayşe. 

nın telmüdlüğünr il~vesi hııkkıııda. 

Yen iden sı h hi muayenesini ıı ierasile 
ma 1 f1liyet dereersinin ta:·i nin i istiyor. 

28H nnınar:.ılr kanundan istifadesi-
nin teminine dair. 

21~8/2252 Çanlmr : Şabanözü nahi- 1\faluliyet ınaaşr tahsisini istiyor. 
yesi Eregez köyü Hm;ıın 

oğ'lu Malül İbrahim. 

Enci.i.mendedir. 

Enciimendedir. 

M. M. 'Vckaletine. 



Ka. yi d 
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2139/ 2253 İstanbul : Balat Lonca tadci ıneınuriyeti dileğine dair. 
caddesi No. 32 eski ınali-
ye memurlarmdan Os-
man Sarpel. 

Muamelesi 

Maliye vekaletine 

2140/ 2254 İstanbul : Şehzadebaşı 125 lira üzerinden telmüd maaşı tah- Encümendedir. 
Toros apartırnan No. 7 sisini istiyor. 
Şevket. 

2141/ 2255 İzmir: Arditi. 21- III- 1936 tarih ve 1523 numaralı Encümendedir. 

2142/2256 Demirköyünden : Hüse
yinoğlu Memed ve ar. 

2143/ 2257 Osmancık : Yeşilçatma 

mahallesinde Cemal Ak
taş ve a:t. 

2144/ 2258 Bursa : İnhisarlar baş
müdüriyeti sicil amiri 
Ali Rıza. 

arzuhalinin intacım istiyor. 
İlçebaym yaptığı yolsuz muamele-
lerden şikayet. 

Koruma kanununun yanlış tefsir 
edilmesinden fu~uli vergi alındığına 

dair. 

Malulen tekaüdlüğünün yapılması 

hakkında. 

Da. Vekaletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

2145/ 2259 Kayseri : İsmet Pa!)a İskan suretile bir dükkan ve 20 lira S. İç. Mua. VekAletine 
Sınıkcı mahall esi Demir- kadar nakdi yardım istiyor. 
kaya. 

2146/2260 Genç : Mülga jandarma 21- III- 1936 tarih ve 1531 numaralı Encümendedir. 
mülhakı M. Mihri . arzuhaline ektir. 

214 7/ 2261 Erzurum : Cezaevinde 'Katil fiilinden zirnethal olarak gös- Adliye vekaletine. 
zimmet suçundan mevkuf terildiğinden haksızlığa meydan ve-
Tortum eski P. T. me- ı ·ildiğinden şikayet. 

muru imzası okunamadı. 
2148/ 2262 Ankara : Mevcut mahal- Hukuku tasarru-fiyesine yapılan mü- Maliye vek!letine. 

lesinde Baykal sokak N o. dahalede kadastroca verilen yanlış 
3 Çerkez Abdullah kızı kara n n düzeltilmesine dair. 
Zeliha. 

2149/ 2263 Sungurlu : Mazgirt eski Hakimlikten ıskatı hakkındaki kara- Encümendedir. 
Cümhuriyet müddeiumu- rm refine dair. 
misi Semih Özbek. 

2150/ 2264 Ankara : Belediyesi mi- Çocnklannm leyli okullara alınması Encümendedir. 
safirhanesinde Mustafa veya kendisine nıünasib bir iş bulun-
kızı Arapoğullarından ıııa smı istiyor. 
Fa tma. 

21 51/ 2265 !stanbul : Sarıyer kazası Yeni tekaüd kanununa göre tekaüdlü- Encümendedir. 
Ki rcçhnrnu fır·ka ocağı ğün ii n yapılmasını istiyor. 
heyeti idaresinden Kemal 
Uygun. 

2152/ 2266 Cihanbeyli : Buldukköyü :ıvruamele vergisine tabi tutulmal arııu Encümendedir. 
değİrıneni sahibi Ali Fn- istiyorlar. 
ad ve arkadaşları. 
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2153/ 2267 Ankara : Deniz ikinci sı - Tekaüdlüğünün refi ile vazifeye alın- Encüınendedir. 

nıf katibliğinden müte- masrnı i~tiyor. 

kaid Yenişehirde Şehid 

Nuri S. No. 26 kat 2 Asım 

nezdinde A. Rifat 
2154/ 2268 'Adapazarı : İlçesine bağ

lıAvukatlar köyünde İz-
Zirai kredi kooperatifinden borç alı- Encümendedir. 
nan para ha:kkrnda yapılan hilenin 

zetoğlu Murat Şen ve ar
kadaşl;:m. 

tahkiki ile mağdur edilınemelerine 

dair 

2155/2269 ! stanbul: Beşiktaş Azizi
ye caddesi mekteb S. o. 
2 Albay mütekaid Hilmi . 

Haksız olarak tekaüde sevkedildiğine Encümendedir. 
dair 

2156/ 2270 İstanbul : Manlfatura ve Mamfaturacı ve t erziler cemiyeti men- Encümendedir. 
tuhafiyeciler müstahde- sublarının belediyece tescil edilınele-

mini kurumu başkaru Sa- rine dair. 
lahattİn Pulat ve arka-
daşları. 

2157/2271 lVIuğla : U1amuğla mab- Tüze bakanlığınca memuriyete tayi- Adiiye vekaletine. 
keme katibi Ali Çakrrh an. nini istiyor. 

2158/ 2272 Zile : Tokad jandarma Tekaüd maaşr tabsisi hakkrnda Encümendedir. 
krtasrnın Erbaa bölüğü 
serçavuşluğundan ınüte-

kaid Vezir O. Hüseyin . 

21 !>9/ 2273 lVL. Koçgündüz. Genel- Terfibinin temini dileğine dair. Encümendedir. 
ikurmay başkanlığı top~ u -

binbaşısr. 

2160/ 2274 Manisa : Mahmud Fuad Kadıncık orm·anının müteahhidi tara- Encümendedir. 
Kaynak, avukat. fından yapılan suiistimalin bir müfet

ıtiş izamile tahlükini ıbildiriyor. 

2161/ 2275 Rıza Haktarlir : Ziraat 3028 numaralı kanımdan istifadesi- Encümendedir. 
vekaleti Ziraat işleri U. nin teminine dair. 
müdürlüğü mümeyyizle-
rinden. 

2162/ 2276 Halil Önen : Ziraat ve- 3028 numaralı kanundan istifadesinin Encüınendedir. 
kaleti teftiş heyeti ibaşmü- lterninine dair. 
meyyizi. 

2163/ 2277 !stanbul : Gümrükler mu- Tekaüd maaşr tahsisi dileğine dair. 
hafaza umum kumandan
lığr !stanbul başmüdüri
yet memuru ve Fatih Çar
şamba Murad mollatekke 
çıkınazı No. 32. Muzaffer 
ve Ar. 

Karara raptedilmiştir. 

2164/ 2278 ·Bilecilc : M. Tevfik Ger- Muallimlik meslekine alınması ve malı- Encümendedir. 
çek, malUl gazilerden. kılmiyet cezasının affine dair. 
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2165/2279 Edirne : Hüseyinoğlu 28 - XI - 1936 tarih ve 1428 numaralı Encümendedir. 
:M:emed Akmescid mahal- arzuhalinin bir an evvd intacı dile-
!esinde. ğine dair. 

2166/2280 Kocaeli :M. Metoğlu Me- 10 · - IX - 1936 tarih ve 2114 numa- Encümendedir. 
med Hendek Kemaliye ralı arzuhaline ektir. 
mahallesinde Yeşiller so-
kağın da. 

2167/2281 Hüsnü Babaeski Kaymakamın yolsuz muamelelerinden Encümendedir. 
şikayet. 

2168/ 2282 Ezine : İbrahim Ünal. 1 - VI - 1936 tarih ve numaralı Evraık kalemine iade. 
Belgaz köyünde :fabrika arzuhaline ektir. 
sahibi. 

2169/2283 İstanhul : Cevad Barba- Malıkurniyet cezasımn a:f:fine dair. 
ros. Üsküdar ceza evinde 
malıh-um memurlardan. 

Tayini muameleye ma
hal alınadığından hıfzr. 

2170/ 2284 İstanbul Kasımpaşa Nemliler tütün deposundaki vazife- İktısad vekaletine. 
uzunyol Kahveci Şükrü lerine alınmalarrmn teminine dair. 
vasıtasile Remzi. 

2171/2285 İstanbul :Kasımpaşa Ye- Şehid olan kocasından maaş ta:hsisi Encümendedir. 
niçeşme Kadı memcd ef. veya ikramiye verilmesine dair. 
caddesinde No. 42. Fat-
ma Zişan. 

272/ 2286 Önyüzbaşı III kolordu I . Nasbrnın düzeltilmesi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 

Ş. Kurmay Ziya Aytan. 
2173/ 2288 İstanbul : Eyuib Ramiz Akay idaresi tarafından ikramiye ve Encümendedir. 

Edebiye caddesi No. 24. tekaüd maaşı verilmesini istiyor. 
Sıdıka Fevziye. 

2174/ 2289 Ankara :Hacı murad ma- Emlak ve eytam !bankasına olan bor- Encümendedir. 
hallesi Öksüzce çeşmesi cu haklandaki diltlli:çesinin nazarr iti-
caddesi No. 21. Şişko Mus- ibare alınınası h~Jdanda. 
ta:fa. 

2175/2290 Ankara : Müdekkik Dev- 3028 numaralı kanundan istifadesi- Encümendedir. 
let demiryolları malzeme nin temini ile tazminatımn verilinesi-
dairesinde No. 459. Sabri ni istiyor. 
Toros. 

2176/2291 Milas: As. Ş. Muamele Harcrı·ah matlubu hakkında karar M. M. Vekaletine. 
memuru S. 8. Aziz Er- ittihazrnr istiyor. 
soy. 

2177/2292 Bursa : Selçukhat un ma- 19 - III- 1936 tarih ve 1506 numaralı Encümendedir. 
hallesi hamam S. No. ll arınhaline ektir. 
Bekir Sıddık Karabilgin. 

2178/2293 Malatya : Urfa merkez 17- I- 1936 tarih ve 7098 numaralı ar- Encümendedir. 
mustantıkr sabrla Memed ruhaline ektir. 
Aktürk. 
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2179/ 2294 Ankara : Belediye ceza Avukatlık ruhsatnamesi verilmesinin Adiiye vekaletine. 
işleri icra memuru Mü- tah tı karara alınmasını istiyor. 
nir Tamer. 

2180/ 2295 Kızricahamam Sabrk Maliye veldlletinde 27 aylık açık ma- Karara raptcdilmiştir. 
malınüdürü elyevm M:. aşının verilmesine dair. 
M. V. Hesab işlerinde 

tetkik memuru Mustafa 
Talat Tunalrgil. 

2181/ 2296 İskilib: Tağovacrk köyün- Malftliyet maaşr tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 
den Hacı Ahmedoğulla-

rmdan malul Veysel. 

2182/ 2297 Nazilli : Ziraat vekaleti Asker iken ınüterakiın 24 lira maaş M. :M. Vekaletiııe. 

alcıcağmm verilmesine dair. pamuk · islah istasyonu 
asistanı H. Faik Balcr. 

2183/ 2298 Mardin : Maarif başka

tibi Sadi Özbek. 
Telmüdlük müddeti hizmeti haldun- Encümendedir. 
daki dileğinin nazarr itibare alımna-
sına dair 

2184/ 2299 Lüleburgaz : Yılmaz ma- Maliye encüıncnine. 
hallesinde Cuınaibala 

ınuhacirlerinden Şaziye 

ve kızı Akife. 

2185/ 2300 · Kütahya : Balıkir nahi- Memleketine sevkinin temini dileğine. Dahiliye vekaletinc. 
yesinde Bolatbey soka- dair 
ğında N o. 38 evde Diyar-
bekirin Altınakar köyün-
den Niyetullahoğlu Ce-
lal. 

2186/ 2301 Seyhan : Ceza evinde 1316 numaralı kanundan istifade ede- Encürnendedir. 
Karamanın Bozkan kö- rek cezasımn teciline dair. 
yünden İsınailoğlu Hil-
mi. 

2187/ 2302 Malatya : Baytar mü- Milli ordudaki üç senelik hizmetinin Encümendedir. 
dürü Mitat Özdoğan. halihazır hizmetine zaınmedilınesine 

dair. 
2188/ 2303 İstanbul : Bomonti İzzet 

Pş. caddesi Hulki B. 
Apartıman No. 1 Dr. 
Şemsettin. 

2189/ 2304 Ankara Dumlupmar 1- X- 19~6 tarih ve 787 numaralı 
mahallesinde Karalar so- arzuhaline ektir. 
kağında N o. 44 elbiseci 
esnafından Saraçlar çar-
şısında Karakullukçuoğlu 

Ahmed Hamdi. 

Encümendedir . 

Tayini muameleye ma
hal olmadığından hıfz1 
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2190/2305 İstanbul : Sultanahmed 
Divan yolunda N o. 86 
yazıhane sahibi Bay Fu
ad yanmda Memed Arif. 

Yemendeki hizmet müddetinin tensi- Karara raptedilmiştir. 
lu ile telmüd ınaaşı tahsisine dair. 

2191/ 230ô Paris : Sake Balicciyan 
28 place St. Georges, 28 

Türk vatamlaşlığındaıı çıkarılması Encümendedir. 
hakkındaki kararın kaldırılmasına 

dair. 

2192/ 2307 İstanbul : Bakırköy Zey
tinlik malıallesi Postane 
sokak No. 7 Azize Ekmel. 

Kocası Ekmelin 1683 numaralı ka- Karara raptedilmiştir. 
nunun 42 nci maddesine göre tekaüd-
lüğünün yapılmasını istiyor. 

2193/2308 EHlziz : Sarini nalıiyesi Jandarmadaki hizmet müddetinin te- Karara raptedilmiştir. 
müdürlüğünden müteka- kaüdlüğüne ilavesini istiyor. 
id Şükrü Alp Aslan. 

2194/2309 İzmir : Gaziler mahallesi Devlet demiryollarİ idaresince müna- Nafıa velclletine. 
Tahir sokak No. 21 han- sib bir hizmette istihdammı istiyor. 
da Afyonlu Bekiroğlu 

Memed Çavuş. 

2195/2310 Bilecik : Küplü kamunu Mahsulatları hasara uğradığından Encümendedir. 
Bektemir köyü ihtiyar he- arazi vergilerinin affini istiyorlar. 
yeti A. Özesen ve arka-
daşları. 

2196/2311 Sivrihisar : Kubbeli ma
hallesi malUl mütekaid 
Teğmen Abdurrahman 
B abacı. 

Ziraat bankasındaki vazifesi hakkın- Encümendedir. 
da yapılan yolsuz muameleden şika-

yet ediyor. 

2197/2312 İstanbul : Hukuk fakül- Dört sene tahsilin kendilerine teşmil Encümendedir. 
tesi 2 nci· S. talebesi na- edilmemesini istiyorlar. 
mına Osman Edibe. 

2198/2313 Bursa : Setbaşı Namaz- Tekaüdliiğünün refine dair. 
gah caddesi No. 102 Yah-
ya Alatlı. 

Encümendedir. 

2199/2314 Ankara : Atpazarında 15 - X -1936 tarih ve 2168 numaralı Karara raptedilmiştir. 
Tunç sokağında No. 502 arzuhaline ektir. 
Ali 1\fuğla. 
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220!1j23 lö lstan lıul : Büyük posta
ne telsiz ınıillabere memu
ru Zihni Önal. 

l\üıhküıniyet müddetini bitirmiş ve Encürnendedir. 
zimmctin.i de ödemiş olduğ·undan tek-
rar hizınete kabulü dileğine dair. 

2204)2319 !stanbul: Kızıltoprak Ka
yışdağ caddesi Ziverbey 
yoku,şu No. 13 Celal. 

Emlak ve eytam bankasından takSıit- Encümendedir. 
le ödemek üzere aldığı arazinin sa-
tılmamasrna dair. 

2205/2320 Ankara: Durolupmar ma- 20 - II - 936 tarih ve 2304 numaralı 
hallesi Karalar sokak No. arzuhaline ektir. 
44 Karakullulccuoğlu Ah-
med Hamdi. 

2206/2321 Ordu: Orta okul fran- Tekaüdlüğünün refine dair. 
sızca öğretmeni· A. Hik-
met Belge. 

2207/2322 Eskişehir : Hükümet cad- Tasfiye kararının ref.ine dair. 
desi No. 81 eski müdelei-
umumi Osman Lütfi Za-
iın. 

Tayini muameleye ma
hal olmadığından hıfzı 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

2208/2323 Ankara: Cebeci merkez Yevmiyesinin arttmlması ve maktu Karara raptedilmiştir. 
hastanesi emrinde suni ücretli olarak çalışmasının teminine 
aza müessesesi mütehas- dair. 
sıslarmdan Dr. Derviş 

Batıgün. 

2209/2324 Kayseri: Pınarbaşı Gü
ney mahallesi eski mual
lim Şakiroğlu Talat. 

Vazife esnasında malül kaldığından Encürnendcdir . 
maaş tahsisi üe terfibinin teminine 
dair. 

2210/2325 Silifke: Saray mahallesi Milli emlakten taksitıc satın aldığı Encüm(mdedir. 
Memedoğlu Nuri Özal. eın1ak hakkındaki dileiderinin kabu

lüne dair. 

2211/2326 Birinci Büyük Millet Hidematr vataniyeden maaş bağlan- Encümendedir. 
Meclisinde Myon mebu- masını istiyor. 
su Nebil Yurter. 

2212/2328 Ankara : 6. K. O. Nak- Tekaüdliiğüni.in refini istiyor. Karara raptedilmiştir. 
liye tabur kumandanı bin-
Ibaşı Nurettinoğlu Kamil. 

2213/2329 Ankara : İsmetpaşa ma- Belediye tarafından yıkılan evinin Encümendedir. 
hallesi Ak yapı S. No. 4. tazminini istiyor. 

2214/ 2330 

2215/2331 

Nafiz Avcroğlu. 

Ankara : Akşemsettin M. 
Yaşın S. No. 36. Müteka
id Şevket 

Ankara : Işıklar caddesi 
B. Nafiz Apar. No. 3. ölü 
Nail kariSI Ruhiye. 

İskan suretile verilen ev hakkında Karara rapteflilmiştir. 

Sılılıiye vekaletince vaki müdahale-
nin menini istiyor. 

Emsali veçhile kocasrnrn teşkilatı ma:h- Karara raptedilmiştir. 
susada geçen müddetinin telmüd müd-
detine mahsubuna karar verilinesini 
istiyor. 
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2216/2332 Erine : Geyikli nahiyesi- Köylerinin ya müstakillen idaresi ve- Dahiliye vekaletine. 
ne mcrbut Dalyan kö- ya Kemalli köyüne .bağlanması. 
yünden ]dustafaoğlu Hü-
seyin, 

2217/2333 !stanbul : Sultan ahmed Tekaüd maaşı tahsisi istirhamma dair. Encümendedir. 

2218/2334 

2219/2335 

2220/2336 

Reşid B. apartımanı Belı
zat İyidoğan 

Samsun : Çarşamba ka
zasının Sarıcali M. Ah
;ı:ned Şengül eviadları 

lsmet ve kar. 

!stanbul : Kadıköy Ba
hariye Gül S. No. 32. 
Emekli süvari ve yarbay 
lhsan. 
Ankara : Zincidi cami 
odalarmda Receboğlu Sa
lih. 

Nakdi yardımda bulunulmasını is- Encümendedir. 
tiyorlar. 

Tekaüd maaşının .tezyidi ile .terfihi- Encümendedir. 
nin teminine dair. 

Harp malftlü olduğundan maaş tah- Encüm~ndedir. 
sisi ile terfibinin temini dileğine 

dair 

2221/2337 İstanbul : Sultanahmed Evkaf umum müdürlüğünce evine Encümendedir. 
Kaba S. Cad. No. 1 San- vald müdahalenin menine dair. 
caktar baba türbesinde 
Saim. 

• 

~222/2338 İstanbul: Samatya Ka- Vazifeden çıkarılması hakkında Dev- Karara raptedilmiştir. 
sap İlyas Ma. ~kele cad- let şurasmca verilen kararın celp ve 
desi No. 20 eski takib tetkikine dair. 
memuru M. Özgel. 

2223/2339 İstanbul: Şişli son istas- Tekaüdlüğünün yapılmasile ikramiye- Karara raptedilmiştir. 
yon Midilli apartımanı sinin verilmesine dair. 
No. 2 Ferid Korkmaz. 

2224/2340 İstanbul: Kasımpaşa Ka- 'l'ekaüd maaşının tahsisine dair. 
raman ma. F·esci S. No. 
17 ]demed Usta. 

Encümendedir. 

:~25/2342 Ankara: Karaoğlan Se- Milli ]düdafaa veka1etince vazife veri- Encümendedir. 
len matbaası basımevi sa- lerek terfibini istiyor. 
hibi bay hafız yanında 

yedek subay Abdülhamid. 

2226/2343 Ereğli: Hasbeyler köyün- Kömür maden ocağında ölen ]demişin İktısad vekaletiııe. 
den Kulubaş oğullarm- hukukunun aranmasına dair. 
dan İsmailoğlu Hüseyin. 

2227/2344 İstanbul: Kızıltoprak Ka- 24 -Xl - 1936 tarih ve 2319 numaralı Encümendedir. 
yışdağ ma. Ziver bey yo- arzuhaline ektir. 
kuşu No. 13 Celal. 

2228/2245 İstanbul : Çengelköy Be- 8- V -1932 tarih ve 2194 numaralı M. M. Vekaletine. 
aki deresi Namazgah No. arzuhalinin intacmı istiyor. 
22 V. R. İbrahim. 
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2229/ 2246 İstanbul : Kadıköy Yel
değinneni Nemlizade so
kak No. 78 Cudi Uınur. 

2230/ 2247 Tı·abzon : Kn·l11IZı kışla 

civarında müteveffa Avu
kat Hüseyin Avnioğlu 

Abdullah Dere. 

2231/2248 Bilecik : İsınetpaşa ma
hallesi Tikveş muhacirle
rinden Kara Mustafaoğ
lu Hüseyin ve 15 arka
daşı. 

Vazife 
dair. 
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C::snasında malul kaldığına 

Muamelesi 

Encüınendedir. 

Trabzonda gayrimenkullerinin istim- Encümendedir. 
lak bedelinin verilmesi haklanda. 

Emlaki milliyeden almış oldukları Encümendedir. 
emlakin borçlanma kanununa göre 
verilmesini istiyor. 

2232/2349 Niğde: Eski Yozgad mer- Vazifesine iadesini istiyor. 
kez ınüddeiuınuınisi Ali 

Karara raptedilmiştir. 

Rıfla. 

2233/2350 İktısad vekaJeti Türkofis Telmüdlük hakkının tanınmasına da- Encünıendcdir. 
neşriyat servisi nıüterci- ir. 
mi M. Ragıb Rıfla Öz-
gürel. 

2234/ 2351- Ankara : Eski Adapazarı Barem kanunundan istifadelerinin Encüınendedir. 

merkez kumandanı Said teminine dair. 
Kızılkaya ve Zonguldak 
eski müfreze kumandanı 
Cevat. 

2235/2352 Milli Müdafaa vekaleti 24- IV- ı. !:J36 tarih ve 1715 munaralı Encünıendedir. 

Ayniyat teftiş dairesi Ş . arzuhalinin intacını istiyor. 
1 de Salih Uslu. 

2236/2353 Burdur : Diyarbekirin 
Silvan ilçesine bağlı Haz
ra nahiyesinden Seyfed-
dinoğlu Balırem. 

2237/ 2354 Burdurda mukim Diyar
bekirin Cemilpaşa zade 
ölü yüzbaşı Besiınoğlu 

Salahattin. 

Memleketine dönmesine müsaade edil
mesi baklanda. 

Memleketine dönmesine müsaade edil-
mesi hakkında. 

Encümendedi!'. 

Encüınendedir. 

2238/2355 Burdurda mukim Diyar- Memleketine dönmesine müsaade edil- Encümendedir. 
bekirde Urfalı Memed mesi hakkında. 
N acar. 

2239/2356 Askeri fabrika umum mü- Baremin üçüncü derecesi üzerinden Encüınendedir. 

dürlüğü muavinliğinden maaş verilmesini istiyor. 
mütekaid TuğO'eneral Ş. 

Ata barut. 

2240/2357 Yozgad : Kaden kazası Açık maaşlarının verilmesi hakkında. Encüınendedir. 

Ahmedkafalı köyü öğret
menliğinden açıkta kalan 
Ali Ulvi Yılmaz. 
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2241/ 2358 B. M:. M. Posta, telgraf 
müdürlüğü havale me
muru Sabih. 

2242/ 2350 İstanbul : Beyoğlu Seki
zinci ük okul başöğret

meni Ha~ Yılmaz. 

2243/ 2360 !stanbul : Beyoğlu 8 nci 
okul öğretmeni Haklu 
Yılmaz. 

2244/2361 Konya : Ceza evinde Maz
giridin Sıvucuk köyünden 
şehid Alioğlu Dilo. 
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Aı1kara Hukuk fakültesinin ikinci Encümendedir. 
sınıfına dcvamriıın teminine dair. 

tstiklal harbindeki hizmet müddeti- Maarif vekaletine. 
nin tevsiki ilc tekaüdlüğüne ilavesi 
ve İstiklal madalyasr verilmesini is-
tiyor. 

Üsküdar ilçebayı Lutfi ile Kısıklı es- Encümendedir. 
ki kaymakamı Şükrünün sniistima-
linden şikiiyet ediyorlar. 

2881 sayılr kanunun 32 nci maddesin- Encümendedir. 
den istifadesinin teminine dair. 

2245/ 2362 Seyhan : Askerlik şubesi Tekaüd maaşı hakkındaki dileğinin Encümendedir. 
arkasında Etem ef. ibah- nazarr itibare alınmasına dair. 
çesinde No. 109. Hazim 
Öztürk. 

2246/2363 İstanbul : Sarryer Uray Haksız olarak işten çtlmrrldrğrndan 
sağlık sekreteri Tevfik şikayet ediyor. 
Önder. 

Tayini muameleye ma
hal olmadığından hrfzr. 

2247/2364 Mardin : Jandarma kıta- İkramiye alacağının verilmesine dair. Encümendedir 

2248/ 2365 

sr ibaşçavuşluğundan çık

ma Mahmudoğlu Halim 
Akgül. 

Kilis : Büyük kütah M. 
Arzuhalci Ali Demirtaş. 

3031 numaralı kanundan istifadesinin 
temini ile emlaki rııilliyeye olan taksid 
borçlarının 20 senede ödenmesini is-
tiyor. 

Encümendedir. 

~249/2366 Karac3Jbey : TaıbaJdar M. Değirmen açmasına müsaade edilmesi Encümendedir. 
Gelecildi muharremoğlu hakkında. 

değirmanci İsmail. 

2250/2367 Ankara : Ak:şemsettin M. Serviçeli Haticenin hudud ılıarici Encümendedir. 
Tinli S. No. 1. Emrullah- edilmesini istiyor. 
oğlu Ahmed. 

2251/2368 Urfa : Ceza evinde malı- Hususi af istiyor. Encümendedir. 
kı1ın Me.medoğlu Tevfil\: 
vekili Sinan Şentürk. 

2252/2369 Kadıköy : Rıza Pş. Ma. Tekaüd maaşı bağlanmasını istiyor. Encümtmdedir. 

2253/2370 

Neşe S. No. 31 Dikran 
Papazyan. 

Karaköse 
mesi eski 
Bayar 

: Iğdır malık:e
başka t~bi Ali 

Tekaüd maaşı tahsisini istiyor. Encümendedir. 
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İstanıbul : Fermeııccilet 
Cad. No. 137 kundnracı 
Ahmed Mitat Onatsu nı
sıta.sile Ömel'oğ·ln V el i 

2255/ 2372 İğdrr : Odacr Srddık 

313 

Arzuhal bulasası 

lkra.ı ııiyc ve-yu münasih b ir iş verile
rek terfihini istiyor. 

Muamelesi 

EncLimcndedir. 

29 - VI - 1936 tarih ve 2001 numaralı Karara raptedilmiştir. 

arzuhalinin inta.cmı istiyor. 

2256/ 2373 Ankara : !tfaiye meyda- Milli mücadeledeki fevkaladc lıiznıe- Endiınendedir. 
nında. Kör Memedin kah- tine binaen terfibinin teminini isti~ror. 
vesinde malul Abdullah
oğlu Mustafa. 

2257/2374 Ankara : Yeııişclı..ir Sıh

lıiyc caddesi n ret ı in 
Bnki apıııtmanı Fatiıı Y e
gin. 

2258/ 2375 Balıkesir : Mnratlt m a

hallesinde Ali SürUl'i vc
rescsi No. J 54 V E• h h i 
M6lllduh. 

3028 numaralı kmıuna göre iknımiyc 
veri 1 m esi ni istiyor. 

Bnri.inıendedir. 

Evkaf tarafınJan sa lılmak istcııilC'ıı Rıı ·iiııwııd edir. 

c ınJaki lı akkı nda k i mn.ı lsuzli.ikt(· n ş ı-

şi ldi.yct. ediyoT". 

225H/ 2376 \ nbnı : Dunılııpıııar 1-X-1936 tarih vı· 7 Fı7, 2J -X f- I!J:lö Tayini muameleye ma· 
mahallesinde Meydanönü tarih ve 2304 ve 25-XI-HJ36 ta ı·i lı ve lı <ıl ol ıııadığııı(lan h ıhr 
solmğmda Sar11c,:lar ı;ar- 2320 nurnaralT aı·z nlıall e riıı c ektir. 

şısrnda lıazrr elbiscci 
Kara ku Uuk<:u Ahım ed. 

2260/ 2377 l\Ieriç : Askerlik ·şubesi Sıı.karyn muhım>.h esind c veril en ,Jıarb Eıı('itınPııd ecliı· . 

4 ncü sınıf muamele me- nı;ıdalyasııım itası haklunr1a. 
muru Bedrioğl u Cenıi l ıkı-

zı Sakarya. 

2261/2378 Kadıköy Moda ca.ddesi lVIaliye vekaletince alacağının veril- Enriinı endedir . 

No 40 .. Dikran Kaıncıyan. mesinc dair. 

2262/2379 Isıtanibul : Kocamustafa 3 - X - 1936 tari. lı ve 799 nuınaralr K arara raptedilmişti r. 
paşa civarr arkasında Ök- arr.nhalinin intacrnr istiyor. 
süzce oomii sokağında No. 
34. M. Şevket Er. 

2263/ 2380 Ankara: Beled iy·e ceza ic- JR - H - 1936 tnl'i-h ve 229:1: nnnıaralr .\dliye e ııı·ünıenim•. 

ra memuru Münir Tamer. a.rzııhaline ektir. 
2264/ 2381 İstanıbul : Eyi.ib .topçular 1\Iilll mü(·:ıdeledoki hizmet in e nıükafa- lVL :u. \ ·rka lct i nı·. 

caddesi No. 52. Mustafa ten t.eı·fihin.in teminini istiyor. 

Said. 

2265/ 2382 !stanbul : Küçük lanıga 31 - I - 1936 t a ı·ih v<C 1348 ııumaralr liaı·iciyc vekaletine. 

caddesi No. 104. Osman. arwha.liıı c ektir. 

2266/ 2383 Kırşehir : .Alıiviran ma- Poli sliğc alrıııııasııır istiyor . 

hallesinde Na 1 çacroğulla-
rrndan Hidııyrtoğl n 1\.fuı:: -

tafa Nalçacı. 

Tayini muameleye ma
hal olmadığrndaın hıfzı 

i;ı ı 
·1, · ., 



Ka yi d 
No. 

2267/ 2384 

2268/ 2385 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

E lbistan : Gazi Paşa oku- . 

lu eski ılıa.şöğretmeni Sü
leyman Onat. 

Ankara: C. H . P. Genel 

314-

Arzuhal bulasası 

1\lünhal muallimliklerden birin e tayi
niJ1i veya ikramiye verilmesini isti

yor. 

400 numaralı kanundan istifades iıı i ıı 

sekreterliğinde Süleyına n teminine dair. 
Emek cil. 

Muamelesi 

Eıırü ıııendcd il'. 

Karara ı-aptedi lnıiştir. 

2269/ 2386 Bolu: Büyük cami m n- Bolu hukuk malı keın eı> i 11 ce alacağ·ı Bncümendedir. 

hallesinde No. -! Vasfr lıakknıda verilen kararda isalwtsi·~-

Nuhoğlu. lik olduğuna dair. 

2270/2387 Erzincan: Şubesi vasıtasi- 14- II- 1936 tarih ve 1004 mıınnnı!ı l~ııcümenckdit·. 

le j andarmadan •teı·h is as- arzuhalinin i ntacım istiyor. 
teğmen Sabri Demiralp. 

2271/2388 Sıvas: Küçük minare ma- Ziraat bankası unıum müJüriiııüıı se- l<;ncünıl'ndedir. 

hallesi No. 62 sabık Yıl- bcbsiz olarak vazifesinden <;ıkardı~·ı 

dızeli kazası Ziraat bank hakkında . 

memuru R ifat. 

2272/ 2389 Cuınra: 'linare altı ma- Cuını·a helediye reisinden şika.yet Eneiiıneııdcdir. 

hallesinden Hasanoğlu edtiyor. 
Ziya Yamacı. 

2273/2390 Afyon: Cezaevinde Bol- Mahkümiyet cczasımn affini istiyot·. Ad liye Yekaletine. 

vadmlı Hacı Kemaloğlu 

İbrahim . 

2274/2391 !sta.nbul: .Aksaray Yusuf 
paşa Haseki caddesi N o. 
8 Ömer Serveı·. 

2275/2392 Ankara : Akköprü caJ
desi AHl.iyeli Mahmud b ~·y 

yanında Ali aki Aı·taıı. 

Tütüıı il<raıniyc ma tlnbnn uıı \'l'ri 1 me

sini istiyor. 

Dcreec üzerinden t cka üd maaşımn 

tahsisini istiyor. 

Kar ara raptedi lmiştir . 

Encünı cnc1cdir. 

2nfi / 2393 Ordu : Eyüblü köyün- li< ı zi nt>d (•ki ;ıla c·ağ ı n m tl's\· i~·e edi 1 ın c- Encümcndcdir. 

den ölü .Kuvancıoğ lu si hakkında. 

?If u tafa Yeresesin dn Alı-
dn ll ah Konn . 

2277/ 239-1: Ankara : Cebeci Abidin İade i nızifc dileği lıakluncla. 

Paşa köşkü civarmda İm 
rahor yolu üzerinde ku
tib Hilminin hanesiııue 

A Fevzi Çakat". 

227 /~3 9 .) Be~·pazan : Bc~·t pe nıa
hallrsiııdc l\I;:ıkbul e Oıı-

gan. 

227D/ 23!l(i Safranbolu : Bulak kö
yünden 1"\[enı ed !zzet Ok

tay. 

. \r:ığa ·~ıkarıldığııı bıı iknııni,\·e Vl'.'"<l 

tel<aiid ınaaşı tahsisini isti~·o r. 

_\ ı"Zlıhal eneü ııı eıı in iıı lö - J \ '- Hl3G 
ta rih \·e 32!J ıınmanılı ll sa,\'llı ka 

r;ırına iLiraY. elliyor. 

f\:arara raptedilnı i şti e. 

Eııci.inıendcdir . 

'rayini mnıa.rneleyc ma
lıcıl olımı rtlığ-ından hrfzı 

22fl0/~3f)l B<ı.\'lnıı-t : l f inıınet Dön- ~~) - ] \ -- 1!l3G t;.ırilı \ ' l' 1736 ııııınaı·alı Enr·üıııeulle<1ir. 

m ez. arzu hal inin in tacını istiyoı·. 



kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

~~H 1 / :_! :1<H }i; ı lk ;ını : ] l ;ıs;ı ıı op; lıı Os

ınan Taşkml a ş. 

~:!H :U:t1DD Bozd oğan : .'\ razi tahtir 

1wnıis;vomı ı-cis i Hilmi 

lüı ranı eııdrn's. 

3Ü5 

Arzuhal bulasası Muamelesi 

1 hı\ · a vPk i lliği ~·apmak i c: iı i · nılı sa tıı ıı- ı •;ıırünı endcdir. 

ıı ll' n' ı · il nıesiııi ist iyor. 

:30-1-1 ııuıııaralı ka nıııı a trY fik;ı n lım;- Encüın endcdi ı\ 

f;ı k;ıl dığ r z<i ııı ;lna ai l1 aylık üercti-

ıı in \ t · ·rilııır!'lini ist.i?Ol' . 

• 

\ kı;;Pnıse ltiıı Tek;ıütl n ı aaşL tahsisini. i st.i~ -or , Karara raptedilmiştit. 

nı;ılı;ılll's i '1\ı lıta ın imın' 

so luıj~ N o. 1 eski p oli s 

nı enıuı·u Yusu[ Ag~h. 

~:.!8 -J. /:!.J.Ol A~· dııı : lhikkfın önünde ) \,diıı t1 Pki ııı azlıataya mukabil emiilk 

Kül fi hçr Memedin e\' indc \' C arazi veı · i lmesini istiyor. 

Rcşidoğlu Paşa E y.v i:i b. 

:Z:ZHfi/ :.!-1-0:.! (_\ıınra : ~ liıı a ı · ·al tı ma- Belı ·di .n· H:isiıılen şik a.yct r di yor . Encümcndedir. 

Jı;ı ll es inde 11 asrın oğlu Zi 

ya Yaymacı. 

2:ZH(i/ :Z-l:O:Z Urfa : Eskicami ııı a lıa l - ;\'Lilli e m liikt eıı t<ı ksi t l e sa tlll a ldıkl a- Enciim end ccl ir. 

les inde (!ürük<;üoğ· lu 1\ lc'- n em li1 k lıakkmdaki d i !ekl er i n iıı ıw -

ııı ed \ 'C arkadaş l a rı. ----------··-
:Z:ZH7 / :.!-1-0+ lspn ı ·fa : O ı ·fa okulu ta 

ı ·ih . coğraf.nı öğretmeni 

h ze tt i n Turlıcı ııgi l. 

2~f'8/~-J.().) 1\aıı ga l : As. Ş. Başk . 

ö.vzh. Hüseyinoğ l u 1\Iu

harreın. 

zan il il nı ı c ıı lınnı asınr isti~·or . 

ı\ l aa :;; ııııı ı :.! :) lira üze rinı'l.cıı Ycı· ilıne- Karara raptedi1mi şti r. 

sin i i st i.\·, ı ·. 

\'üzlı;ışı l ı k ııı;:ıat;ı ı ıırıı iki sen<' iiııc·P Y<'- Encüm end Pd i ı ·. 

:2~ , !1/ :.!.fOt) _,\ydm : Ue rmencik ka- .\l ;ılıkı\ıı ı i\·t' ! c-czas ı ıı ııı ;ıf[ iıı i isti .nJr. En ciimendcdir. 

ınonnııda ;vresrıcli?e ma

hall.e. i Cüm lıııri~· et so

kak eski gü ımi:ik kolcnsn 
ll))'a hi ın !:5aııc cr . 

22~0/2 -1-07 ls t a ıılınl : Ualata :\L €'nıccl Ha z iıı cr t' mat. i u h u nnn v e ı· il mesin i ıs- Maliye v kaletin e. 

Al i paşa ha ı ı X o. :j!) lVI t' - i. i;.·o ı ·. 

ııı cd Huli'ısi. 

2201/ 2-±0K 1\ü talı~-a : Bolatlıc:· ma- ~eri <·t• zıısıııııı ka ld rrlın as rıı n dair. Encümcndcd il'. 

halesinde No. 3R Ce Ull 

A ltunakar . 

2292/ 2409 E r zincan : Gaz i Pa şa caJd- 3028 sayılı kanunun derecei şünnılü- EneümendediL·. 

desinde mnkim Agah Fı- niin ta.y in -ve tcf siri dileğine dair. 

rat. 

2293/ 2410 Kio·ı : Tayyaroğlu Hi.i.sc- Asliye mahJ\:emesi teşkilatrmn kazala - Eıı eümendedir. 

yin A li krzı Fatma ve M e- rmda ipkasmr istiyorlar. 

m ed lazr Melek 

2294/ 2411 Aı·tvin : Askeri mallliü U mumi harbde malUl kaldığından te- Tay ini ımtameleye nıa -
Artvinde mukim A hmed. lmüd ınaaşr bağlanınasım istiyor. hal olmadığından bı fzt 



• 
Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

- 31A-

Arzuhal bulAsası Muamelesi 

2295/2412 tstanbul : Boğazici .Ana- Mühtaç kaldığından nakdi yardmı S. ve 1. lVI. Vekalotine. 
dolu hisarında Çuvalcı edümesini istiyor. 
S .. No. 18. Dr. Muhittin 
ıkarısı Ayşe. 

2296/2413 Ankara : Etlik ıbağla- Oğlu Melihin ıkampa askeri okulun- Karara raptedilmiştir. 

rmda !ncirli ciheti No.33. da.n çıkarılmamasilll istiyor. 
Emekli ıbinıbaşı Rüknettin. 

2297/241-i: Ba~burt : Birinci süvarİ Ciheti askeriyeye verdiği ıtayın 'bedeli Eııci:i.mendedir. 

fırkası un müteahhidi Hü- matlUJbunun v<Eırilmesine dah. 
samettin D eveli. 

2298/2415 Ankara: · Hacıılıayram No. 
14. Müteıkaid teğmen Tev
fik Kılıç Arslan. 

2299/2416 -~ara : 8. Piyade (Frr
ik:a) Tümen ask-eri adli 
hakim Süleyman Şevki-

oğlu İhsan. 
2300/2417 -zunköprii : . ahık tütün 

inhisarlaı· nıt•munı Mc
med Frhmi (iala,r. 

'rekaüdlüğünün r·efi ile rütbesinin Karara raptedilmiştir 

iadesi ve~a amme hizmetlerinde istih-
damını istiyor. 

'l'eı-fiıhinin temini dileğine dair. Encümendediı·. 

İaJe i memuriyt'ti dileğiıı e dııir Encümendedir. 

2>301 / 241/i tı;;:anbııl : Beyoğlu Pa- İkramiy c mat!Cıhıı lıukkııHlaki Jil cğ i- Encümendcdir. 
zaryolu \ ri?hab B. ~ - ·:-..ıo. nin naıan iLilbtıı'L' almrnasımı ıl aiı · 

5 K enan Pozam. 

2302/2419 Kütahya : l\Iemlekl'l has- hdei w cm nriyl'l il c n ı.; ık ı:naa~larının Encümendedir. 
tanesi eski iJarc nıl·nıtıı·ı • vf· ı·ilmt•si hakk.ıncl ıı. 

Isınail Ülgen 

2303/ 2420 KaJıJ,öy : 1\luvakkithaııe laJei ,memuriyet ilc açık mau~larııım Encümendcdir. 
cadde:ıi No. 32 8üreyya . verilmesi hakkıııda. 

2304/24~1 Boı· : BurJur vilüyl't i '.l'ekaüd maaşına. milli mücadele zcwıı- Encümendedir . 
. :;o ı·gu Jı iikim liğ·indcn mu- .nunın ilavesi le ınaaşrnm arttırılması -

llilen mLitekaid Aıbdullalı na dait· 
Özçelik. 

2305/2424 Ankara : Ceza evinde Uü- Hıısusi af istiyoı·. 

müşaııeli Ailımedoğlu ~ük-

ı·ü Canlr. 

2306/ 242[) Istanbul : Haseki cami i 
şerif i a vJ usuııda No. 65 
K emal inan. 

'.l'eka iici ınaaşınıı ıanı yapılınasını isti
yo ı· . 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

2307/ 2426 Devlet. demiryollan 1!1lal- 17 -Xl- 1936 tarih ve 2290 nıımanılı Enciiııncndcdir. 

2308/2427 

2309/242 

zeıne dairesinde nıüd<•kkik atzuhaline ektir. 
Saıbri Toros 
Bjlecik: Asker kay)nakaın 
mütekaidlerinden A ıı~eıı 
Çelik. 

Ziraat vekaleti teftiş h e
yeti baş mümeyyizi Halil. 

332 senesinde Yemende 7 koloı·duy;ı. lVla.li)~~ vekalctine. 
verdiği 200 madeni liranın kendisine 
verilmesini istiyor. 

14- II- 1936 tarih ve 2275 numarıılr Encümendcdir. 
arzuhaline elctir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulas&Bı Muamelesi 

2310/ 2429 1\,.n ka nı : Atııazan Tu !l<,: 27- XII -1936 tarih ve 2314 Jıumaralı Karara mpted ilnıi!jt ir. 

S. nuınrasız hisar evinde arzuhaline ektir. 
Ali Muğla. 

2311/2430 Acıpayam : Sipahi oğlu 

Mjustafa ve Ar. 

2312/2431 Afyon Karahisar : Bol
vadm Çay kamunundan 
muhacir Sadullah Din-
çer. 

Ziraat bankasma olan taksit borçla
rııun harman sonuna kadar te0ilini 
istiyorlar. 

Yatr me'kteblerinden birine ücretsiz 
almmasma dair. 

2313/2432 Edreınid: Hekimzade cad- Tekaüd maaşııun verilmesine dair. 
desinde N o. 5 F a tma. 

E ncüınendedir . 

Encümendedir. 

Encümcııdedir. 

2314/2433 l stanbul: Beşiktaş Köy Harcrrah matltıbunun verilmesine dair. Eıı cümendcd iı·. 
içi Maşuklar sakağmda 

No. 1 Erkanih3!rb binba-
ŞISI mütekaid M. Nuri 
Apaydm. 

2315/2434 İstanbul: Yedikule İmra- Evkafa aid satm almak is tediği bin ::ı Encümcndedir. 
hor Mddesi No. 92/ 94 i'i lü hakkındaki dileğinin mızarı itibar e 
Şahab karısı İıkbal. alınmasını istiyor. 

2316/ 243!) Bozdoğan kazasına t3!bi Bekçi ücretleri hakkındaıki dilekle- Dahili ye vekaletine. 
yeni pazar kamununda rinin n ar.arı itibar e alınmasına dair. 
Süleymanoğlu Mustafa 
ve Ar. 

2317/ 2436 Ilgaz : Pnçur.a köyü hal- İnşası yarım kalan (}ktıla yarrum ya- Encümeıı dcdir. 
ıkı narnma muhtar Halil pılmasım istiyorlar. 
ve Ar. 

2318/2437 İstanbul : IV. Kor. I. Ş. Yüzbaşılık nasbınm düzeltilmesine dair. Eıı cümcnderlir . 
Kurmay binbaşı LBozkurd. 

2319/ 2438 İstanbul : Aksaray Lale- Kcfale.t aidatı olarak maaşrndan kcsi- Ma1iye veki'tl etine. 
li Kemalpaşa ~. Genç- len paranın iadesini istiyor. 
türk caddesi No. 42. Ali 
Ayhan. 

2320/2439 Nevş;ehir : Camii atik ma- Öğl'etmenliğe iadesine dair. 
hallesi kapıcıoğlu S. No. 
19. M. Ertürk 

E.ıı ciim cndcdir. 

2321/ 2441 İstanıbul KIZil topraık 1 - VIII - 1936 tarih ve 2009 numa- Erı cümendcdir. 

Ta!ı:ta köprü coodesi. No. ralı arzuhaline ekıtir. 
45. Yusuf Ziya. 

2322/ 2442 Bandırma : Aydınelik şe- Şohid olan oğlundan maaş tahsisine Eıı ciim cndedir. 

hid Şükrüoğlu Alımedin dair. 
ibabasr Şükrü. 

2323/ 2443 Ezine : Un değirmenci Muamele vergisi hakkmdaki dileklf>- Eıı cümendedir. 
makinist Süleyman Kar1s- rinin nazarı iit1bare alınma.sıııa Jair. 
lıoğlu ve Ax. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

318 

Arzuhal hulasasi 

2324/ 2444 S. 1. }[n . \ ". Ilıfz ı ss ıhlııı .\ c:ık ınııa ş larmııı verilmesine daii: 
işleri dairesi trahoın şu-

besi tetkik memuru Ra-
uf Uluergüven 

Muamelesı 

Encümrndrclir. 

2325/ 2445 Samsun :Bafra ilc,:!:'siııin Alaçmıı nalüyesinin kazayıt çevrilnı e- Dahiliye vckrtİetine . 
Gökçün köyü ihtiyar he- sini istiyorlar. 
yeti ınuhtarr Ömer \ C ar. 

2326/ 2446 Ankara : Selen basımcYi :M:. :M:. vekaletince ücretli veya hesa lı 

sahibi Hıfzr yammla J\ lı- işleri meınurluğuna alınmasım isti-
dülkadiroğlu Hanıid Wi- yor. 
çerdeın 

232?/ 2447 Samsun : l ~re l i kii~ · üıı - 17- I- 1936 tarih ve 1270 numarıılr 

de İmam Alioğlu Hasan arzuhaline ektir. 
Özcan 

2328/ 2448 Ankara: Tabakhane Ci- Husu i bir kanunla affini istiyor. 
ci oğlu sokak N o. 12 Y oz-
gad eski mahkeme aza -
smdan A. Hulusi 

Bncü.meudedi.r. 

'l'ayin i mua;melcye ma
hal olma clrğ·rndan hrfzı 

Karara raptedilmiştü·. 

2329/ 2449 Mardin : Maarif bnşl<fiti- 19- II -1936 tarih ve 2298 num aralr · Rıırümrndrdiı·. 
bi Sadi Özbek nrznhaline ektir. 

2330/2452 İstanbul :Beşiktaş tL·aın - Nüfus tezkeresini zayi ettiğinden ye- l<incümcndcdir. 
vay caddesi Bay Alinin nisinin verilmesini istiyor. 
No. 33.35 Börekçi fm-
nında ınukim Nuri 

2331/ 2453 İzmir : Selimiye Ma. lb- Tekaüd maaşr bnğlaııınasr veyn iki'n 
rahim sokağında No. 8 miye verilmesi hakkında 
Seyfettinoğlu Osman 

:!33:2, ':!-1-:1-1- Eskişehir: Hiikumrt c· ad- 1'ııs l'i~·e l<a nnı ıırn t'f' l'i ne dair. 
desinde No. 81 Osınan 

Lütfi Zaim 

Enciinı eııclcd i r. 

'l'ayini m Uıa.meleye ınıı
hal olmadığmdan hrfzı 

2333';2-ı.rı:ı Şam : Sallıiyc Şi.ihe<la 
Nuri Şealan ınahallesin

.de No. 96 Necmettin Şa
hin. 

~islıeti n.·keriye.'inin katma dair olan Encümendcdir. 
hiikmi.1n refine dair. 

23~-~ /2-tfı t l Ankara : Atpazaı·ı Tunç 23- XII- 1936 tarih ve 2429 numara- Karara raptedilmiştir. 
sokak ııumarasız hisar lı arzuhaline ektir. 
e-.;-inde Ali i\Iuğla. 

233G/ U57 Ankaı·a : Adapazarı Yt'- Jlideına tı '.'atani~·e rtibindcn nıanş Karanı raptedilmiştir . 

ııicami mahallesi ve ha- hağ· l aıınıasmı istiyor. 
Jen Y cni.;ehir Tegas me?-
dan 11ki7. sokak ~o. 1::! 
Esına Said. 

233ô/ :2-l-:i8 Kemaliye : Hinge köyü Knrnşnn santime tehdili hakknıda. 
öğretmeni Kuri Önder. 

Encümended.ir. 
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2::ı :n ,l :2-J-fi ;J btaııb'ul : Taksim l<'eri- .\lıılıtarı ııııuıwııet oluuğundan ıınkt] En('i:iıncndcdir. 

diye caddesi Or. 'folayan ::anlıııı \·aınlmasııır istiyor. 
Ap. l\'Innşln Kegaın kan-
sr Hornıi Gül. 

23:J / 2-!üO İz ın ir : ::\la] iye ııı eınu rla- . \ ı;ı k ınaaşlı:ı ı·ınrıı \·cr ilın es iıH' dair. ·ı ~ıı r iimeııdedir. 

rrndan ac:ıkta kalan 'l'cv
f ik, Fa ik Ye aı-kcıdaşla 1'1. 

233~l/~·Hi:2 1Hil i'ıs l-fi sadıaı;;ı ıııa-

hallesindc dava vekili 
Öııw ı · Naim YurdseY. 

:2MO/~!ü:3 Kızrltopnık Zühtü Paşa 
Şefik Be.\· .'Okak Ko. 16 
A li Rıza Ak~oy. 

23-ll / :2-1-6-l Tokad : Ueyra:s nıalıal-

lesindeıı Ha~an < :ül. 

,\ r z ulıal ı· ııeüııı rııiııiıı sa?ı !J Ye :no 
ıınıııanılr kararrııa it iraz ediyor. 

T!'kai.id ımıaşı hakkmJaki clileğiııiıı 

ııazan itilıllre aluımasına dair. 

. \razi veri l ıııesiıı i i~t iyor. 

Tayini muarnelcyD ma
hal olına;dıu·nıdan hrfz1 

EııC'Ümendodir. 

1\Lil iye veki'ı l et i ne . 

23-!2/ :l-±6!1 ~\[anliıı : .Jaııdanna lıaş- lhi .nııw hılaı; ikrıııııi.H ai<ıtıığıııııı Eııl'iim enucdir. 

ı;<:vnşlı ığundan c;ı knıa Ha- H'ı· ilnws i ııi i~ti~·or. 

Jim Akgül. 
23-1:3/ 2'-1:66 Bursa : Keınalpaı;;a kaza- J\ üy leri sıııın lı akkımlaki dileğinin Eıwümendcdir. 

sının Karaorman kö:·ü mızan itilıaı·e alınımısını istiyor. 
namına Nazım Cmı. 

93 ı' /'). '. 6~( o d ş h' . - ı ı .. - -ı-7 _... r· u : a ıncıog u w-
yündan Alım eel oğ lu Ali 
n' arkadaşları. 

23-1:5 / 246>5 'I.' rabzon : Chızipaı;;a cad
cl es i ııcl c No. 5 polis ko
ın isp ı ·liğ·iııdrn ıııütrka id 
:\l e nı c<l Pir. 

:2~-J-(-i /2-J.(j ~) l ' z ııııköpı·ü : 'l'apu kati
hi ~ülr,,·ın;ııı 'l'mıııaz. 

2:3-1-7/~-1-70 Ankara : .Jandaı ·ına ge
nel K. Ş. 3. Md. kunnay 
yarbaY Ahııwd ".\Ti,,·azi 
Onatsü. 23 

:\la li.v ı ' \·d,i'ı l ct i 1anıfıııclaıı nıa tlubu- )[ali.\·e vckillet iıı e . 

ıııııı n• rilnıcsinc dair. 

'l'<·kaiid ııı .::ı-ı :::nıııı uıı scneli ğ·iıı iıı dda- Bnrümeııcledir . 

ten \ " ı'rilınc.,ini istiyor. 

.Jaııllaı · ııı :1 daki lıizııwtiııiıı teknüdlük BıH·Üm ı'nılediı·. 

ıııiiıldv1iıı · · ilitYl's ini ist.i~·o ı·. 

' 1\• dil ıi i ıaklnııdnki dill'ğ·iııiıı tahtı 

k;ınırıı :ılıııınasıııı istiyo ı ·. J •:ıı c· ü.m eııdcd i;· . 

2:Hfl/ :2-l-71 lstanhul : Bayazıd Vcz- :\[ ı·ıııu r iq·t c 1;ı ,\ · ini ile 1 c l'i'ihiııin te- lktı ~ad ,- ı kal ct iıı c . 
ıı ec i l e r Zr.v ıı ch Kamil ı niıı iıw da ir. 
so ka k K o. 21 1 hsı-ııı ~c-
zrn . 

2:i-!~l/2-l-7:2 Adı,\·aınaıı : Eski saray iski'ın suı·l't ilc wrilip ist inlad <'<lii!'ıı Eııı·ünı cm1cdir . 

ıııalıall esi ııdcıı 1:2 lıar.ı e e ııı!Jkiıı g·pı·i Y P ı·ilnll'siııi ist i:·or . 
ıınıha ri r namıııı-ı Mustn-
faoğlıı ~r eıılt'cl w ıı ı ·ka -

daşlan 

2:~?i0/U7:J 1 :azi .Aıı1l'IJ : lüınalwr 

mu lı n 1 l esindeıı lıurik ı:ı:-rle 

iVIcmed Ali. 

1711 ııuıııa ı ·alı kaııııııdaıı i~t i l'adc•sill' Encü ın c ııtl cd ir. 

iski'ın ııımınwlcsiııiıı c1ü zPit ilıııvsiıı l' 

dair. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

320-

Arzuhal hullsası 

2351/ 2474 Ankara : As. faıbrikalar Tekaüdlüğünün refine dair 
U. Mü. Fen şubesi en·ak 
işyarı M. Cemalettin. 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

2352/ 247·6 Toka.d : İstihkam taıbunı Askerlik vaziyetinin düzeltilmesine M. M. Vekilletine. 
ikinci ıbölüğünde Aibdul- dair 
lahıoğlu Nedi.m. 

2353/ 2477 İızmir - Alsancak Devlet J,isc mezunu alldedi lın csi dileğ·iııe chıir Encümcndooir. 
demiryolları istasyon me-
muru Sadettin . 

2354/ 24!8 Ankara : Erızurum Ma. 1683 numaralı kamınıııı 46 ııcı mall- Enciimendedir. 

2355/2479 

Sarıkadı S. No. 36 Mak- desine göre maaş tahsisini istiyor. 
ıbule Uslu. 

Siird : Jandarm a 
srndan mütekaid 
Memedoğlu. 

kıta

Abdi 
Muhtacı muavenet olduğmıdan maaş 

tahsisini ve ikramiye verilmesini is
tiyor. 

Encüıneııdodir. 

2356/ 2480 Giresun : Harikzedelcr Harikzede olduğundan 16 seııedenb~' ı · i Eneümendedir. 
Ma.. Trebolu harikzedel c- işgal etmekte olduğu evin istiı'Clad 

rinden Şaziye. edilmemesine dair 

2357/ 2481 Rize: M em ed Dursun vr 
arkadaşlarr. 

Milli emlakten taksitlc satın aldıldaı ·ı Bncümendcx:liı·. 

arazinin taksit horı:larmdan faiz alııı-
maınasma dair 

2358/ 2482 Simav : Beyceköyü Tüı·k- Vazife esnasında malul kaldrğmdan Encümcndcdiı·. 

menoğullarından Tahir Milli Müdafaa vekaletince maaş bağ. 
Hasanoğlu. lanmasmı istiyor. 

::!3G9 / 2483 Konya Ereğiisi : Yen i- Borcnndan dolayr icraca yapılan ka- Adli ye veli al etine. 
köyden Haıındi Pınar. nunsuz muamcleııin düzeltilmesine 

dair. 

2360/ 2484 Ankara : Atpazarr Tunç 
S. Hisar evinde Ali. 

2361/ 2485 Urfa : EyyUJbiye mahal

9 - Y - 1936 tarih ve 4232 numaralı Karara raptedilmiştiı· . 

arzuhaline ektir. 

Tasfiye kararının rcfine dair. 
lesinde Aibdülvehha:b 

2362/ 2486 Giresun : Ceza evinde Cezalarnun affini istiyorlar. 
idam mah'k"limları namma 
Kadir. 

E ııciim enrlediı·. 

Adliye vekaletine. 

2363} 2487 Ankara : Yenişehir Rem- Terhis kararmın kaldırıhna.sr hakkın- Enciimondedir. 
zi app. ebe Saliha yanın- da. 
da Fua.d Erternin. 

2364j 248R Ankara : İstaJtistik umum Gümrük muhafaza genel komutanlığı Encüm cndedir. 
müdürlüğü Tasnif şubes i ,tarafından verilen idari terıhis kara-
memurlarından Hakkı rının refine dair. 
Çetin yaronda .Aıbdullah 

Keçeci. 

2B65j 2489 Gazi Anteb : Eyyüboğln TaJısis odilcn maaşm tezyidi ilc t,er- Eıwümrndedie. 

malıallesinde Memed Ça- filıinin teminine dair. 

vuş. 
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2366/ 2490 İstanbul Galata : Hürı·i- Katiyet kesbetmi ş olan 22 - VI- 19:32 Karara raptedilmiştir. 
yethan No. 15. Leon Şön- tarih ve 568 sayılı arzuhal kararrıırn 
man. tr mi ı i i stüasma dair. 

2367/2491 Ali Alkoç ve ar. ÜrL"in 2510 numaralı kanun hükmünden is- Dahili ye vP.ldl etine. 
caddesi No. 6 Bursa ti fade etm elerin e dair 

2368/ 2493 Ali: Ramazanoğlu Ma- Malfıliyet ınaaşı tahsisini istiyor. . En c üın endeclir . 

latyalı Belvüpalas otelin-
de Hameli Beydağı ya-
muda Ankara. 

2369/2494 Tokad : Ahmed Hameli J\lfcııımiyetc tn yiııiııi istiyor. 
Mardin Tütün inhisar 
eski yaprak arnhar ıııe-

m uru. 

2370/2495 Kütahya: Ah med ve ar. Barern e dahil edilmelerini istiyor. 
Camiikebir inıanu. 

Kanıra raptedilıni~tir. 

1<: ıırü nı r nc1 C't1 i ı· . 

2371 / 2496 Artvin : Karahan Me- 1?- III- 1936 tarih ve 1455 No. arzu- ·Eıı cünwndct1iı·. 

med halinin intacıın istiyor: 

2372/ 2497 Adana : Aziz Çokşen Es- Nisbeti askeriyesinin kcsilınemesine Bıı cüm cııdediı· . 

ki Selanik bankası kar- dair olan kararın r efine dair 
şısmda makin a evinde 

2373/2498 Susurluk: .Ahmed Hilmi 19- IT- 1936 tadh ve 1172/ 1119 ııu- l •:ııeiim eııdedir. 

Bilcen, Avukathan ma- ınamlr arzuhaline cktiı · . 

hallesinele ölü Pabuççu 
Rıza eviadları vekili 

2374/ 2499 Salihli : Ahmed Aktiirel Gayrimenkule vukubulan müdahale- l~ıırüınendeclir . 

Avukat. Mitatpaşa ına- nin menine dair Salihli Asliye hukuk 
hallesinden Osman karı- mahkemesindeki dosyanın celb ve 

sı Fahriye vekili tetkikine dair 

2375/2501 tstaıı bul : Rult.anahmet1 
Üçler mahallesi Atın ey
dam No. 70 F erid . 

2376/2502 Malatya: Ali Hıarputlu. 

İstanbul Altrncr hnkuk ınahkenı e:;i ] ı
ce verilen karara it iraz ediyoı· . 

Nafaka davası hakkrnLla verilen da 
vada yapılan yolsuzluktan şik~yct 

ediyor. 

Eııeiiıın cmde :!ir. 

ALlli ye vckiiletinc. 

2377/ 2503 İstanbul: Beşiktaş Cilımı - MalCıliyet maaşı tahsisi veya vazift:ıyc Enc ünı endedir . 
nüına mahallesi l\IIazh~r· alınınası haklunda. 
Pş. yokuşu No. 21 CeHU 
Çıkın. 

2378/2504 Ankara : Cebeci Baym- Derece üzerinden maaş tahsisi ile Karara raptedilmiştir. 

dn·kent S. No. ]2 A. 1 i- terfibinin temini clileğine dair. 
had Atakan. 

2:l79/2!10!1 Üsküdar : .Ahmed çelebi Harp Jmlem zaınmrnm mııa.ı;;rnn ili\w- l~ıırüınrndedir. 

mahallesi Açıktüı·br so- sine dair. 
kak No. 15 mütekaid bin-
b~'ll Dr. Hasan Refet. 
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2380/2506 Ilgın : Tekke köyünden Karısı Zübeydeyi öldüren İlyas hak- Bııcü'mendcdir. 

2381/2507 

2382/2508 

2383/ 2509 

Hatipoğullarından Hasan- kmd'a kanuni takibat yapılma:sına d'air. 
oğlu Abdull ah. 

İzmir : Bornuva Küçük 
sa:tak mahallesinde No. 41 
Hüseyinoğlu Salih. 

İstanbul: Haydarpaşa as
keri yollama memuru 
yüzbaşı Bedri vasrtasilc 
Ahmedoğ·lu Hüseyin. 

Yenişehir Sağirk bakan
lrğr arkasrnda yiğitkoşun 
sokağİ No. 15. Ragıib Rrf-
kı Ö~enel. 

İskan edilmesine dair. Katrara raptedilmişti1-. 

1'enYirat ve tanzifattan borcu olan pa- Eneiim<m.dcdir. 
ranm tahsili için icraca yapılan yol-
suz muameleden şikftyet ediyor. 

İlı-bari ye hakkının rtasdikmı istiyor. ll~nciıimıwnlClcd iı·. 

2384/ 2510 İzmir : İthalat gümrüğü Vazifei sabıkasrna mn11dil bir yere bı - EııcürnC'ndedir. 
karşısında kaJ.ıveei Bay yinüe mazuliyct maaşlammı verilme-
Nuri vasrtasUc eski kapı sine dair. 
memurlarmdan Memed 
Selim. 

2385/ 2511 Ankara : Saıbık İstanbul Tekrar poli sliğe alrnmasına dair. 
polislerinden. Hacı Mu-

2386/ 2512 

2387/ 2513 

2388/ 2514 

2389/ 2515 

md M. Koyungözü S. No. 
30 Yalil yanında Ali Rıza. 

İstanbul : Harb akade
misi muallimlerinden kur
may yarbay Hüsnü Ersü 
Ömeroğlu. 

Brzurnm : Mulıasebei hu
susiye eski muavini Aziz 
Trabzon : Ortalıism· ma
hallesinde Şirinbattın S. 
No. 9. Osman Bozkurd. 

Nevşehir : Nar köyünden 
·eski Düyunu ·umumiye 

memurlarından İbrahim 
Oğuz. 

neri alınan bir sene kıdem zammının 
tekrar verilm esi hakkında. 

Maliye memurluklarından birine ta
yini hakkında. 
Dedct hizm etinde 30 seneyi müteva
viz hizmet ettiğinden ikramiyes iııin 

Yerilmesi haklunda. 

Arzuhal encümeninin 2J - l V - 1 Ç)~fl 

tarih ve 694 mımararlı kararına i,tiraz 

ediyor. 

KaL"aL'a raptedilmiştir. 

Enrümrııdedir. 

Encümendrd ir. 

Karara raptedilmiştir. 

l·~nrüm cndedir. 

2390/ 2516 Tarsus : Ta.bakhane M. Telmüd maaşının on seneliğinin veril- gnrümendedir. 
posta, t elgraf çavuşluğun- mesi ve memleketine ~itmesi için yar-
dan mütekaid Emin Ali- dım rdilmrsini istiyoür. 

oğlu. 

2391/2fı17 Aııkara. : Kııı aeıhaıı No. 5 - X - -1935 tarih Vl' 809 nıımaralı J<;neüm endedir. 
H 11mılıim K emal Oran. arzuha linin in taeııu üüiyor. 

Avukat. 

2392/2G18 Tirr : Tııran 1\'[a. E sk i 12 senelik hizm etin e mukabil iknııni- Bncünıı:>nil r<lir. 

mahkeme katibi l\fe~ned ye verilmesini istiyor. 

Baleıoğlu. 
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2393/2519 J~ a ı·s : Mü. liU\·. Bamlo- ~1ünasib ·bir vazif(•:ve alınarak t<•l'fi- Enc.ümıcndedir. 

sunda çalışan Eı·g-inek kö- lıinin teminini istiyor. 
yünden \ydınoğııllann -
dan Halil Aydın. 

2394/2520 Antal~ra : Kültür dairesi Küçük zaıbitlik lıiznıbrtiuin müdd ti Eııcümendedir. 

al'şiv st•krrteri Osman An- hizmetine sayılmasını i tiyor. 
d aç. 

2395/2521 ~ dana : Anıkat Zckerj
ya Akif I<:oçak. 

:vnkatlık yapmaJanndan m mdilmc- Enciiinendedir. 
ıuemel rrini istiyorlar. 

2396/2522 İnebolu : Ahmed Nazif Maliye vckfrletiııce ikrami ye matlübu- Eııcümendedir. 
nun verilmesini istiyor. Çelebioğlu Ulucami llla. 

2397/ 2525 Bnlanık : Arhdnllahoğlu 

•Abdürrczızak. 

Kayınakamrn yaptJğr kaııuıısuz mua- D:ılıiliye vekuleti nc. 
m el esi nden şikayet ediyor. 

239, / 2524, lğd11.· : Balıarlı llla. Nal. M:aliyece istirdad edi len eYin geri ve- lllaliye vckalct.i ne. 
band Kanber. rilmesinc dair 

2399/ 2525 İstallibul : Yeşilköy istas- TaJ.ısis edilen yetim maaşı hakkındaki l~nrlimcndcc1ir. 

yon caddesi No. 47. Le- dileğinin nazarı itibare alınarak ma-
man Emin Özer. aşına zam yapılmasma dair. 

2400/ 2526 Zonguldak : C. Miiddei- Terfi inin teminine dair. Bııc·. ürnı •ııt1 ecl ir. 

umu;ıni muavini M. Şefik 
Turhan. 

2401/ 2527 İstallibul : Kabata~ lise- Terfi in in temini dileğ·ine clair. 
si fransızca mualliıni Şe-
rif Bilgehan. 

]!}ncümıendcdir. 

2402/2528 Eskişehir : Sivri hisar Devlet demiryolları müdüriyeti umu- :Enr.ümendedir. 
caddesi No. 132. Ali Ayan. miyesince vazifcye alinınasma dair. 

2403/ 2529 İstanıbul: Beşikıtaş Köyiçi 7 - U - 1936 tar.ih ve 2237 sayılı .ar- Karara raptedilmiştir. 
caddesi No. 12. l\fütekaid zuJıalinc ektir. 
miralay M. Şalün. 

2404/ 2530 AMara : !tfaiye meyda- Ma.lfıliyet maaşı tahsi!'ri dileğine dair. Rncüm.endedir. 
nmda Konya d urak b an. 
Rif at. 

2505/2532 ifstanbul : Har1b okulu le- Nasbmm düzeltilmesine dair. 
vazım öğretmeni ıbirubaşı 

Kemal Neciboğlu. 

Encümendedir. 

2506/ 2533 İstallibul : Bahçekapı Ha- Dişçi mektebinde imtihanının icı,asile Eııciimcud ccl ir. 
san ecza deposu karşısm- sertefilm verilmesini istiyor. 
da Tahirhan No. 28. Ke-
nan Hil.kimoğlu. 

2407/2534 İzmi:r: Kestane pazarmda İfl as hakkında verilen bükümde isa- ArUiye veki\.letine. 
Asım. beti kanuniye olınadığ·rna dair. 

2408/2535 Ankara: Denizciler cacl- 2 - VII - 1936 'tarih ve 200-± n nma ra lı Enciiınendedir, 
No. 45 mi:itekaid piyade arzuhaline ektir. 
zabiti Receb 'l'oroğlu. 
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2409/2536 Anamur: Eski İçel say- ikramiyesinin n :rilmesine dair. 
lavlarından Ali Rızaoğlu 
M. Naim Ulusal. 

:M:uameies.i 

Encü.ıncndedir. 

2410/2537 Ankara : Atpazan Tunı: 8 - I - 1937 tarih ve 2484 ııumaralr Karara raptedilmiştir. 
S. nuınarasız hisar evin- arzuhaline ektir. 
de piyade ıteğmen Ali 
Muğla. 

2411/2538 Ankara : Beşinci icrada Maliüen telmüd maaşı tahsisine dair Encümcndedir. 
Said hanesinde misafire- olan dileklerinin nazarı itibare alın
ten mukim İstanbul bi- masına dair. 
rinci koıniserlikten müte-
kaid Ali Necib. 

2412/2539 Ceyhan: Cezaevinde Os- Mahkumiyetlerin in affi dileği ne dair. Encümendedir. 

manoğlu ve ar. 

2413/2540 . Sandıklr : İstanbul jan- Malul olduğundau telmüd maaşının Encümendedir. 
darma satın alma komis- derece üzerinden verilmesini istiyor. 

2414/2541 

yonu S. 6. hesab memur-
luğundan mütekaid San-
dıklılı Mustafa Tevfik 
Aydoğdu. 

ht.anbul: Piyade ve atış 
okulu Erkan ba.~kan Kur
may yarbay Ali Aıza 

Almt. 

24:1 5/~5-U Adresi yoktur. Emekli 
binbaşı Ali. 

Geri alınan bir sene ludcın zaınınrtıııı E ncümendedi ı· . 

' tekrar verilmesini istiyor. 

'1\:kaüJ ııiaüşıııııı iczyid.ine dair. Encümendedir. 

· 1 ' 

2·H6/ 25-n 'J'un!:udlu : Tul'gudlu ka· Milli cınliil<e olan taksit borç l arı hak- :Maliye vekiUetine. 
zasr harikzedeleri Arif ve kındnki dileklerinin nazarr itibare 
arkauaşlarr. alınınasma dair. 

2417 / :!54-J. i zııı ir : Kara ta:;; Asaıısiiı · 17 kfı mınue,· v c l Hl36 tarih ve 760/ 808 
Şehid Nnsret sokak No. mıınanılı arzuhalin e Yerilen 454 nu-
67 Y usuf . ınanılı Arz n ha 1 cneümcninin karan-

Tayini muıaııneleye ma
hal olınadrğmdan hrfzı 

2418/ 2543 , A ııkara : Divam mnfiasc
bat ınurak.ıb muavini 
üçüncü gruptan Osman 
Nuri Sezer. 

~-UD/2546 lstanlınl : Kızıltoprak Zi
verbey yokuşn No. 13 
Celill. 

2-t-20/ 2G-t7 Ankara Hamanıönü 

hckr, isi Aslan ynıını da 
, rlülheyaz. 

~421 /~5-J.~ t ·:;;ak : 'L'alıak Psııafı ce
miyeti reisliğindcıı. 

< ·-

na itiraz. 
Moskon bedeli i st.iltkakınnı Vt' rilın esi - Encüınendedir. 

nı istiyor. 

'l'ekaüd ;naa.;lanııın ted;yesi lı nkkm - Encümendedir. 
daki dileğinin nazarr itibare alınması 
hakkında 

Şehid kocasmdan ]ı;ığlaıı:ııı ııın;ıl?ın ve- Encümenclcdir. 
ri lııı esini istiyoı· . 

?llaliyccc istrnil c ıı istihlak vergisi. Maliye vekaJetine. 
lw k ku ı daki Llilekleri ı Lin n azan i.,tiha-
re alınınası lıaldanda. 



lt& 'd yı 

No. 

2-:1:23/ :2550 

242-+/ 2551 

2525/ 2552 

242fi/ 2553 

2427/ 255-l 

~429/2556 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Bilecik : Askeri kayma-
kam ınütekaidlcrinden 

Alısen Çelik. 
Sinob : Çaluı·oğlu keres
tc fabrikası salıibi Halil 
Oğuz. 

Beşiri : Beşiri posta, tel
graf eski müdürü Diyar-
bekirli. Vekalet emrinde 
Şükrü Özcan. 
Samsun : 19 mayıs ma
hallesi Şefkatiye sokak 
N o. 31 Memed Akpınar. 
Üsküdar : İcadiye Mü
ncccimbaşı sokak o. 36 
Serkis Ohancsyan . 
Osmaniye : Mülga Maa-
rif · nezareti muhasehr 
müıneyyizi ölü Galiboğln 
Kemaliye mahallesinde 
:Mazlıaı· Uizrclioğl u. 

Koyulhisat• : Koyulhisar 
jandarma kumandam Ka
zım Ürgüblü. 
Uire~un : Talırirat-müdü
rü ınütekaidi Ahmed 
Rüştü Sahan. 

2-t~0/2557 Dinar : Dazkırı nahiyesi 
ınüdiirü H. Paumak. 

2-t01 / 255H 4-. Tüm. As. Da. S. 3. 

2-t32,12fi60 

2-J.::l~/2Gfi1. 

243-+/256~ 

2435/256~ 

muamele mcmıım Şrvki 

Oiiı,:ınrıı. 

Kti1alıya. : Şark içi fab
ı · ikıı~ında torna, şaplon, 
dökilm ve kalrh ııstasr 

IIamdi t'>zbndak ve a.rkn
daşlıı.rr. 

Bnı·sa : Sctbaşr Halil so
Imk No. 2 Yusuf Ziya. 
tstanbnl : Boğaziçi Ki
reçhurnuııda sabık tahrir 
müfettişi Ali Rıza Ergin. 
Sandtklı : İstanbul ja.n
dar.ma satınalma komis
yonu hesallı memurlıığun
dan mütekaid Mustafa 

Tevhit. 
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Arzuhal bulasası 

Y cnıcuc gitmesine ıııüsaa dc edilmesi 
ve telmüd maaşının on seneliğinin 
verilmesi hakkında. 
Sinobun Tunca ve Uorotollu orma
nındaki yamk ağaçlarm satılmasmm 
teminine dair. 
İadei ınemuriyeti dileğine dair. 

D. D. Y. Uınuın müdürlüğünde nıü
nasib bir vazife ye tek ı·a r almmasr 
hakkında. 

IJryct.i mahsusnca hakkında wrilcıı 

ka rarrn trtkikini istiyor. 

R,dam maaşrnrn tcz~· idin c dair. 

\'azi l'c hıt:;;ıııdu iileıı :b' eL hi.ıı in :;;ch id 
mczadığına nakline dctir. 

1683 numaralı kan.uııa göre ikramiye
sinin verilmesine dair. 

A~ıkta geçen ınüddetin hizmet müd
detine ilavesine dair. 
Arzuhal enetimenindeki 69-:l: numara
lı anmhali hakluııda vrrilrn 344 nn
ınıu·alr karar itiraz ediyor. 

Çiniciliğin ihya.sr için kendilerine te
minat mtıkabili müsaid şenıitlc nak
di yardnn edilm esini is1iyol'laı· . 

'rrkaüdlüğüııiin rcfinc dair. 

30- V- 1!)36 tarih ve 1 !102 numaralı 

arzuhaline elctir. 

Tekaiid .maaşıntu verilmesi için senedi 
resmisinin M. M. V:ekaletince gönde
rilmesi hakkmda. 

Muamelesi 

l\'L M. Vekalctinc. 

Encümcndedir. 

Encümendedir. 

Enci.imendooir. 

E ne ii ıncııdccl ir. 

Enciimcııdodir. 

Ji:ncüınendedir. 

Encümcndedir. 

Encüıncndcdir. 

Tay ini ınUıameleye ıma
hal olma(l rğmdan lnfzr 

Bncümcndedir. 

Karara raptcdilmiştir. 

Enciiıın:cndedir. 

Enrümcnclcdir. 



Ka yİ d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

2436/ 2564 Ankllll'a : Kars mebusu 
Sami Kızıldoğan. 

2437/ 2565 Gemlik : Bursa mebusu 
sabrkı Necati. 

2438/ 2566 Balya Karaa,yduı ·şirketi 

mesul müdürü Mümtaz 
Işık. 

2439/ 2567 Kiliya ceza evinde Çelik 
horik muhtarı Yıldırım. 

' 
- .326 

.Arzuhnl bulasası Muamelesi 

Müddeti hizmetinin tevsiki ile !biı· ka- Encüriı cndedir. 

ra.rı kanuniyeye rahtı hakkında. 
Telmüd maaşı tahsisi hakkındaki dile- Karara raptedilmiştir. 
ğiniıı nazarı iübare almmasma dair. 

Elokıtrik üıtihlak vergisi JıaJı:kındaJd Enci.i:mı>,ndcdir. 

dileğinin nazarı itibare alınmasına 

dair. 
Mütegallibelik yapan Ali hakkında Dahiliye vekaJetine. 
kanuni takibat yapılmasına <lair. 

2440/ 2568 İzmir : Yemiş çarşısm- Maliye vekaletince alacağının veril- Encümendedir. 
da No. 3. Avukat F. Hay- mesine dair. 
rettin. 

2441/ 2571 Adana : Ceza evinde malı- lVlahkumiyetlerinin affine dair. 
kUm Memed Dayr. 

Enciimendedir. 

2442/ 2572 Maraş : A. Nuri ve Ar. Çelıtik ekimi için istenilen ruhsatiye Dahiliye vekalctine. 
resminin alınması ha.kkmda. 

2443/ 2573 Muğıla Miiştak Ma. 
i.Miif,tiioğullarmdan eski 
Muğla mebusu Ahmed 
Sadettin Özsan. 

~444/2574 Ela~iz : İktısad otelinde 
H. Çetin Adanalı . 

Adana : Osmaniye Hacı 
osmanlı maıhallesinde. 

Terfihinin teminine dair. J<:nriimondcdit·. 

Hidoma.tı vataniye trr·t ibi.nden yardım Eneiiın ndcr1ir. 
edilmesini istiyor. 

2445/ 2575 Balıkesir : Kar-aoğlan M. 13 - I - l9S6 <tarih ve 1253 numaralı Eııriim end dir. 
den M. Şüh.7ü. arzuhalinin intacını istiyor. 

2446/ 2576 il:stanbnl : IJ.1op okulu · Öğ- aslnmn düzeltilınesi dileğiııı e daiır. l}ııdimcnd dir. 
retmeni kur. Yb. lVIüker-
rem :ErJrnıen. 

·. :2!:M7/ 2577 Maraş : Gazipaşa M:. de Avnk&tlık ruhsatnamesi verilmesi aıaJ,_ E~' '·Üm<>nd('d ir. 

Yokuş caddesinde A. Rıza Jrmda. 
!Paksoy. 

2448/ 2578 Urfa : Aıbacılar tütün sa- Aıbacılıık sana:tinin inkişafmm temini Dahiliye vekn.letine. 
natkarları esnafı naımma dileğine dair. 
Ahmed Alioğlu 'Ve Ar. 

2449/ 2579 İstanbul : Beyaz:ııtta Tav- P. T. T. U. Müdürliiğünce vazifeye RnrÜIJllcndedir. 
şantaşı mahallesinde Emin alınmasını istiyor. 
Bey camii şerif caddesi 
No. 24. S. Kamil. 

2450/2580 Ankara : Hacı murat M:. 18 - I - 1937 tarih ve 2511 numara1r Karam raptedilmiştir. 
de Koyun gö~ü S. No. 30. arzuhaline ektir. 
Ali Riza. 

2451/ 2581 İstanbul : Yenişehİl' tel- 1:kra.ıniyc verilme'sini istiyor. 
gaz meydanı İlkiz S. No. 
14 Nazmiye Nazikc. 

E ncümendedir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

2452/ 2582' Iğdn· : Balıarle 11a . de. 
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Arzuhal hulA.sası Muameleai 

!stird-ad edi len cYiııin kendisine iade- BnC'Ümcndedir. . 
Kamber Na lbaııd. sini istiyor. 

2453/ 258-3 İzmir : Ken!stcei lenlL' Yeni telmüd kanunundan istif<ıt.lcsiniıı S. \' C t. lH. Vckl'tlctinc. 
demir tüccarlanndan ~l'u- tcnı ini ni istiyor. 
aınmcr Lütfi vasrtas ile 
H. Hameli Güven<;. 

~454/5884 lstanbul : Kanıdeniz ead- J:> 13 mımaralı lwııuııdmı is1 ifadesinin Maliye vckaletiııe. 
elesi Aşrkpaşıı. S. No. 415 teminine daiT 

2-1:55/ 2585 

2456/ 2'586 

2457/ 25, 7 

M. Kamil Akııı. 

_t;skişelıir : Ziraat vekalt'
ti müfettişi Halil Şükrü . 

lVlila.s : Dava. veki li St•r

ver Özden. 

Katlıköy : Moda Fmldak 
S. No. 1 Abdülhrim Pik

ret 

l\Iıwş farkının veri lm esi ni isti:·or. 

Nvukatlrk kanununun müzak ereı; i t's

nasmda haklarnun muhafaza edi lmc
si ıı i istiyorlar. 
tadei mem.ur iycti cli l eğinc dair 

Encümendcdir. 

]~.ı ı c ümen.dedi r. 

Dahiliye veldletüte. 

2458/ 25 İstanbul : U mum.i meclis Hakkr huznr matlübatl;ırmm l\i<ııliye- Eııcümeucledir. 

aza mdan 'l'edik \nıca ce veriLm esi. ha:kkmcla 
ve arkadaşları. 

Mükerrer 
2458/2590 İstanbul : Arnavud köy 'l' erfilıinin teminine da ir. ~~ıı eii.nwııd eJ ir. 

Kuru çeşme tranway ca,l

desi No. 70 dükkilnda Hı-

za. 

2459/ 2591 Kütahya: Balık h nuıhal- 21 - XII - 1936 tarih Ye 2-1:0 n uma- EııcüınemleJir. 

lesinde Bolatbey S. No. ralr arzuhaline ektir. 
38 Niyetullalmğlu (\' Iil i. 

2460/ 2592 Ardahan : Kars ınahk ·- V('ka let emrine aluıma::n bakkındaki Enciimendedir. 
mesi eski ba.şk5tibi M u
hittin Pirim. 

246]/2593 İstanbul: P. T. 'l'. müılü
riyeti memurl anndan 1 ı ·
fan elile Hüseyin Azmi 

Berker. 

2462/ 2594 '- iğdc: lVIalıkum lar nanır
na C. Sadıle 

2463/ 2595 Isparta : Yayla malıall e

sinden Osman Ef. oğ·ulla

rrndan Baki Öner. 

2464/ 2596 Develi : KaraJ,öse muhn 
cirlcriıiden Zibaoğulların 

cla.n Cemal Ünsııl. 

kararm rcfini istiyor. 

'l'ekaiid muamelesi hakimıda yaprlan Nafra vcldiletin . 
yolsuzluğun düzeltilmesine dair. 

]\[ahkfınıiyct cezalarmm affine dair. BncüınendcJiı·. 

Kazanç vergisinden baki~-e kalan 900 Bnci:im ndcdir. 

lira. borcunun affine dair. 

Bor·çlanma kanununa göre aldığı ara- Ma liye veka letine. 
zinin yedindeki zarar YC ziyan mazba-
tıı smdan mahsubu dileğin(' dair. 



Ka yi d 
No. _. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi " . ! 
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Arzubal bulasası Muamelesi 

2465/2597 İstanbul : Kızıltoprak Milli Müdafaa vekaletinden dosyasr- En cümendedir. 
Bağdad caddesi Selami nın celb ve tetkikile altıncı derece 
çeşrne No. 204 Kemalettin üzerinden maluliyet maaşının vize 
Yeşem. muamelesinin Jintacınr istiyor. 

2466/ 259 Şarki Karaağaç : Camii- Milli emliiktcn satın ald ığı arazi hak- Maliye vekftlctine. 
kebir l\fa . !zzet At illa kındakidileğinin nazan itiıbarc alm-
Kaprcmğlu. . masma dair. 

2467/ 2599 İstanbul : Beşiktaş Orta- Teka üd maaşr tahsisine dair 
bahçe Dizi S. No. 31 İb-
rahim Felııni . 

:Eneümendctlir. 

2468/2600 Halcb - Suriye : Hamsa- Türkiyede ikametin e müsaad • ohm- Dahiliye vekU.letine. 
da Haımam caddesinde masr hakkında 
DağistanlrBay Dr. Abbas 
HiLmi elile ReMb lGimil-
oğlu Allıdullah Şemsi . 

2469/2601 Menemen : Çoraklar kö- 24- II - 1936 tarih ve 1415 numaralı Eııcüıncrı.Je:Jir. 

yünden Menemende Ber- a r·zuJıalinin intacını istiyor. 

2470/ 2602 

ıber!smail elile Ali Onbaşı. 

Tarsus : Dava vekili Sab
ri Şen ve arkadaşları. 

A!v ukat lar· ka nu nu Hiyiha:sıııın müza
keresinde dil eklerinin ııazarı itiıbaı·e 

alınması hakkında 

E11cümcndedir. 

2471/2603 İstanbul : Aksaray l~fdeli ! cra memurundan şikayet ediyor. Adiiye veka.letine. 

2472/ 2604 

2473/ 2605 

2474/ 2606 

K emal Pş. l\Ia. Gençtürk 
caddesi No. 42 Sıddika 

vekili Necati. 

İstanbul : Cilıaıı glı·dc Su
sam S. Kadifcpala:s Ap. 
Abdülvehhab. 

Keskin : Çelebi nalıiyesi 

nüfus memuru Şakiriu 

yanmda Fuad Ertemin. 
Kırklareli : Kırklareli es
ki varidat mümeyyizi 
Cümhuriyet caddesi Arif

han Nazmi. 

2475/ 2588 Ankara Anafartalar 
caddesi No. 66 Oska ma-
ğazası vasrtasile Turhal 
Antimon madenlerincl e 
Hüseyin Elrnacr. 

2476/ 2608 Beşiktaş : İstanbul Ab
basağa Selamlık cadde;;;i 

No. 32/1 Aziın c. 

'l'oprak kanunu Ji'ı yilıasmııı müza], o 
r esinde dileğinin nazar·r itilıaı·e alnı -

ınası hakkında 

S. ve 1. J\1. Vekalet in c. 

Vazifeden affi hakJmıda ki kal'arın re- Eul:ı; -neııdedir . 

f in e dair 

Heyeti mahsusaca hakkmda itt iluıv. Enciimendedir. 
olunan kararm r efine dair. 

Antiınon ihracrnm menedilmesi dil a
ğine dair. 

Ölü kocasrndan tahsis edilib kesilen 
maaşrum iadeten tahsisine dair. 

Encümendedir. 

Maliye vekaletine 

2477/2·609 Beyşehir : Emekli jan- Malul olduğı1ndan maaş tahsisim Encümcndcdir·. 

darma subaylarından K e- dair. 

mal Ergin. 



329 --
Kayid Arzuhal sahibinin 
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2478/ 2610 Konya - Aynı n cı Kıı·mt İskan edilmesini istiyor. 
göçmenlerinden Abclur-
rahm:an karısı Hatice. 

2479/2611 Bafra - Alaçam Köçkün Alaçamrn kaza ya çevrilmL'sin e dair 
köyü muhtarr Ömer \ ' C 

ar . 

Muamelesi 

S. n~ 1. :M. V ekaletine. 

D ahiliye vekaletine. 

2480/2612 Elbistan :Ceyhan ıııa .lı al- T ekaüde sevki veya ikram iyc vcrilmr:- Encümrndedir. 

lesinden eski ·Maliye sü - sine dair. 

vari 1ahsildarı "\ bd iilkn-

2481/2613 

dir Kara gene:. 

lzmir : Sadullalıoğlu Eş
ref pş. Beş tepelerde 1o. 
17 Abdullah . 

D evlet demiryollarmda münasib biı· Encümendeclir. 
vazifeye alrnma:-n i le terfi h in in te m i-
Jıin e dair 

2482/ 2614 Eski şrlıir : A. · ruri Pak Avukatlık kanununun 33 ün cü mncl- Encümcndeclir . 

ve Basri Aytür . 
kat. 

. Avu- elesinin 2 nci fıkrasıımı tayyedilnıesi 

hakkında 

2483/ 2615 Kocaeli va lisi Hamid Os
kay 

2484/ 26JG Ordu :Ziraat bankası or
du eski müdürlerinden 
Tahir Gönül 

24-85/ 2617 Dursa : Hacıl ar malıallc

sinden Rakım B. sokak 
No. 3. Şevket Erten 

On bin kuruş üzerinden t eknüd ıııaa- Kaı·ara rııpt.edi l miştir. 

ş r tahsisi dileğine dair 

T ekaüde sevk ile ikranıiye o l aı·a k al- EııC"iiım·ııclcdi r. 

dığı paranın t eknüd nıaaşından k esil-
mesini istiyor. 

Hazineden taksille . atm a ld ı o·ı clük- Eıı cümrndcd il·, 

kanlarm lıc lL•l iııc· ıııalısnhen Ycrclio·i 
paradan vazgeçerek dükk a nların H a-
zinece alnıması ve borçlarının tayye-
dilmesi lıakknıda 

2486/ 2618 Niğde : Aksaray k aza- İad ei memuriyeti dileğ i ne dair 
sının Köprübaşı mahalle-

Aclliye vek aletinc. 

sinden Ra m aza ıı A tlııa ıı 
Keçeci. 

2487/ 2619 Giresun : T ş h au k~ ı oda- J 771 ııumaralr kanundan istifaclele- l~ ıı c i.im rndeclir. 

cıs ı Dedri Sevge n 
2-1: 8/ 2620 Sandıklr : Ça~- ınnhalle

siııden Murad Süğüt l ü 

2489/ 2621 Daylımt : 'l'evf ik V(' ar. 

2±!10 / 2622 istanbul : Aksa ı ·a_, ., (;u

r eba Hüseyin mahallesi 

Uzun sokak No. 10. Saf

fet Ungur 

ı·iniıı tenıini dileğine d.air 
Yc ııi(l eıı menıuı·iyete tay ini dileğ·iııe 

da ir 

Milli emlakten satw alelıklan e ıııla

kin taksitleri h akkındaki dilekleri

ni n nazarr itibare alıımıa sı hak k m da 

Nisbeti askeriyesinin kesilmesi hak
Inndaki kararnı ı·efi i le maaş tahsisi

ni istiyor. 

2+91/ 2623 Trabzon : Kasımağa ma- İskan eelilmesini istiyor. 

hallesi Uzun sokak cad-

desi Kunduracı Ali Hay

dar 

1<} ıw üm on d eel ir. 

Bı ıcünwncl cdir. 

Eıwümendedir. 

T ayini muameleye ma

hal olmadığından hıfzı 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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2492/2624 Eskişehir Hükumet Yeni avukatlık kanununun müza- Adiiye encümenine. 
caddesi No. 121 Ahmed keresinde dileklerinin nazarr itibare 
Tevfik Üstün alınması hakkında 

2493/2625 İstanbul : Mütekaid bin
başı. Sultan Ahmed Ak
bıyık Keresteci sokak No. 
1 Mevlut Özarar 

2494/2626 İstanbul : Kumkapı Şah-

suvar B. Ma. Cici meyda-
nı No. 48 Eski polis me-
muru Behçet Çağlar 

2495/2627 Eskişehir : Hoşnudiye 

mahallesi istasyon köprü
sü başmda şimendifer es
ki tesviyecİsİ İbrahlm 
Günaydınlık 

900 numaralı kanunun tefsirini istiyor Encü.mendedir. 

İadei memuriyetine dair Encüımendedir. 

Haksız alınan vergilerin iadesile ta.- 1\faliyc Yekaletinc. 
hakkuk ettirilen vergilerin alınmama-
sı hakkında 

2496/2628 Bursa : Bursa avııkatla- Fazla tahsil edilen kazanç vergisinin Maliye vckalctinc. 
rmdan Ali Rıza Köstendil iadesine dair 

.2497/2629 Gümüşane : Hasanbey ma- 2936 numaralı kanuna göre ölü ko- Encümcndedir. 
halıallesi eski Bafra haki- casmm ikramiyesinin verİlınesine dair 
mi Veli karısı Arife Kan
tek 

2498/2630 Kayseri : Talas nahiye
sinde .Alrmemedoğlu Hi.i
seyin Aksös ve Ar. 

2499/2631 Manisa : Alaşehir ilçesin
de Köse Ali köyünden 
Hasan Dalkıran ve Ar 

3031 numaralı ıkanundan istifooeleri- En·cümendedir. 
nin teminine dair. 

Arazi verilmesini istiyor. S. ve İ. M. V eka.! etine. 

2500/2632 Kağızman : Mülga Erzu
. l'liDl imar ve iskan baş

katibi muvakkaten mukim 
H. M. Fehmi Güven. 

Tnkaüd maa,~u itası veya memuriyete Encüımıendooir. 

ıtayinine dair . 

2501/2633 Elaziz : İkamete memur 
Karsm Arapçay ilçesi 
halkından Memed Sön-

Memleketlerine gitmelerine · müsaade Encüm.endooir. 
olunması hakkında. 

mez. 

2502/2634 Ceza evinde ımahkU.mlar MahkU:miyetlerinin affine dair. 

2503/2635 

2504/2636 

narnma İmam Hüseyin ve 
Ar. 
Ankara : At pazarı Tunç Maluliyet ımaaşı tahsisi clileğine dair. 
sokak ibila no. Hisar -evin-
de Ali Muğla. 
Dinar : Hukuk haıkimi Tahsil çağlarını umumi ve istiklal sa
Ali Noyan. vaşmclan sonra ikınal ettiğinden cep-

helerde geçen günlerinin son meslek
lerindeki kıdemlerine i.JAv~i haıkkmda. 

Encümendedir. 

Tayini muameleyc ma
hal olmadığından hıfz;: 

Bncümcndooir. 



Kayid 
No. 

--- ------

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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2505/2637 Tokad :Turhal nalıiyesin- Tasarruflarındaki araziye Hazinece Encümendedir. 
de Bağlı çaylr ıköyü he- vaki olan müdahalenin menine dair. 
yeti nanıma ·Mıeıned ve 
Ali Rıza. 

2506/2638 Ankara: Mu111tazam borç- Ölü kocasının har bi umumideki h iz- Encümendedir. 
lar U. müdürlüğünde ka- metinin müddeti hizmetine ilavesi ile 
yid kalemi şefi Kerim maaş bağlanmasını istiyor. 
Beşkardeş yanın<)a !smet 
Beşkardeş. 

2507/2639 Samsun : Koı:nıisyoncu Aleyhinde gizli ve siyasi takibat ya- Encümendedir. 
Aşir yanmda M. Talat prlmaması, kendisinin Ankara Hu
Acun. kuk fakültesine devam etillJesinin te

mini ve orada bir memuriyet veril
mesi ve saireye dair. 

2508/2640 Refahiye : Hususi muha- Levazım okuluna devanuhakkında bir Encümendedir. 
sebe memuru H. Öner. karar verilmesi hakkında. 

2509/2641 Kars : ~rsta ikamete me- Memleketine gitmesine müsaade olun- Encümendedir. 
mur Arpaçay ilçesi hal- ması hakkında. 

kından Memed Sönmez. 

2510/2642 Yozgad : Eski pazar nı:ı. Hukuku memnuasmın iadesine dair. Encümendedir. 
Aıkdağ madeni eski Baş
katibi Rifat Kaan. 

2511/2643 !stanbul : Saraclıanebaşı Kesilen tekaüd maaşının iadeten tah- Encümendedir. 
Nefer S. No. 12 Yusuf sisine dair. 
ziya. 

2512/2644 lzmir- Karşıyaka Donan- Milli Emlake olan borçlarının taksit- Maliye vekaletine. 
macı ma. Muradiye S. le ve uzun vade ile ödenmesinin temi-
No. 45 Behçet Bayazrd ve ni hakkında 
ar. 

2513/2645 Trabzon : ÇarŞJ ma. Ha- Müterakim maaşlarmm verilmesile Encümendedir. 
maın S. No. 1 eski müez- vazifesi-ne iade olunması hakkında. 
Z'in Hamdi. 

2514/ 2·646 !ızmir : Eşrcfp~a lkinci ATzuhal encümeninin sayı 14 ve 515 Encümendedir. 
sultaniye Ma. Nezaket S. numaralı kararına itiraz ediyor. 
No. 16 Mahmud HiLmi. 

2515/ 2647 Konya : Çumra k aıasın- laşe ve iibatelerinin teminile terfihle- Encümendedir. 
da muhacirler nanuna Ze- rinin teminine dair 
keriya ve arkadaşları. 

2516/ 2648 Erzurum : Şevki Demir

yürek. 

Maliyeye oli.n borcunun affine dair Eıncümendedir. 

2517/2649 Hazo : Çetin ve aı·kadaış
larr. 

Nalliyelerinin kaza olmasını istiyorlar. Dahiliye v·akaletine. 

2·518/ 2650 Kırşehir : Alıiveran Ma. Bir vazifeye tayini dileğine dair 
halesinden Mustafa Nal-
çacx. 

Encümendedir. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
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2519/ 2651 Bayburt : l\tustafa l<a- .\1illi emlakten satın alwklaı·ı emlak Encümendcdir. 
rasu -ve a!'kadaşlarr. hakkmdaki üç maddelik dileklerinin 

nazarı itiıbare almmasma dair 

2·520j2·6fı2 

2521/2653 

2522/ :Z654 

2523/ 2655 
• 

Kırşeh i r : Ahi\rveran ıma

halesinden M usta fa Nnl
çacr. 

Bolu : İhsaniye mahalle

sinde İsmet İnönü cadtl e
siııde No. 26 Fatma. 

G i re. ·un Hasiloğlu Ka-

dir. 

Dinar Ued iz orman 
memuru sabrkı Faik zev
ccsi Dinaı·cla mevkuf Ru
sime. 

~52-l:/2656 İzmir : .Ceza CY indc Mc
med Ali. 

2525/ 2657 Siverek : aıniikebir ma
hallesi No. 578 Hüsc.vin 

Yaşar. 

Belediyece dükkan aı·sa~;ı i<:in yapılan 'Rnci.imendeclir. 
yolsnz muameleni n di.i.z<'lti lın cs in e dail' 

Yetim maaşı tahsisi hakkıııdaki dile- Encümend dir. 
ği ııin ııazıll'l itibare alınnınsına dair 

Ölüm cezas ın a <:a ı ·ıHlnıa sı hakkındaki Adiiye vekaletine. 
lıi.iküınde isabet olmadığına dair. 

,\l.aaş talı:isi di l eğine dair. Karara raptedilmiştir. 

Jlahklınıi~·ct cezıısmnı teci li dileğine Encümendedir. 
dair. 

ı\Luaın el c Ye l'gisi hakkındaki di lekl e!'i- Encümendedir. 
ııiıı ııazan ililıal'e alınmasına daiı·. 

2526/ 2658 :Mardin: Cezaevinde ıneY- ,\lüLldeinımınıi Ye cezae\·i k~Ltibinin Encümendedir. 
Imf eski Evlmf başkatilıi suiistimalJerinin tahkiki için bir mü-
Salih. l't•ttiş gönderilmesi hakkmda. 

2527/ 2659 Gazi Anteb Elbahan lsh:iin muamelesinin temini dileğine Encümendedir. 
mahallesinde Ahmed Şem- dair. 

se tti n. 

2528/ 2660 Ankara Hilfdialım er 

zchirli gaz lar fabrikası 

kontrol idaresinde To. 
179 C. İbrahim. 

2529/ 2661 Çankm : Çivi köyi.i.nde 
mukiın eski süvarİ takib 
memuru Fet i Ali oğlu. 

2530/ 2662 Diyarhekir : Hacı Büz
rük mahallesinele Knbat 
oğullarmdan Kemal Ku

bat. 

2531/ 2663 l\Jesudiye : Gcbeıne ka
mnn baylığında C. H. 
P. Başkanı Yakuh Coş

lmn ve arkadaş lan 

2532/ 266-1: Adileevaz : Halk ııaınına 
1\'fecid Yüze]. 

2533/ 2665 Rize : Eminettin ma

hallesi Kazrm Altrkulaç. 

l7.mi l' Emlak ve ey ta m bankasına Maliye veldilctinc. 
merhnn bulunan eYinin taksit borcu-
ııuıı lıir sene daha temelid i dileğin e 
dair. 

ladei ıııemul'iyeti di l eğ·i hakkında. Encümendcdir. 

Jstiınl ak olun an aı·sa , .c cvının kr~'- Dahil iye vekaletine. 
nwtindcn ı_:ok az paı·a veri ldiğinden 

lınnun tashihini istiyor. 

Tütün yeti.;!iı·nıck ic;in ruh at Yeril- Encümendedir. 
nıesi dileğine daiı·. 

Na h i.vclel'inin knzaya c;cvl' il ıncsini is- Encüınendedi l'. 

tiyor. 

Marmara sahillerinden nıünasib bir 'Maliye vekaletine. 
mahalden arazi verilmesini istiyor. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İ zmit· Cu ımı ontsında 

..-\li .\Jaci Çelilc 

Bn !'nı : Ha(· ı Yalı.vaoğln 

Sımı c: ~!. Birnıı. 
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Hı:ıldnnda ittihaz olunan nıalıkfııııiy<'t Enei.im cnclccl ir . 

cezasının t etkikı ile hakim Y<' ıııüs-

tant.ı k hakiund n tak i bat ~·ap ı l ıııasııı ı 
i:,;tiyor. 
M ıı.Ji.vc,vc o l aıı k!'fa lct boı ·r u ııu ıı lt:'ıı- Enei.i men d cd ir. 

zilil c mütf·hakisiııiıı taksitien' hı.ı ğlmı-

ınıı s ııı ı isti?Or. 

25:.:l6/ 2üG8 Aııkanı : r\tpawı · ı Tımc: l\ l nlfıl c ıı tebıiid ıııaa~ı tahsisini isti

soluılc lıi sar evi nde Al i yor. 
Tayini muam eleye ma

hal ol madrğmda.ıı hrbr 

Muğ· lıı . 

2G87/ :!GG0 Aıılona Aııal'a ı talar Riitlıcsiniıı iadrsini istiyor·. Enc üın~ncl cdir. 

caJdrsi Kemali.n' ınağa 

zasrııda kimyager Hüsc

~ · i ıı Hüsnü Sezgin. 

2G::l8j:Zfi70 F' iııikc : F'inike kazasma l\f<.kfuııı ni.il'us lıakkıııchıki dilc lderi- Dıı}ıiliye vP.kulctin e. 

lıa ğ lı Kala<; köyü nıuhtaı· r ııiıı ıınzarı itilıaı· <' almmas ı lıı:ıkkıııda. 

B . ÇoiJanoğlıı H ' arka-
da:;;larr. 

258!1/ 2671 Istanbul : Dördüncü Ya- Eyt;ıııı l't' craıııil ıııaıışı tahs isi d il cğ·i- Eııcüm cndedir. 

kı l'lıaıı kat -i K o. 2 ' Ni- ı ı (; da ir. 

met Tüddn Yokili .Anı-

kat ~:.ı f iz. 

2;).J.Oj 267:2 Smıs : Ürynııi ivlüslüm •rıısl'i,vr karaı· r ref di l diğind en nıemn- Enei.imeniledir. 

ınıılwllcsindc Çıkkıt nahi- ri ,,·efc tıı,, · iniıw dair. 

yesi eski nıi.idüı ·i.i H ami 

Türkşen . 

2.).J.1/ ?673 Üski.idar : i\~ ·ıızııııı ımı- l\f . . \f. \ ' eknl (' i ind(•ki matlıılnınnıı Ye- Rnrüm rııclcdir . 
ha ll rsi Tuhınılııı sokak rilııı csim· daiı· . 

N o. 17 Haccı·. 

25-t2j 2G7.t btaııhııl : Diirdüııeü Ya - Ar. cn cünı e ninil cki 21- I - 1917 tatilı Kanıra raptcdilmiştir. 

lafhan kat 4. No. :!R Ki - ve 625 ııuıııaı·alr k<ırarma itiı·ıız cdei-

met Türkan vekili avukat y or. 

N af iz 

2543/267~ ermik : Maliye süvarİ 

talısilclarlrğmdan 1 ekaüd 

ölü Alioğlu T edik Oııal 

ve varisieri 

25-:1:4/ 2676 M. Alanan ve ar. Adres 

okunamadı. 

2545/ 2677 inirkent : C. H. P. baş-
kanı Tevfik Durmuş ve 

ar. 

2546/ 2679 :Malatya : C. ınüddeiu

ımımi muavini :Mustafa 

vasrtasile S. Ağabiküm 

Öl en babasının ikarmi~·esiııin Yc ı ·ilnı e- Enri:im cndedir. 

sine dair 

Atkaraca la r belediye teşkiliıtımıı kal- Da lı i 1 iye vekaletine. 

dınlmasım istiy orlar. 

Nisan 320 tarihli vilayetl el' idaresi Bıırüm rndcdir. 

kanununun 10-i ncü maddesinin Üt'-

ğlştirilmesine dair 

Ziraat vek~Hetincc menuıri~·ctc ta~· iııi 

dileğine dair 

Enc•iinı cndodiı·. 



ltayid 
No. 

2547/2680 

2548/2681 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Tavşanlı : Husus! muha
sebe eski tahsildarr Mu
hittin Yaşar 

Ankara : İçlıisar, Alaet 
tin camisi yanmda No. 7 
Riyaseti Cümhur muzika
smdan mütekaid M. Ce-
mal 

334-
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Meınurin kanununun 77 nci maddesi- Dahiliye vekaletine. 
nin hakkrnd.a tatbik edilmesine dair 
2- II -1936 tarih ve 147 nurnaralı 

Dahiliye vekaletin vaki rnüracaatına 

cevab verilmesini istiyor. 

4- I - 1936 tarih ve 1199 numaralı Encüınendedir. 

arzuhaline bir cevab istiyor. 

2549/2682 Iğdır : Hokveyiz köyün- Muhtarlarmdan ve kayrnakamların- Dahiliye vekaletine. 
den Ömeroğlu Esad ve dan şikayet ediyorlar. 
ar. 

2550/2683 Bayburt : Musta;fa Akar- Milll emlak hakkındaki yolsuz muame- Encümendedir. 
sn ve 8 imza ar. lelerin bir müfettiş tarafından tetki

kini istiyor. 

2551/ 2684 Kayseri : Pınarbaşı ma- Açıkta kaldığı müddetin fili hizmet Encümendedir. 
hallesinde sakin Ömer addile tekaüd maaşının ona göre ve-
Korkut ril~esine dair 

2552/2685 İstanbul : Büyükdere El- Harb krdem zammının verilmesine Encüınendedir. 
madağ No. 32. Hüsamet- dair 
tin Atasü 

2553/2666 Samsun : Salalıiye ma- İhya ettiği arazinin borçlanma ka- 'Maliye vekaletine. 
hallesinden Cedid S. No. nnnuna göre verilmesine dair 
52 Aslan Tevfikoğlu Cer-
ıni 

2554/ 2687 !stanbul - Üsküdar : Yıl- D. D. Yolları veya İnhisarlar umuan Encümendedir. 

2555/2688 

dız otelinde muıkim Ma
raşlı Ali Gürs Dağlarnz. 

!nebolu : Çatalzey.tin na
lıiyesi inhlsarlar sabık 

ikantarcısr İsmail Haıklu. 

müdürlüğünce bir vazifede istihdaım.ı
nın temini dileğine dair. 

Tekai.id maaşı talısL~ine dair. 

2;-;56/2689 İstanbul- Galata : Deniz- Maluliyet mMşı tahsisine dair. 
yolları Galata acentesin
de B. Sami yanmda ma
lfıl gazilerden Simon Ser
ıkizoğlu. 

2557/2690 İstanbul : Harb maliılle- Terfihlerinin temini dileğine dair. 
rinden Taksim Billurcu 
sokak No. 19. Muhsin ve 
Ar, 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Enciimendedir. 

2558/ 2691 Bilecik : Miitekaid aske- Hazinece matlubunun verilmesi dile- M. M. Vekaletiıne. 

ri ıkayma.kamı Alısen Çelik ği ne dair. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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2559/2692 İstanibul : Hasköy - Ha- Tekaüd maaşının tezyidi dileğine Encümendedir. 
lıcıoğlu Turşucu maJıal- dair. 
lesi Ca.mi S. No. 1. Ah-
med A vni Çelen. 

2560/2693 İstanıbul - Aksaray 
ncü okul öğretmeni 
Sami. 

64 Hizmet müddetinin tevsikine dair. 
ö. 

Encümen.dedir. 

2561/2694 Milas : Milas ikamsrnm Malul olduğundan yol parası alınma- Eııcüınendedir. 

Gererne nahiyesinin Ha- masını istiyor. 
san havlusu köyünden 
.A!bdil Özkaya. 

256212695 Nazilli : Sümer mahalle- İmar ettikleri aı·azının kendilerine Maliye vekaletine. 
sinde Söke eski ialırinı.t verilmesi hakkında 
katibi Mustafa Dövez. 

2563/2696 Ayancık : Gümrük eski Vazifeden çıkanlması hakkındaki ka- Eneümendedir. 
katib ve veznedarr Hüse- rarın. refine dair 
yi n. 

2564/26!}7 Giresun : JVlütekaid tah- Tekaüd maaşı Iıakkındaki dileğinin EııcÜımendedir. 

rirat müdürü Ahmed nazarr itibare almması hakkında 
Rüştü Barıhan. 

2565/ 2698 Çankırı : Cemal Dalup Bulmuş olduğu asfalt maddeniıı mü- Encüımendedir. 

~ hanesinde Arta nahi- hendislerce mahallinde tet:kikini İsti-

yesinden ihtiyat zabitlc- yor. 
rinden Haımdi Cambaz. 

2566/ 2699 Balıkesir : Kapsut na:hi- Değirmeninin açılmasma müsaade Encüıınendedir . 

yesinin Kasapzadc ma- edilmesi hakkrnda 
hallesinde Memed Kara -
bacak 

2567/ 2700 Adapazarı : H. Fehmi ve Milli emlakten taksitle satın aldıkla- Maliye V~ruetine. 
arkadaşları Kavaf. rı emlak hakkındaki dileklerinin na

zarr itibare alınması hakkında 

2568/ 2701 Çarşamba : Çarşamba ka- Meslek mektebinden çıkımayan mus- Encümendedir. 
zasr müstantrkr :M:uamımer tantıklar hakkında bir karar ittihaz 
Bayal. !!dilmesi dileğin e dair 

2569/ 2702 Ünye : Çamurlu mahal- Eytam maaşının tezyidine dair 
lesinde ölü yüzbaşı Aılı-

med karısı Ş. Atamert. 

2570/2703 Bursa : Hüseyinoğlu Yü- Maluliyat maaşr tahsisine dair. 
rük köyünden •Şruban. 

2571/2704 Edincik : Orhaniye köyü Arazi v·erilmesini istiyorlar. 
!halkı narnma Rasim ve 
.A:r. 

M. M. V e kaletine 

M. M. V okaletine. 

Maliye vemletine. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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2572/ 2705 Çankırı JVlemetoğlu ~'[alüli yet maaşı tahsisine dair. 
Yapraıklı nalüyesinin Yu
karı mahallesinden H a
san Hazin edaroğulların 

dan. 

Muamelesi 

Encüınendedi.ı·. 

2573/ 2706 r.azi Antclb : JVlütekaid 'l'ekaüJ nıaaşrıırn tezyidinin teminine Bnciiınendedir. 

yüzbaşı Gazi Antebin P a- dair. 
zarcık kazası askerlik ~n
besinde kayidli Said. 

2574/ 2707 Ankara : i statistik umum Cünırük t eşkilatmda çalıştığından va- Eııcümcndedir . 
.müdürlüğü tasnif şt1ıbc- zifesine iadesini istiyor. 

2575/ 2708 

2576/ 2709 

sinde Aıhdullah yanında 

Zi.ihtü Vnral. 

Anıkara : Azaele hamnd a 
Yozgadlr Rıza. Çavuş . 

Aııkara : Deniz.ciler cad
desinde No. 45. Saıbık ta-
biiye öğretm eni Receb To
roğ-Iu. 

Malüli yet maaşı veya ikranıiye veril- Encüm erıdcrlir. 

mesi.ni isti yor. 

Maarif veldilctincc hakkında yapılan Enci.i.mcndedir. 
yolsnz muamelenin düzeltiLmesine dair. 

2577/ 2710 Edremit : jlütekaidiııi ::\I illi mücadeledeki hizmetinin f ili Encüıncııde(lir. 

2578/ 27J ı 

askeriyeden otonıobilci İz- hizmet addine dair. 
zet Dura. 

Edre nıid : Zeyt iıı l i kii
yiinde ın u kim L Ha k kı 
Tannaıı. 

Hal'p zaınnıı matlulJu hakkındaki 

dileğinin nnzarr ıiti bnı·c nlrnmnsm:ı 

dair. 

Enc i.im cııd cdir. 

2579/ 2712 İsta nbul - Nişa.ntaşı P c- Dev let hizmetinde mi.inasip bir va z&:) Bncü mcndedir. 
kclmen Hacr Emin S. ~o. verilmesine dair. 
50 Ali Nadir. 

2580/2713 İstanbul : Çarşıkapı T u- Tekaüd maaşı tahsisine dair. 
ran fotoğrafhaııesimle İ ~ ; -

mail Ballı. 

Enci.imcndcdir. 

2581/ 2714 Kastamonu : Deveciler 
mahallesinde ıııukim A li 
Özkan. 

Nofi cezasrnm refi ilc mcmııu hakla- Encümendedir. 
rının iadesin e dair. 

25 "2/ 2/ lG Isparta : K eç:iburlu n ah i- Malul i yetinin tevsikinin temin i ilc n- M. M. Vekfılctine. 
yesi H ezargrad köyünde aş tahsisine dair. 
mukim Malül yüzbaşı A li 
Memedoğlu. 

2583/2716 Krrkağ·aç: Fabrikatör Ha - Milli Emlakten satm aldrğ·r fabrika Bmüınendcdir. 
lil Gördes. hakkındaki dileğinin ıazarr itiban' 

almmasına dair. 

2584/ 2717 1zmit : Kanıı1ıüı·se1 kaza
sının alünzacle ve 'rok
mak köyleri vekili İbra
him Kavala. 

'l'opra:k kanunundan faydalanmalarr
na dair. 

Maliye vekalctine. 



Ka yi d 
No. 

Arzuhal sahibinin 
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2585/2718 Çankrrı : Şabanözü nahi- Şelıid kocasından maaş bağlanmasım M. l\1. ekiHetine. 
yesi Küçükyakalı köyün- istiyorlar~ 

den Eargalıoğullarından 

Şehid Ali yetimlcri Ha-
mide ve :Meryem. 

25 6/ 2719 İstanbul : Aksaray arap- Heyeti mahsusaca haklanda verilen 
manav S. No. 5. Hüseyin kararm affine dair. 
Özşener. 

2587/ 2720 Anhra : Atpazarı Tunç Maaş tahsisi lıaklnndaJki dileğinin na
S. Hisarevinde Ali Muğla. zarr itibare almmasma dair. 

25 8/ 2721 Nazilli : Nazillinin Sul- İskan suretile emvali metrukeden em
tan hisar J{öyünde muld.m 1a.k verilmesine dair. 
!smail Taş Saliılı<>ğlu. 

25c9/ 2722 Bursa : Muradiye Kaya- 3 - I - 1936 tarih ve 1195 numaralı 
başı caddesinde Da.ğış arzuhalinin intacım istiym. 
No. ll. Şevket Yialdak. 

2590/ 2723 İstanıbul : Kocamustafa- 15 - IV - 1936 tari·h ve 1673 numaralı 
fapaşa Cambaziye mahal- at'zuhalino zeyildir. 
lesi Siimbülefendi S. No. 
4. Rauf Çapan. 

Tayi.ııi muameleye ma
hal · ol madrğmdan hıfzr 

Tayini muamclcyc ma
hal olmadığınd&n hıfzr 

S. ve 1. M. V eka lctinc. · 

Tayini muameleye ma
hal olmadığındilin hıfzı 

Ta yini muameleyc ma
hal olmadığından hıfzı 

2591 / 2724 Kandıra : Şeyh ler na.hi- Ormanından ruhsatsız katiyat yapma- Ziraat Yekaleıt.ine . 

yesi T<>pçu divanr Hova sından dolayı mahkeffi.ede işinin sü-
köyünde ölü Ziya kızı 1VIü- rüncemcde kaldığından şikayet ediyor. 
kerrem. 

2592/ 2725 Erzurum : Dere Ma. No. Evkaf idaresince matluıbunun veril- Encümendedir. 
105. Refik. mesine dair. 

2593/ 2726 

25!)4/ 2727 

Sam ·un : Ağır ceza maJı
kemcsi azasr Hulfısi Er
demir. 

Menemen : Sal i lı ağa na
h iyesinde Nevrekoplu Sa
drçoğullarından lbrahinı 
Sad ıç 

2595/ 2728 Malkara : Mustafaoğlu 

Tabak Emin ve ar. 

Divanr muhasebatça maaşrndan kesil
mesi istenilen meblağrn kesilmemesi
nin teminine dair. 

İskanının temini dileğine dair 

Emlaki milliyeden taksitle satın al
dıkları emlak hakkındaki dileklerinin 
nazarr itibare alınınasma dair 

Encüıncndcdir. 

S. ve !. 1[. Vekaletine. 

Eııcümendedir. 

2596/ 272!) lstanhul : Dolmahaht;:e Amasya belediyesinden şikayet ediyor. Enct~menuedir. 

Havagazr şirketi tahsilda
rı Hüsnü Ersoy 

2597/ 2730 Bafra : Bafrada mukim 
tüccardan Süleyman Öz
kara 

2598/2731 Kırşehir : Nüfus müdürü 
Halid Atamer 

Noter senedile alacağ·r mukabilinde 
ipotek edilmesi laznngelen arazi hak
krnda tapnca ifasr lazımgelen ınuaıne
leılln yjaprlmasına dair 

Harcırah matlubu hakkındaki dileği

ne dair bir karar ittihazrnr istiyor. 

Eıncümcndedir. 

E ncümendedir. 
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2599/2732 Fatih - İstanbul : Fatih Vazifeden çıkarılması haklundaki ka
Kirmasti ma. Testereciler rarm tetkikini istiyor. 
S. N o. 23 Memed Özgen 

2600/2733 İstanbul : Fatih, Kıztaşı, 
Sofular caddesi N o. 155 
emekli Mbay İbrahim 
Er kal 

2601/2734 Ünye : Karaguş köyün
de mukim Aziz ve ar. 

2602/2735 Çatalca : Hükumet tabi
bi Rifat Sabri Kargrcı 

Tütün inhisarlar idaresince 493 lira 
74 kuruş matlubunun verilmesine 
dair 

Karaguş Kamnnunun tam teşkilatlı 

olmasma dair 

Milll emlakten satın aldığı evin taksit 
hakkındaki dileğinin nazarr itibarea-
Immasma dair 

Muamelesi 

Tayini muameleye m·a
hal olmadığrndan lııfzı 

Encümendedie. 

Encümendedir. 

Maliye V~kaletine. 

2603/2736 Manisa : Emlaki milüye- Milli emlake olan taksit borçlan hak- Maliye vekiiletine 
den bağ alanlar narnma kındaki dileklerinin nazarı itibare 
İbrahim Uncu alınmasına dair 

2604/2737 Ankara : Akyazı çarşısın- Jandarma çavuşundan şikayet ediyor. Dahiliyr vekaletine. 
da Kunduracı Sefer 

2605/2738 İstanbul : Sarıyer Yeni Cilıeti askeriyece istimluk edilen tar- Eneilmendcdir. 
ma. İğneadalr Haydar lası bedelinin verilmesine dair 
evinde Seeiye 

2606/2739 İstanıbul : Üsküdar İmra- Tekaüd maaşrıun tczyidile terfihinin Encümendedir-. 
hor Alipaşa S. No. 2-6 Ali . teminine dair 
za Gürcan. 

2607/ 2740 Ankara : Maliye ve milll 
emlak müfettişi Osman 
Nuri Koç. 

2608/2742 Ankara : Harita umum 
müdürlüğü muamele .me
muru. 

Maaşla geçen üç: sene on aylık hizme
tinin tekaüdlük ıhesabrnaithal edilme-
sini istiyor. 
1'crfihinin teminini istiyor. 

2609/2743 Ankara : 'Altındağ Ma. l\1alftliyet maaşr tahsisini istiyor. 
No. 155 Yusuf Balamur. 

2·610/2744 Kütahya : Simav kazası- Nefi cezasının affine dair 
nın Savcılar köyünde 
Nursu Suryamin. 

Encümendedi ı·. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine. 

2611/ 2745 Kütahya : Kilis köyün- Nefi cczasmnı affine dair. Dahiliye vekaletine. 
den !ıbrahim İSihakoğlu. 

2612/ 2746 İstanbul : Meydancık in- Harp kazanç vergisi hakkmdaki di- Maliye vekaletine. 
hisarlar müfettişi Atape- leğine dair 
lin. 

2613/2747 Alilkara : İstiklal ötelin- l\{emuriyete tayini dileğinc dair Karara raptedilmiştir. 
de Çanakkale ·eski oııman 
kondöktörü Mahmud Ne
dim. 

2614/ 2748 Urfa : Nimetullah ma
hallesinde Hasan Hayri 
Gerger. 

Milli emlakten satın aldığı evin taksit Encümendedir. 
borçları hakkındaki dileğinin nazarr 
itibare alınmasına dair. 
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2615/ 27-±!J Birecik : Un fabrikası Fabrikalarından muamele vergisi Encümendedir. 
sahibieri Ali Rıza ve ar- almmasrna dair. 
kadaşlarr. 

2616/2750 Kars : Birinci devre kars Tekaüd ınaaşı tahsisi dileğine dair. 
mebusu sabıkı Fahrettin 

Encümendedir. 

Erdoğan. 

2617/ 2751 Edirne ~ Küsebalaman 
mahallesi No. 6 Ahmed 
Kadri. 

2618/2752 Hendek : Varidat katibi 
Hüsamettin yanmda ölü 
yür.lıaşr Ömer krzr Fatma. 

2619/2753 Devrek : Çaycuma nalli
yesinde mukim emekli öğ-
retmen 1\'I. Celal Bilgin. 

Tasfiyeye tabi tutulduğundan mat- Encümendedir. 
luL ikraıniyesinin verilmesine dair. 

Eytam ınaaşrnnı iadeten tahsisine 
dair. 

Tekaüillük hakkının verilmesine dair. 

Encümendedir. 

Enciimendedir . 

2620/ 275-! Burdur : Zafer mahalle- 1 800 lira tayinat bedelinden olan Maliye vekil.letine 
sinde V edianın vekili 
Ali !lci. 

2621/ 2755 İstanbul : Dördüncü va
kıfhan kat 4 Nimet Şev
ki vekili Avukat Nafiz. 

2622/ 2756 Amasya : Mütekaid kı-

denıli yüzbaşı isınail 
Baydargil. 

alacağmın tesviyesine dair karar ve
rilmesini istiyor. 

Arzuhal encüınenince hakkında itti
haz edilen 625 numaralı karara itiraz 
ediyor. 

Y eııi telmüd kanun undan istifadesi-
nin teminine dair. 

Kara ra raptedilmiştir. 

Eneümendedir. 

2623/ 2757 İstanbul : Kocamustafa- 3- X- 1935 tarih Ye 799 numaralı Karara raptedilmiştir. 
paşa Akarcada Öksüzce arzuhaline ektir. 
camii sokak No. 34 Şev-
ket Er. 

2624/ 2758 .Akyazı : Akyazı çarşı- Bekir çavuş hakkında şikayet. 

sında Terzi Hamdi elile 
Memed. 

Dahiliye vekaletine. 

2625/ 2759 Düzce : Askeri müteka- Yeni tekaüd kanunundan istifadele- Encümen:dedir. 
idierinden Feyzi ve ar- rinin teminine dair. 
kadaşlarr. 

2626/ 2760 İstanbul : Kapataş lisesi Maarif Yekaletince terfiinin teminine Encümendedir. 
fransızca öğretmen i Şe- d~ir. 

rif Bilgehan. 

2627/ 2761 Ankara : İsmetpaşa ma- Bytaın maaşrnm tezyidinin teminine Encümendedir. 
hallesi Atihler sokak No. dair. 
7 ölü teğmen Osman Nu-
ri karısı Şefika. 

~628/2762 Bursa : Hasanağa köyün
de İbrahim ve arkadaş
ları. 

Değirmeninin işletilmesinin terninine Encümendedir. 
dair. 
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2629/ 2763 Balıkesir: Fathaoğlu Vic
daniye mahallesi Kömür
cü sokak No. 35 Mustafa. 

2630/ 27&4 Akseki : Hacı İlyas ma
hallesi N o. 28 Tevfik. 

2631/ 2765 tstanbul Kızıltoprak 
Tahtaköp'rÜ caddesi eski 
45 No. da askeri müteka-
id Yusuf Ziya. 
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Milli mücadeledeki hizmetine mükft- Encümcrııd.ooir. 

faten emlak ve arazi verilmesine dair. 

.Jandarma kumandanrum yolsuz ımı- Dahiliye vekaletine. 
arnelcierinden şikayet ediyor. 

1 - VIII - 1936 tarih ve 2069 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

2632/ 2766 İstanbul : Aksaray Yu- 1 - V - 1936 tar ih ve 1827 numaralı 
sufpaşa Çağırağa mahal- arzuhaline cktir. 

Tayini muamclcyc ma
hal olmadığmdan lufzr 

lesi tütüncü Hasan so
kak N o. 6 O Remzi '!'er
can. 

2633/ 2767 ~!\.nkara : Cicioğlu ma- Hakimlikten ıskatı haklundaki hük- Karara raptedilrniş-t.ir. 
ıı'aııesi Tabakhane sokak ınün ai'fi husnsi ile telafisine dair. 
No. 12 Hulusi B. Ak-
türk. 

263-4/2768 Tekirdağ : Hayvan paza- Muamele ver.gisinden isti snasının te- Enci:i:mcndcdir. 
rı karşısında değirmenci minine dair. 
İlbr3ilıim. 

2635/2769 Gazi Anteb : Pazarerk Maluliyet maaşı tahsisine dai1·. 
kazasından Salman Me-

Enci.i:mendedir. 

medoğlu. 

2636/ 2770 Konya : Çü'te merdiven Emla.ki haldundi3Jki Devlet Şürasrnca Maliye vckfı.letine 
M. No. 8. Vcrjin Buğ- verilen kararın tctkikine dair. 
daycr. 

2637/ 2771 Kadıköy : :Hasırctbaşı S. Ölü kocasrndan maaş ta·hsisine dair. Enci.imcndcdir. 
No. 80. Melek Sönm-ez. 

2638/2172 Ankara : İsmetpaşa ma- 27 - II - 1937 tarih ve 2329 numaralı Encümcndedir. 
hallesi Ah.--yazı S. • No. 4. arzuılıaline ek tir. 
Nafiz Avcıoğlu. 

2639/ 2773 İstanbul : Göztepe Oı)ta- Eytam ve eramil maaşının iadeten Eıı cümendedir. 

lba:har S. Nıo . 50. Melek tahsisi . veya lıidematı vataniyeden 
Reşid. tahsis edilen maaşm tezyidine dair. 

2640/ 2774 ÇoTlu : Çengelli çiftliği 

Jıissedarlarından Talat 
2641/ 2775 Tekirdağ : Çift lik önün

de değirmenci Adil Ay
dmlı. 

'!'oprak kanununtın müzal(eresinde di- J\hliyc vckaletinc. 
leğinin nazarı iü bare alınmasına dair. 
Muamele vergisi lıaıkkındaki dileğinin Eııcü.ıncndedir. 

nazarı it ibare almması hakkında. 

2642/2776 Ankara : Devlet dcmiryol- 3028 numaralı kanundan istifadcleri- Encümendcdir. 
ları Yol idaresi kalem nin teminine dair. 

2643/2777 

L 

funiri İhsan ve ar. 
Sıvas : Memed Pş. mahal
lesinde Sıvas mühimmat 
dep_osunda asker Memed. 

Askerlik şubesince kaydinin diizcltil- M. M. Vekaletine. 
mesine dair. 
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2644/277 Sıvas : Sıvas mühimmt t Asker] ik şubesince kaydinin d üzel til- M. M. Vekfılcti ne. 
deposunda cezalr lVIemed ım esine dair. 
karısı Rukiye. 

2645/2779 Ankara : Devlet demir- Emlak ve eytam bankasınca yapılan Maliye vekaletine. 
yolları malzeme aınbarla- yolsuz muamelenin düzelti lm esi \"C 

rr önünde Nazımzade apartımaıı mülkiyetinin iadesine dair. 
apartırnam sahibi Rük-
nettin. 

2646/27 O İstanbul : Galata Yakut- Yeni telmüd kanunundan istifadcleri- Encümendodir. 
han No. 7 istiklal harhi nin teminine dair. 

2647/2781 

ımalıllleri zabitan cemiyc-
ıti reisi Hakkı. 
Kastamonu : Koçoğ1n Ta
hir. 

Un fabrikaları muamele vergisi hak
budaki dileklerinin nazaı-r itibare 
alınınasma dair. 

Encünıendedir. 

2fi4 / 27 2 Ankara : İstasyanda Ça- Emlak veya arazi verilm esini istiyoı·. Encümendcdir. 
putçu un fabrikası yanın-
da mahrukatçı MemeJ 
Emin nezdinde Beşir. 

2ti49/2783 Ankara : Ankara - İstan- 5 - VI - 1936 tarih ve 1928 numaralı Encümemlcdir. 
bul otelinde mukiın l\'[us- arzuhalinin intacınr istiyor. 
ıtafa K'amil Akın. 

2650/ 27 4 Tekirdağ : Çiftlik onun- Fazla olarak alınan muamele vergisin- E,ncümmıdcdir. 

de değirmenci Adil Ay- d en şi.kayct ediyor. 
dınlı. 

2651/ 27 fi Bursa : lVIaksem .maJıalle- Eski poli :;:lik mesl ekine alınması veya- Enciüııeııd cdir. 

si Çeşme S. No. 4. Şükrü. hud ba:;ka bir Jıizmette istihdam edil-
mesine dair. 

2652/ 2787 Ankara : Zi raat ıbankası Gmmnl cYl r rin başka ibiı· yere nakline Karara raptedilıniştir. 
umumi muhasebe şeflerin- dail'. 

den ·Seyid ve Ar. 
265Sj 2788 İstanbul - Beşikta ş : Ye- Çlümrük idaresince haksız olara.k 'Va- Encümcııclcdir. 

ni ma:halle Yıldrz ibostan zifr~i nden çıkarı1drğrna dair. 
S. No. 14. ~Iemed Kalkan. 

26!14/ 27 9 !stanıbul : Sultaııa1ım cd l adci memuriyetilı e dair. Encüııı cndedir. 

Üçlcr S. No. 7. Faiık Zaim 
Z655j 2790 Balıkesir : Börekçiler ıvı. Telmüdlük muamelesi ha:kktndah.-i di- Encümendcdir. 

Postane S. ro. 52. İbı·a- h·ğinin tetkikine dair. 
him Sun. 

2656/ 2791 Balıkesir : Börekçİler M. Tekaüdlüğünün r efine dair. Encümendcdir. 
Postane S. N o. 52. tb ra
him Sun. 

2657/ 2793 Erzurum : I. 6. Mulıalbe- Terfiini n teminine dair. 
re makinisti Salahattİn 

'türer, 

Encümencledir. 
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2658/ 2794 İzmit : Tepecik ma'ha1-
Jesinde No. 1/ 3 Ekrem. 

2659/ 2795 Urfa : Yıldız otelinde 
mütekaid yüzbaşı Şükrü. 

2660/ 2796 tnegöl : Mahmudiye ma
halesi Şükrü Naili Pş. 
okulu karşısında No. 24S 
H. Hilmi. 

2661/2797 !zmir : Göztepe Mısırlı 
eadedsi Ülker sokak No. 
4 Mustafa ve kardeşi 

Ahmed. 

2662/ 27[)8 1 znıir : Cezarviııd e Kol
suz Şaban lbr-cı himoğ-lu , 

2663/ 2799 f;atalea : Devl et orınıaıı 
cibayet m emurlarm da n 
Ahımeel ve arkadaşlaı·ı. 

2664/ 2800 Ankı.ı,nı. : Yeuişehiı· 1smet 

İnönü caddesi No. 1 ;) 

Ömer Sesli. 
2665/ 2801 Aııkara : Bedri. 

2666/ 2802 Tokad : Osmanoğlu Ce
malettin M. mübadil mu-

ılıacir Halil. 
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İskfm suretilc veril en evin tannirine Dahiliye veka.letine. 
dair. 
Yeni tekaüd kanunundan istifadesi- Encüm"endedir. 
nin teminine dair. 
Vazifeden çıkarılın ası hakkındaki ka- Encüm;endedıir. 

rarın refine dair 

Milli miicadeledeki hizmetine mukab il Encümendedıir. 

emlak verilmesini istiyorl ar. 

Cümhnriyet ınüddciumumiliğinee hak- Adiiye vekaletine. 
sız yere tevkif edileliğin e dair 
Yen i tekaüd kanunundan faydalan- Encümıendedıir. 

masını istiyor. 

Kaziyei nıublmıne halini a lmış il ii.ımn 

Maliye vckuletince infaz ed i.lın ediğin

den şikayet. 
6 - II - 1936 tarih ve 1371 numaralı 
arzuhaline ektir. 
Lkan edilmesi dileğine dair. 

Maliye vekaletine. 

Tayini ınuameleye ma
hal ~lmadığından hrfzı 
S. ve 1. lVI. V ek51etine. 

2667/ 2803 Baıba:eski <;li köyün.. M namele vergisinden istisnaları hak- Encüm,ıendedir. 
den Hamd. -uleli. kında. 

2(ilıR/2804 Bağlum : Saray köyü ih
tiyar heyeti Ali ve Ar. 

Hazinenin arazisini fuzulen işgal edih :Maliye vekaletine. 
mutazarrır edenler hakkında incele-
me yapılması hakkında. 

2669/2805 Aşağı nıohutlu maıhalle- Telmüd maaşının t ezyidile terfiinin Encüm.cndedıi·r. 

nsde emekli yüzbaşı Baha. teminine dair. 
2670/ 2807 Ankar : Yenişehir Emir- Beyiye ikramiyesi verilmesine dair. Encünrondedir. 

ciler caddesi Lozan alanı 
No. 41. 1\f. Kadri Akipek. 

2671/2808 Hazo : Hazo ahalisi na- N:rhiyelcrinin kaza olmasını istiyorlar. Dahiliye vekaletine. 
ınrna .Aıbdülkerim, Çetin 
ve Ar. 

2672/ 2809 ArıJmra: Şehid Nazım ka- Şehid .maşmın verilmesi için kuponu- Encümended~r. 
rısı Gül Beyaz. Samanpa- nun buldurulmasına dair. 
zarı No. ll. 

2673/2810 ! stanbul : Şehzadebaşı 18 1\filli mücadelede aldığı maluliyetinin M. 1\'L Veka.letine. 
Sekmen genç Türk cad- tasdikile tekaüdlüğünün yapılımasını 

desi No, 63. Şakir Boz- istiyo::-. 
doğan. 
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2674/ 2811 Balıkesir : Hükftmet cad- Tasfiye kararrum kaldırılması ile ia- E.ncümıendedir. 

desi No. 81 O. L1ıtfi Za- dei memuriyetim istiyor. 
im 

2675/2812 Sinob : Eski Lazistan 2941 numaralı kamuıun 4 ncü madde- E.ncülll!endedir. 
mebusu Sinob avukatla- sinin tefsiı'ine dair 
rından M. Memişoğlu 

2676/2813 Sinob : Eski Lazistan Tekaüd maaşr hakkındaki dileğinin Bütı;:e encümeııine. 

mebusu ve Sinob avukat- nazarr itibare alınmasına dair 
larından M. Necati Me-
mişoğlu 

2677/2815 Edremid : 4. Tümen as- Seferberlik zamanrum tckaüd maaşr- Enciimendedir. 
kerlik dairesinde müstah- na ilave edilmesini istiyor. 
dem Şevki Göçmen 

2678/2816 Safranbolu : Emekli as- Yeni tekaüd kanumuıdan istifadesi- Encümendedir. 
keri hekimlerinden Dr. nin teminine dair 
Hy. Ata~an 

2679/2817 Gülnar : Eski İçel mebu
su Şevki Göklevent 

2680/2818 Ordu : Gölköyü nahiycsi
nin muhtelif köy ihtiyar 
heyeti 

Tekaüdlüğünün 125 lira üzerinden 
verilmesine dair 

Kaza merkezi hakkındaki dileklerinin 
ııazarı itibare almmasına dair 

Encüıncndcdir. 

Dahiliye vekaletine. 

2681/2819 Ankara : D. demiryolları Harbiye mektebiııden çıkarılan çocu- M. M. V ekiiletin e. 
yatakhane bademesi İs- ğunun t ekrar mektebe alınmasına da-
mail ir 

2682/2820 Ankara : Altındağ ma- Polislikten ihracr hakkındaki kararın Encümcndedir. 
hallesinde Erzurum mu- refine dair 
hahacirlerinden odacr Fa-
zılm evinde eski polis me-
muru A. Rıza Yiğit 

2683/2821 Köyceğiz : Midillili eski 30- X -1936 tarih ve 2205 numaralı Encümendedir. 
telgraf müvezzii Ali ça- arzuhaline ektir. 

VU!f 
2684/ 2822 Kırşehir : Ahiveren ma- 17 - II - 1937 tarih ve 2650 numaralı Encümendedir. 

hallesinde Hidayet Nal- arzuhaline ektir. 
çacı 

2685/2823 Şarki Karaağaç : Şarki 5- II -1937 tarih ve 2598 numaralı Maliye vcka1etine. 
Karaağaç Camiikebir ma- arzuhaline ektir. 
hallesinde !zzet Atilla 

2686/2824 !stanbul - Üsküdar Hay- 551 numaralı kanundan istifadesir;in Encümendedir. 
rettİn çavuş mahallesin- teminine dair. 
de Çavuşdere caddesinde 
No. 2 hanede malulden 
Saimoğlu Nuri Durular. 
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26 7/2825 Reşadiye : Eski İnıhisar- · Tahdidi sin dolayisilc vazifesinden ı;r- Encümendedir. 
lar idaresinden talıdidi karıldığından 15 senelik Devlet hiz-

sin dolayisilc açıkta Tay- mcti için ikramiyc verilmes ini istiyor. 

fur BaysaL 

2688/2826 Zara.: Çiftçilerinden Ha
san Özturan ve ar. 

2689/2827 !stanbul : Kadastro mc-

2690/2 28 

2691/282·9 

mnrlarr Arif ve ar. 

Kozan : ŞeYkiye mahal

lesinde M:emedoğln Hüse
yin Eroğlu. 

Bayburd IIi.isaınett in 

Deve li. 

Ziraat bankasma olan borçlarnun t<Lk- Encümendedir. 
site bağlanınasım istiyorlar. 
Ücretle çalıştıkları on beş sene müd- Encüınendedir. 
det için adil bir karar ittihaz ed ilme-

sine dair. 

18 sene jandarmalık vazifesini ifa et- Bncüınendedir . 

tiğinden telmüd ınaa.şı veya ikrami c 
verilmesini istiyoe. 

Mil li emlakten taksitic aldıl<laı·ı ara- Eııcümendcdir. 

zi haklundaki dileklerinin nazan iti-
bare alıumasına dair. 

2692/2 30 Ceyhan : Eski malmüdü- Tekaüdli.iğü hakkındaki dileğinin na- Encümendedir. 

rü Tahsin Yarman. zarı itibare alınınasma dair. 

2693/2831 Ordu : Taşbaşı mahalle- Uilli emlakten taksitic satıu alelıkları En<:LLmendedir. 
sinden Hüsnü Sezen Ye cmHik hakkıudaki dileklerinin nazan 
ar. itibare alıumasına dair. 

:269-!;2 3:2 Baftn : ( lazipaşıı mahal
les i ('Ski ])rama c~·tam 

müdürü A li Draıııan 

l\[usta fa oğlu. 

269:)/2833 l.tanbnl : Beşiktaş Se
rencebey yokuşn Sadrk
ıade ~;ıkmazı N o. ö Le
Yazım ka~·ırıaka ın lı ğrnclan 

mi.itckaid Alımeel Katlı·i . 

2696/~83-:1: Jstaııbul : Beşiktaş Se
rencebcy yokuşu Sadık

zade çıkınazı Nu. 6 L e
Yazım kaymakam lrğmda n 
ıniitekaid Ahmed Kadr·i. 

2697/ 2 35 Eskişehir Saracoğlu 

lV[uttalib caddesinde N o. 
105 evde Homanyacla Pa

zarcık kazası göçmenle
rinden Salih İbrahim. 

·_)(ı'!1 Sj·_:) 36 S 12 'D" Ş 2 :1 ıvas : . .um. . . 

S. 2. S. 6. l\'Il . Mc. Adil 
Ataman. 

~6!19/2837 Samsun : Btcın Aksan ve 
arkadaşları. 

Kanunsnr. olarak kentlisine tahakkuk l\Ialiyc Yck5Jetinc. 
ettirilen kı-ızaıı ç verg ısının kaldırıl-

ması hakkında 

Yarbaylık üzerinden tekaüdlüğüniin Encümendedir. 
yapılmasına dair. 

Kıdeın zamını hakkındaki dileğinin Eııciimcnucdir. 

na.zan itibare alınınasma dair. 

Romanyadan getirdiği ınalların güm
rük resminden muafiyet ine dair. 

Tekaüdli.iğlinün rc:Cine dair. 

Encümcncledir. 

Tayiıri ınuameley~ ma
hal olmadığından hıfzı 

l\Lill'i cınli\ktcn satın aldıkları emlak Maliye veld1etine. 
lıakkmdaki dileklerinin nazarı · itilıa-

ı· c ı:ı lrnmasına. dair. 
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:2700/ 283 
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1:stanbul Şelızadebaşı 
18. Seknıanlar Gençtürk 
cı.ıddcsi ~o. 63 Ş. Bozdo
ğaıı. 
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Uilll mücadelede a ldığı nıalUliyetin U. l\1. Vekaletinc. 
tasdik Ye tekaüdlüğünün yapılmasıııı 
istiyor. 

2701/ 283!) Erzurum : l\luıncu üfl a Arzuhal eneümeniniıı 68 numaralı Tayini muameleye ma
hal olmadığından hrfzı ıiıahallesi Şevki. kararına itiraz ediyor. 

2702/ 28-J.O Ankara : Erzurum ma-
hallesinde Ilıca sokak 

~ üfns sayıını dola.yısile tarhedilen Dahiliye vekaletine. 
cczaıun affiııi istiyor. 

No. 54 A. Hilmi Alba.y. 

2703/ 28-J.l lstaubul : Ölçüler ve a- 'l'ekaüd ınaaşına zam ~'apılnıasmı is- Encümendedir. 
yarlar başınüfett.işliğin- tiyor. 
de Sinan. 

270-lj28..J.3 .J- . K. O. Kurınay başkaııı Nashımıı tashilıi dileğine diar. 
Hasan .A takım. 

Karara ra.ptedilmiştir. 

2705/ 2flH Kars : Bski Kars ııı ebu

:m Fahrettin Erdoğan. 
270G/ 2 .J-ı:i Mal'din : Jandarma kı-

22 .. nı- HJ37 tal'ilı ,.c 2750 numaralı Bncümeııdedil'. 

arzuhalinin nctieesini istiyor. 
lknım iycsiııiıı ,·erilmcsine dair. Encümendcdir. 

tası başçavuşluğundau 

çıkma Hilmi Akgül. 

2707/ 28-l-6 Atina- Pire : Pire haş- 23 SPlll' Devlet hizmetinde bulundu- Nafıa vekaletine. 
konsolosluğu lGimil Akay 
nezdinde eski posta nıü

dürlerinclen Hüsey in \v
ni Kazazzade 

ğuııdaıı maaş n 'ya 
i' i h iııi istiyoı·. 

sa ir su ret J e ter-

~70 / 28.J.7 J)j~·arbekir : Eınrazr zülı- 'l'ekaücl nıaaşııuıı lmnıın dairesinde Encümcndcd.ir. 
reviye hastanesi bakteri- h esalı vr tahsisine dair. 
yoloğ Dr. Ncfi yanım1a 
İdris. 

2709/ 2 - ıs 'fijskişehir : Ci.im]ıuri yet ?\Ii.i c~se.-at ,·cpı ~irketlrrdeıı hiriJll> va- Eneümendeclir. 
mahall esinele Sav sokak zif·~~· e alınarak tel'fihinin temin in e 
No. 25 Halid Cank. dair. 

2710/ 21-l-!!.l 'Trahzon : :Molla Silıcl A(:ıkta kalclığr nıüddetr aid maa~la- Karara raptedilmiştir. 
mahallesinele Nurettin Te- rınııı ,· crilın es in e dair. 
mal. 

2711/ 2 50 ~c~·Jıan : Hu:susi ınulıa- YrkiHrt emrinur lıulnndnğu müddete Encümencledir. 
sebe memuru l\'fenıcd Ta- airl ıı :aaşlarınrıı vc ı ·ilıııesiııe dair. 
lat İleri. 

2712/ 28!11 Gazi Anteh : Askeri ih- 'l' c ka ücllüğüııüıı refi ile mnvazzaf za- Encümendeclir. 
tisa. mahkemesi nıücldei- bit add ine dair. 
nmnmisi Rrza Kununcn. 

2713/ 2852 İstaıtbul : Süvari ıbinibaşı- Nasbmın düzeltilmcsini istiyor. 
sr Har.b ·aıkademisi spor 
ve ibinicilik öğretmeni 

H ulftsi Alkan. 

Eııcümendedir. 
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2714/2853 Samsun : Jandarma ko- Münasib bir iş ibulunaraık terfihini is- Encümendedir. 
mutanlığından mütekaid tiyor. 
19 mayıs - ımahallesi - Ga-
zi caddesi No. 70 .. Niyazi 
T8in. 

2715/2854 Bergama 
Haşim. 

Malmüdürü 1928 senesi idare 'hesaıbmdan ziımnet Encümendedir. 

2716/2855 İstaınıbul : Aksaray Cer
rahpaışa Cami S. No. 14. 
Memed Edipcon. 

2717/2856 Bursa : iM: uradiye Beşik
çilerde Kaplıca caddesin
de No. 5. Sami Duraman. 

2718/2857 Nevşehir Mustafa Er-
türk. 

çıkarılan paranın refine dair. 

Tekaüdlük müddetinin hini ihesaıbm
~a dileğinin nazarı itibare alınmasına 
dair. 

Maliyece istenilen iborç hakkında ma
aşma konulan haczin kaldırılmasına 

dair. 

25 -XII - 1936 tarih ve 2439 numaralı 
·arzuhalinin intacrm istiyor. 

Yeni tekaüd kanunundan istifadesi
nin temihine dair. 

E ncümendedi ı·. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümcndedir. 2719/2858 Edremit : Z·eytinli kö
yünde Deniz yüzbaışısı 

mii.tekaid !. Hakkı Tansan. 

2720/2859 Muğla: Şeyh Ma .. Tokuş
oğlu Hüseyin Sami Alp
türk. 

Milli emlakten taksitic satın aldığı Maliye vekaletine. 
emlak hakkındaki dileğinin nazarı 

2721/2860 5 No. tef.tiş komisyonu 
müfettiş muavini 5nci '·H

mf hesab memuru. 

2722/2861 İstanbul : Yeni postone 
Aşirefendi caddesi No. 
10/11 Zübeyde vekili 1\i. 
Nuri Avukat. 

itibare alınmasına dair. 

Kıdem tenziline gidilmiyerek terfile
rinin göz önünde bulıındurulnıasınr 

istiyor. 

12 - VI - 1937 tarih ve 1965 numaralı 
arzuhaline cevab istiyor. 

Encü.mendediı·. 

Karara raptedilmiştir. 

2723/2862 Bursa : Veli Şemsettin 15 - III- 1937 tarih ve 2724 numaralı Ziraat vekaletine. 
ma. Mor Ali S. No. 5 ölü arzuhaline cevab istiyor. 
Ziya kızı Mükerrenı. 

2724/2864 İstanbul : Mahnıudpa<;a Küçük zabit okuluna alrnınasmı ıs · Eneümendedir. 
Tarakcılarda No. 49 Ra- tiyor. 
mazan. 

2725/2865 Samsun : Sıtma mücade- Mahk:U.miyet kararının af:fine dair. 
lesi sıhhat memurlarm-
dan Samed Toker. 

S. ve t. M. Vekaletine. 

2726/2866 I<;ayseri : Pmarba.~r Kay- Hademei hayrat tahsisatları hak.luıı- E'llcÜınendedir. 

nar köyü imaını İsmail daki dileklerinin nazarr itibare alın-
ve ar. masma dair. 

2727/2867 Geyve : Geyvenin Orha- Açık maaşının verilmesine dair. 
niye ma. V ekalet emrinde 
eski Çarşamba müdürü 
Fua.d Süar. 

Encüıncndedir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

2728/2868 Çankırı : Karataş Ma. A. 
Azımi Etiz. 

2729/ 2869 _.'u1 kaı-a : Taıbakhuue lVla. 

Cicioğlu S. A. Hulfısi B. 
Aktürk. 

2730/ 2870 Traıbzon : Ayafilboyu 
mahatesinde No. 114: A. 
Hamdi. 
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Yeni tekaüd kanunundan istifadesine Encümandedir. 
dair 
Tasfiye kararmın kaldırılmasına dair. Encümendedir. 

2658 nı.ııma.ra.lı kanunun birüıci mad- Encümendedir. 
desinin tefsirin e dair. 

2731/ 2871 İstanbul : Çengelköy Ke- Umumi harb ve istiklal haı,bi zaman- Encümendedir. 
rimehatun camii S. No. larmııı tekaüd edildiği tarihten iti-
14 İzzettin Uzer. baren tekaüd maaşma ilavesine dair. 

2732/ 2872 İznik : Yeşil mahalrsiıı - Milli emHlkten satın aldığı arsa hak- Maliye vekaletine. 
den İsmail Kuyumcu . kmda Maliy·ece yapılan yolsuz mua

melenin düzeltilmesini istiyor. ' 
2733/ 2873 İstanbul : Göztepe Taıı- Hastalığına binaen İstarı!bul okulların- Encümendedir. 

ziınat S. No. 13 Abdi Tev- dan birine nakilelrine dair 
f ik Yegül. 

-2734/ 2-875 1 stanbul : C eri d ei hava
dis Saadet gazeteleri : a
ıhi·bi. Voyvoda han No. 13 
No. A. Fethi Uzkan. 

Mektum olan vergi hakkında vaki Encümended.ir. 
olan ihbaratının tahakkuk ettiğinden 
hakla olan ikra:miyesinin verilmesini 
istiyor. 

2735/ 2876 Kütahya : Ziraat baıık·ası 1683 numaralı kanun ahkaırundan is- Encümendedir. 
muaımclat memuru Enver tifade etmesine dair 
O kay. 

2736/2877 İstanbul : Hasköy Piripa- Malllien tekaüdlüğünün icrasma dair. Karara raptedilmiştir. 
şa Boduroğlu S. No. 21. 
Hasan. 

2737/2878 Yozgad - Musa:beyli : Ça- Mütegallibelik yapan şahıs hakkında Dahiliye vekaJetine. 
dır Ardrç köyü ıhalkı na- kanuni takiıbat yapılmasma dair. 
mma Bekir Baran v·e Os-
man Arslaner. 

2738/2879 İstaırılbul - Üsküdar : Yıl- Milli mücadeledeki ihizlffietine ıbinaen G. ve t. Vek.Aletine. 
drz otelinde mukim Ali bir vazife verilmesini istiyor. 

2739/ 2880 

2740/2881 

Gürz. 
Afyon : M. Ali Aralemek
li yarbay. 

Bursa : Yenişehir kaz·a.Sı

nrn Akıbıyrk karyesinden 
Kazım Arüoğlu. 

25 - VIII - 1936 .tarih ve 2097 numa- Encüıınended.ir. 

ralı arzuhalinin intacrm istiyor. 

Ma.lı1liy,et maaşı tahsisini istiyor. M. M. V ekaletine. 

2741/ 2882 İstanıbul: Kuzguncuk Na- Tekaüdlüğünün refile iadei memuri- Karara raptedilmiştir. 
cak S. No. 14. iMütekaid yeti dileğine dair. 
erkani haıfu binibaşısı Şe-

fik. 
2742/2883 Isparta : Atabey nahiyesi Tütün ekınelerine müsaade edilmesi Encümendedir. 

belediye reis vekili L. Sel- hakkinda. 
çuk ve Ar. 
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2743/2884 Giresun : Hocapaşa ca- Tasarrufundaıki bahçe ve tarlaya Ma- Maliye vckaletine. 
mii miiezzini elile !Bulan- liyece vaki müdalılenin menine dair. 
erk kazası İcilli köyünden 
Bilal ve Nazım Ankara. 

2744/ 2885 Çanları : Cıgabey köyün- Maluliyet maaşr tahsisine dair :M:. 1VL Ve-kalctine. 
den Zoroğullarından Yap-
raklı nahiyesi Osman 

27-:1:5/ 2886 İstanbul : Aksaray Hor- 19 sene Devlet hizmetine mukabil ma- Encünwndedir. 
hor Cd. Kavalalı So. No. aş tahsis.ini istiyor. 

31 Mevlut Kütük 

2746/ 2887 Ankara : Yenişehir Dik
men Cd. Devlet şfırası ar
kası No. 3 mütekaid jan
darma teğmen Bekir Fik
ri 

2747/ 2888 Mersin : Eski Mersin 
mebusu. Mesudiye ma
hallesinde Ziya Eraydrn 

2748/2889 İstanbul : Galata Rüni-
yethan o. 15. Avukat 
Lcon Şönman 

Tekaüdlüğünün ref ile iadei 
dileğine dair 

125 lira üzerinden 
tahsisine dair 

telmüd 

rütbe Karara raptedilmiştir. 

maaşr Encümendcdir. 

11- I -1937 tarih ve 2490 numaralı Karara raptedilmiştiı·. 
arzuhali haklanda verilecek kar~rın, 

esbabı müdafaasına kadar tehirini is-
tiyor. 

2749/2891 Sıvas : Eski merkez va- Telmüd muamelesinin hesabmdaki Encümendedir. 
ridat ldltibi M. Bilclirici yanlışlrğm tashihi hakkında 

2750/2892 Terme - Samsun : Hü-
seyin Ekinçay mahalle
sin'de 

Hazineye olan borcunun elinde mev
cud oalan harik komisyonu mazba

tasile mahsubu yaplmasını istiyor. 

1\Ialiye vckaletinc. 

275] / 2893 Ankara : S. !ç. M. vekft- Şapka avansma olan borcundan do- 1 ktısad vekalctinc. 
leti Hıfzıssıhha işleri da- layı fazla alman 25 liranm iadesini 
iresi trahom şubesi tet- istiyor. 
kik memuru Rauf Uluer-
göven 

2752/2894 !stanbul : Kadıköy Mo- 7- XII -1936 tarih ve 2369 numaralı Encümendedir. 
da caddesi No. 40 Dik- arzuhalinin neticei muamelesinden 
ran Karnciyan 

2753/ 2895 Ankara : Gökahat liman 
reisliğinden mütekaid 
İstatistik U. müdürlü
ğünde Kadri Tan yanın
da Hasan 'l'ahsin Seelik 

2754/ 2896 Ankara : Akbaş mahal
lesi Bayar sokak No. 

'----· 
1/3 Hasan Kabadayı 

malumat verilmesini istiyor. 

28 mart J 926 tarih ve 24/ 938 nu ma- Tayini m uruıncieye ma
ralı Arzuhal En. kararımn bir sure- hal olmadığından hıfzr 
tini istiyor. 

Meınuriyetine nınadil biı· vazifeye Maliye vekaletine. 
tayini hakkında Devlet ş"C1rasmca ve-
rilen kararın Maliye vekaletiııce in-
faz edilmediğinden şikayet ediyor. 
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2755/ 2897 Divı·ik Aşağıhamam ma- Mahkfı.miyeti olduğundan dolayı re- Encümen.dcdir. 
lesinde Hakkr )1 ücey~ 1-- fedilen ihtiyat zabitlik ve meınuriyet 
çm hakkımn iadesini istiyor. 

2756/ 2898 Mudanya : Kooperatİf or
takları narnma Parti ü
yesinden Ahmed Nafi 

2757/ 2899 Alaşehir Mustafaoğlu 

Ramazan ve ar. 

2758/ 2900 AJaşehir : Si.Ueyman ve 
ar. 

2759/2901 Pazar : Pazarın köylerin
de tütüncülük yapan hal
kı narnma İbrahim 

Zirai koopeı·atife olan borcumm taksi
te bağlanmasını istiyor. 

Alaşehir kazasında tütün ekiminin ya
sak edilmesi dileğine dair 

Tütün ekiminin yasak edilmesi hak
kında 

Tütün ekiminin yasak edilmemesi 
baklun da 

Encümcndcdir. 

Enciimeııdedir. 

Encümendedir. 

Encümcııdcdir. 

2760/ 2904 Aydın- Bozdoğan : Yeni- Telmüd maaşının t.ezyidi ile terfibi 1\'1. l\r. Vckalctinc. 
ce .Ma. de Tevfik Güvenç. c ilı etine gidilmesi ne dair. 

2761/ 2905 İstanbul- Pangaltı: Cüm- Sabt İstanıbul Hükumeti tarfından Encü:mcndedir. 
huriy t caddesi No. 187. \"erilen pasaportun hukuki bir hü.kiiım 
Sipahi ll!prtmanı Osep Bı
yLklıyan. 

ifade edib etıni yeceğinin tasrihini is
tiyor. 

2762/ 2906 Ankara : Orta Cebeci Gayri kanuni yapılan tekaüdlü6iinün Encü.mendedir. 
Kutlut.,ooün S. No. 7. Bak- refile sınıfı muvazzafaya ·naklini İsti

kal Memedin evi arıkasm- yor. 
da No. 1. Maliye memur-
larmdan Maıhmud Akday. 

2763/ 2907 İstanıbul : Halızar ma- Vazife başında malUl olduğundan ma- Eııcüm ndedir. 
Jıallesinde Vezir ochılarr lCıli yct maa~ tahsisi dileğine dair. 
ÇLkmaz S. da No. 3. Şev-
ki Hobiyar. 

2764/ 2908 Ktbrrs : Adanın srubık l\fuallimlik meslokindeıı inziıba.t ko- Encüın 'ndedir. 
Ayınaklı köyü öğretmeni misyonunca verilen tard kararnun kal-
Yakub Kemal Keskin. dırrl mH,;ım istiyor. 

2765/ 2909 ! sta nbul - Furiköy : Pa- Devlet şüra,;rnca ınüruı·n zaman nok- En Ü.m Cindccliı· . 

şa Ma. Yay ıneydanı cwd- tasmdan reddedilen davasının tetkik 
d-esi No. 1/ 1 eski polis ettiril:ın csin e dair. 
Ta,hir Örokur. 

2766/ 2910 Samsun : Türkiye iş han- Para tazıninatı hakkmda aldığı .mwh- Rnclim c-ndedir. 
kasr ınemurn Vehib Şen- keme ilfumnm ve Arzuhal encÜımeni-
döl. nin 25-V-1933 tarih ve 741 ımınaralı 

kararrmn Maliye vckal etince infaz 
edi l·mediğinden şika.yet ediyor. 

2767/ 2911 Kayseri : Kolordu evrak Hazineden satm aldığı araziye inşa Maliye vek~letine. 
ve ·daire müdürlüğ·ü. a,;- ettiği evinin şahsr a~ıir tarafmdan 
teğmen O ·ınan Tim in. mahkeme llaınile tesa]ıüb olunmasının 

.menini istiyor. 
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2768/2912 Antalya : Antalyacia mu- Kesilen tekaüd maaşının iadesini isti- Encümcndedir. 
kim Konya merkez ja.ı- yor. 
darma alayının dördüncii 
taburundan mütekaid Ali 
Rıza. 

2769/2913 Kütahya· : Cüınlıuriy~ t 

oteli eski müstcciri Ri
bt Tuncalp. 

2770/2914 Knmru Abdurrahman ka
rısı Apa köyünden :ıcrpa
yam. 

2771/2916 Ordu : Ordnda ımıkim 

Çorlunun Kadıköyü çift
liği hissedarlarından Oiil
lerin vekili Hidayet Kr
zı1tan. 

İşletmiş olduğu otelden kazanç vergi- Maliye vekaletine. 
sinin safi kazanç üzerinden tahakkuk 
cttirilmesini istiyor. 

Hiç bir yerden geliri olmadığından Encümeındedir. 

ve altı çocuklu olduğundan ikramiye 
verilmesini istiyor. 

l\bhalli evkaf idaresince arazileı·inden Eneümendedir. 
icarei zemüı namile rtahsil edilmekte 
olan paranın gayr·ikanuni olduğuıı-

dan diizeltilmesini istiyor. 

2772/2917 Kayseri : Yenice mahalle- Tahsis olunan tol\aüd maaşının hesa- Encümendedir. 
sinde No. 47 Aksaray vi- bındaki yanlışlıktan şikayet ediyor. 
layeti komiserliğindeıı mü
tekaid Emin. 

2773/ 2918 İstanbul: Haydarpa.5a in- Muaveııote muhtaç olduğundan nak- Encümendedir. 
taniyo hastanesi koğuş di yardım edilmesini istiyor . . 

2774/2919 

2775/2920 

3 de Ali Rıza Bağıran. 
Alaşehir : Sarıpmar kö
yü muhrtarı Yusuf ve aı· . 

Çorum : Harndioğl u Ce

lal ve ar. 

Köylerinin tütün ekimi nırntakasında E.ncümeııdedir. 

bırakrlmasmı istiyorlar. 

Çorumda tamir ettikleri sıhhat meMe- Emcümendrelir. 

bi binasının tamirat bPdelini alamıı-

dıklarından şik~,vet rdiyorlar. 

2776/ 2921 Bel'lin : Yüksek müheıı- Ağust.os 1933 tariJıinden itibaren em- Karara raptedilmiştir. 
dis mel\!tcbinde Fuad sali rgiıbi .teğmen sınıfına. geçirilımesini 

Uluğ. istiyor. 
2777/ 2922 !stanbul : Selimiye kış- Yevmiyeli veya ücretli ibir yere tayi- Encümemdedir. 

la caddesi No. 22. Kam il. ni suretile terfİhi cihetine gidilmesini 
istiyor. 

2778/2923 Kelkit : Hava kurumu Kelkit kazasınm Erzincan vilayetine D:ıhi l iye vekaletine. 
başkanı ZE:>kai Taşkın ve ia!hi tntulmasmı istiyorlar. 
Ar. 

2779/ 2924 42. P. A . Emir snıbayr 

yüzbaşı Ek:vem Canatak 
2780/2925 Malkara : Şalriroğlu Eıv

renıbey köyünde un de
ğirmencisi Rrza.alp. 

2781/2926 Üsküdar : Solaksinan .M. 
Tophanelioğlu S. No. 71. 

K esilen bir aylık maaşının iadesini Encüme.ndedir. 
istiyor. 
İşiettiği değirmene aid muamele ver- Bncümendedir. 
gisi tar.lımdaki yanlışlığın düzeltil-
mesini istiyor. 

Mahkfı.ımiyeti dalayısile kesilen .tekaüd Eneümendedir. 
maşrnrıı iadesini istiyor. 
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2782/2927 İstanıbul : Kuleli askeri 6 - IV - 1937 tarih ve 2882 numaralr Karara raptedilmiştir. 
lisesi riyaziye muallimi arzuhaline ektir. 
Şefik Baygün. 

2783/2928 Erzurum : Yeğenağa M. Tekaüd maaşmm tezyidi ve ikramiye- Encümendedjr. 
No. 49. Emekli kaymakın sinin verilmesini istiyor. 
Sak1b Mutlu. 

2784/2928 

2785/2930 

Baymdrr : Falaka kö
yünde Tutlu değirıne1ıi 

müsteciri Memed Yeğid. 
Anka'ra : Gazi ıterbiy0 

enstitüsü tedris usulü öğ--
retmeni Hasib Ahmed 
Aytuna. 

İşiettiği su değirmcni için tahakkuk Maliye vcka1etine. 
ettirilen kazan ç vergisinin kaldrnlına. 
sını istiyor. 
Bulgaristandaki nmallimlik hizmeti- Maarif vekaletine. 
nin kıdeml erine ve tekaüdiyelerine 
mahsub edilmesi ~ıakkmda. 

2786/2931 Ankara : 8 nci tümen ha- 22- XII- 1936 1arih Ye 2416 numaı·alr Karara raptedilmiştir 

kimi S. 3. İhsan Akat. arzuhaline zeyildir. 

2787/293·2 Simav Sapincli İsma il !stifa eden belediye reisinin ycr iıı c Dahiliye vekaletine. 
Acun. yedek aza getirilmedrn yeni reisin 

seçilip seçilemiyeceğinin bildirilm esi 
haJdanda. 

2788/2933 Dinar : Cami malıall esi n- 18 - II - 1937 ta'rih ve 2656 sayılr ar- Karara raptedilmiştir. 

de mukimFaik karrsr Ra- zuhaline bir an evvel karar verilmesi-
sim e. 

2789/2934 Zonguldak - Kozln 1\I~

med Batan ve Paşa Yük
selin vekili Kozluda 383 
numaralı K'cr:hçocağı ibnil-
leri Alay Yüksel. 

ni istiyor. 

Maden idaresince lı ilafr kanun kap;ı- İktısad vekaletine. 
tiları kömür ocaklarının açıtrrrlmasr 

hakkında. 

2790/2935 Bursa : Yeşilde Pilnvcr Kesilen şehid maa.c;ırmn iadesini isti- M. M. Vekaletin c. 
S. No. 3 Habibe. yor. 

2791/2936 Pazar : Sıfat ·köyü tütün- Kazalarının tütün ekimi ınmtaka srn- Encümeın.dedir. 

cüleri Fevzi ve ar. dan çıkarrlınamasını istiyorlar. 

2792/ 2937 Zile : Belediye baı;ıkanı Kazalarının tütün ekimi mmtakasııı- Enciiınendedie. 

F. Arkman v-e arkadaşları. dan çıkarılmasım istiyorlar. 

2793/ 2938 İstanbul : Ticaret ınckte- Barem kanunundan evvel aldığı üc- İktısad veka.lctine. 
bi fizik ve fen lbilgisi. mu- ı-etin harem dereersine naldini istiyor. 
allimi Ahmed Güler. 

2794/ 2939 Sıvas : Yiğitler mahalle
sinde Tevfik Becit. 

2795/ 2940 Elaziz : Malul jandaı~ına 

çavuşu Nailbey mahall e
sinde Memed-. 

2796/2941 Zara : Bozalıoğlu çiftçi
lerinden Hasan ve arka
daFari. 

İnhisar idaresince geçirdiği hizmetinin Enciiınendedir. 

eski memuriyetine zam suretile tıcka-

iiele sevkini istiyor. 

Vazife ba.şmda malul olduğundan ba- Encümendedir. 
hisle malfı.liyet maaşr ibağlamnasrm 

istiyor. 

Ziraat bankasına olan iborçlarınrn te- Encümendedir. 
cilini veya ta:ksite bağlanmasım isti-
yor. 
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2797/ 2442 İstanbul : Cami S. Akar
c:a Kocamustafapaşa o. 
34 .M. Şevket Er. 

2998/294~ İ stanbul : Konscrvatuarı 
yatı kısmı idare memuru 
Osman Tezer. 

2799/ 2944 'anlun : Caııniikebir ma-

2800/ 2945 

2801 / 2946 

2802/ 2948 

2803/ 2949 

2804/ 2950 

hallesinde N{). 3 Osman 
Kayıçivilioğlu. 

Çorum : Şehid Hıdır ka
rısı Okprnar mahallesinde 
Zeki ye. 
flazi Anteb : Nı:ıJ<as. 

Samsun : Sal3;haiye ma
hallesi lziz Ef. sokak 
No. 32. Kemal Tuğrul ve 
Ar. 

Edirne: Kirişhan e mevki i 
kbdurrahman mahallesi 
Cemal. 
Kızılhisar : Belediye reisi 
ve Ar. 

2805/ 2951 Ankaı·a : Top~ıı ihtiyat 
asteğınen askeri divanr 
temyiz r eisi korgeneral 
Nihad Anılan nezdinde 
Ziya Bora. 

2806/ 2952 Ankara : Altındağ ma
hallesinde Fazılın evinde 
Ali Rıza Yeğit. 

2807/ 2953 !stanbul - Eyüb : Eyiib 
harnallar bölüğünde Mus
tafa. 

280 /~!.l5-! istanbul : Cağaloğlunda 
No. 18 Bafralı tiieeardan 
Abdullah. 

280!J/ 2955 Elaziz : Miitekaid Amas
ya ınuhasebec isi İsmail 
Em re. 

2810/ 2956 Sarıkamış : C. H. P. Baş
kaıu Ayten Bozkurd. 
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Terfihi maksadilc ücrete tahvil olu- KaTara raptedilmiştir . 

na nmaaşının telmüdlük hcsabma da-
hil t.:dilınesini istiy{)r. 

Hal en aldığı maaşmııı azlığından ba- Eneümcndedir. 
hisle başka bir meınu~'iyete tayinini 
istiyor. 

1\[ulıakeme netice inde ıberaet ettiğin- G. ve 1. Vekaletine. 

den iadei memnriycti veyahud ikm-
ıniyesinin verilmesini istiyor. 
Şehid olan kocasrndan maaş ıbağlan- )f. ~I. Vekaletiııe. 

ması dileğine dair. 

Posta nakliyatı esnasmda· başkaları ta- Adliye vekaletine. 
rafından o-asbedilcn paralarının ken-
(lilerinden tazmin eWrilmemesini is-
tiyorlar. 

Milli eınla.kten taksit}() satın aldıkları 
emlak bedelinin affini istiy.orlar. 

-:\'[alüliyetin i tevsiJ\: eden CV rııkınm 

tatbikilc tekaüd maaşr bağlanmasım 

istiyor. 
Kazalarının tütün ekimi ınıntakasm

dan çrkarrlmamsmr istiym. 

Eneümen<lr'iiı·. 

Bneümcnıle• lir. 

Ziı·aat veka1~jnc. 

Hizmeti ınuvazzafasmdan gayri kanu- J~ıı cüm ~ndedir. 

ni olarak terhis edildiğinden iadei me-
mnriyetini istiyor. 

29 - III - 1927 ıtariJı ve 2820 numa- Encüınendedir. 

rah arzuhaline ·ektir. 

Hanesine tecavüzlc zikrymet eşya- Eııciimendedir. 

larrm gas'bcdenler halcinnda takibat 
yapılma ını istiyor. 

1VHitega:vyih eşhastan Anclavallıoğ- Maliye vekaletine. 
lundaki ilama müstenid alaeağııun 

Hazin ece tesviyesini istiyor. 
Tapulu arazisinin iskan idaresi tara- Rncümmıdcdir. 

fmdan ınuhacirine tevzi edildiğinden 
şikayet ediyor. 

Halkevi binası hakkmdaki vaki olan Karara raptedilmiştir. 

şikayetinin nazarı itibare alınmasım 
istiyorlar. 
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281 1/ 2!)57 Lmıir hapisanesinde Yu- ~·a kııı;ı k ta~ ı ::;atıınık ri 1 iııden dolayı E ıı ·ümr>.ııdedir. 
nanlr Hiristo Kost<ıııdato. ın::ıhkfıııı olduğu para eeza:mıın arfiııi 

2H12/ 2%8 lstanlml : Ruınelikavağr 

caddesi N o. 42 Kasını 

Reis. 

2813/ 2!)59 Eziııc : JVIahınuriyc kö-

istiyor. 

Hi(: lıir ci.i rınü olıııııdığı halde poliK 
nczareti altmda Jmluııduruldnğuıı

daıı şikiıyet ediyor. 

~G - XIT - 1~36 tal'ih ve 2443 ıınına-

Dalı il iye veldlletinc. 

Encümendeddr. 
yünde değirın enci Çolwn ı:alı arzuhaline cktir. 

Ahmed. 

2814/ 2!>60 Kadıköy : Rızapaşa Ka- J-t- IX - 193G tarih ve 211!1 ııuınara- En ·Limendedir. 
rakol sokak No. 48 llı an lı arzulıa liıı e ektir. 

Nuri. 

281G/ 2%1 Saııısuıı : İzmir s<ılHk 
lıiı.·iııci koınis~?r"leı·iııueıı 

Salih Çubukçu. 

2816/ 2%2 Siverek Uazipt~şa ilk 
okul sabık öğretmen ve
kil i JV[ustafa Küc:ükb<ıy

nılc 

2817/ 2!163 Ankara : Gümrük ınüdü
ı ·ü Mahmud Snner. 

21:!18/ 2!)6!) hınir : İzmir lnhisarlar 

ba~ıııi.idürlüğü ınüskinıt 

ınuaınelfıt şubesi amiri sa
lırkı Enver! Türl<soy ve 

a rkadaşlarr. 

281H/ 2D6G Ankara : Ankara grupu 
tapu sicil müdürlüğü 

Şevki Ural. 

2820/ 2Hfi7 l•}ski~ehir· Hükumet 
caddesi No. 121 A. Tev

fik Üstün. 
2 21 / 2%8 Çanaklmle : ' edimhanrm 

okulu başöğretmeni Mus
tafa Aksoy yanrnda A. 
Besim Ertrak. 

2822/ 2%!) Ankara : Hapisane civa

rında ~ükTüye mahalle

sinde No. 71 Memed. 

Ml'elisiıı Şfmı,vi tl cvlcL kcınm lıak- Karara raptedilmiştir. 
kııırlaki k:ıl':ıı·ıııdnıı L•vve l a leyhinde-
ki hükıııe itiraz ettiğinden bahsile 
evt·akınııı ~ren i dcıı tetkikııu istiyor. 

Kültii·r memurile aralarmda ge~eıı Maarif vekalotine. 
::;ahs! hfıdiseden clolayr karaktersizlik 
~üphcsi al tında bnlundurulduğıından 

ve lm ı:;üplıeye nıliniıı de hi la tahkik 

i~t i l'a k ('." Jt.diğinc!cn şikfı~re1. 

Mnayenl' ıııemurl<~rrııa bermucibi ka- Maliye vekiHetine. 
ıı nıı te,·zi <' ttiğ·i ikramiyelerin kendi-

sinden tahsil edilmek istenildiğinden 

:;;ika~·et. 

lrıhisarlar idaı·esindc•ki hizmet müd- Encümendedir. 
detleriııin tekaiidlükl eriııe ilfıvesini 

ve son ıneıııuriyet maaşının 1"ekaüd 
ıııuaııl\'l(•sinc C' ::ıııs Lııtnlm asrnr isti -

yorlar . 
Tapu ve katlastru teşkilat kanunu- Enci.imcııdcdir. 

n un bazr maddel er inin yekdiğerine 

1 pzad l eşkil ettiğinden bahsile kanu-
nıııı 1"adilini istiyor. 

He,,·cti mahsusa karat·ııuıı husnsi af- Eııf'iimondodir. 

fini isti,,·or. 

G- .XI - 1936 tarih ve ~227 nunıaralr En cümeııdedir. 

a rzuh;ıliııin in ta e' ını istiyor. 

Oğlundan şehifl nıaa~r lı:ığlanınasmr Bnf'Üm.~?rıdedir. 

istiyor. 
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2823/ 2970 Manyas : C. H. P. Baş- Kazu larmm tütün ekimi ınmtakasın- Encümendcdir. 
kanı ve belediye reisi dan ~rka nlmanıasmı istiyorlar. 
Haşim Bozkurd. 

2824-/ 2971 İstanbul : Tophane Ka- Açtıkları g·azoz fabrikasrndaki eşya- Encümendcdir. 
sablar cadele ·i No.1 kah- larını gasbeden ortağ·r ve mahkeme-
veele Ali . Rıza. sine bakmadığından dolayı avukatı 

lıakkmda şika~·et edi;vor. 

2825/ 2972 Mudanya : Tirilya ka- lskan edilıric.-ini istiyor. S. ve!.::\[. Vekal15tinc. 
munn Niyazibey mahalle
si Boyacılar sokak No. 
32 Hüseyin. 

28:2G/ 2!l73 Kayseri : Elmalr köyü 
halkı nanuna İ:mail Şa
hin. 

~827 / 2974 Sin oh : Şerefiye kö~- ü 

Alioğlu Kadir. 
2828/ 2975 Oiresun : AkkÖ)' Bulan

cık kazasmrn Piraziz kö
yünden. Ahmedoğlu İb
rahim. 

2829/ 2976 

2830/ 2977 

2831/ 2978 

Acıpayam : Apa köyün
den Eşe Apa. 

İktısad veldlcti İı,; ticaret 
U. l\fü. mümeFiz Hay-
dar Oran. 

İstanbul : İlyasçelebi ma
halesi Akarsu yokuı;;u No. 

6 LevazLm miralaylığın

dan mütekaid Salih. 

2832/ 2979 İstanbul : Şehremini E
reğli lVla. Ynnuseınre S. 

o. ll Talat Kulcli. 

2833/ 2980 Bafra : Simsar Mustafa 
Şahin ve arkadaşları. 

Başka yerde yapılacak ınekteb için Dahil iye vekfıletinc. 
nakdi yardıma mechur tutnldnkların-
clan şikayet ediyor. 

Kozak iskelesinin nahiye olmasrın is- Dahiliye vekaletine. 
tiyorlar. 
Başkaları tarafmdan zapteclilcıı ara
zinin iadesin i w tapudaki kayidieri
nin çıkartılmasmr istiyoı'lar. 

Sekiz çocuklu olduğumlan kanuni ik
ramiycsinin verilmesini istiyor. 

İstanbul Deniz ticareti müdül'lüğü 
memurlanndan Beh~ett.eki alacağmın 
tahsil edilmesini istiyor. 

l\falüliyet dcreecsinin kaldırılınas~ 

hakkındaki heyeti sıhhiycnin vermiş 

olduğu kararda isaıbet olmadığrndan 

yeniden muayenesinin yapılmasım 

isti~roı•. 

Encüıncndcdir. 

Encüınendedir. 

Adliye vckaletinc. 

Encümendcdir. 

Telmüd maaşının tezyidile t crfilı i ci- Encümcndedir. 
hetin c g i dilmesiııi istiyor. 

Avukatlık kmıuııuııun ınüzakcrcs i es- Eııcümellllcdir. 

nasrnda dilciderinin nazarı itibare 
al mm asım istiyorlar. 

2834/ 2981 Elaziz : Avukatlaı· S. 
23 Dursun Sayın 

o. Affi husus'i ilc mcmıın haklamını i::ı- Adiiye vP.ka letine. 
desini istiyor. 

2835/ 29 2 

2836/29 3 

Denizli : Fcsligan Ma. 
ıınalülini askeriyt-deıı t. 
Kom~uklu. 

Ankaı·a : Adiiye wkfılet i 
zat işlerinde Ali ıwzdiıı

de Memed. 

1\'[a lilliyct nıaaşr bağ-I aıı m ası m i st i~·or. 

Ziraat enstitüsü direk törliF>·ünün h u
sus'i işlerinde istihdam edildiD-inden 
şiJülyet ediyor. 

Encüım•ııdedir. 

Ziraat v<'kalctinc. 
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Ankara : Erkek lisesi 
meydanında Görçek ~

No. 15 Bay Seyfi vasıta
sile H. Turgud. 
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det hizmetinde istihdamı için Şark is
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..-\dliye encümenine. 

2838/2985 Eskişehir : JV[uttalip cad- Romanyadan muhaeir olarak berabet·- Eneümeııx]edir. 

desi No. 105 Sa li lı 1. Sa- leı:inde getirdikleri eşya.larrnm gü m-
raeoğlu. rük resmine tabi tutulmamasım isti

yorlar. 

2839/2986 Kırklareli : Karakaş ma- Eski 'Ü'kaüd kanunu üzerind en bağ·- Enejimendedir. 
hallesinde belediye par- lanan telmüd maaşmm yeni t elmüd 
kı arkasında No. 23 İ. Yıl- kanunu i.i'zcrindrn verilmesini istiyor. 
maz. 

2840/2987 Sungurlu : Mandaoğ·ulla- Malülen telmüd maaşı bağlanmasrnı Eneümendedir. 
rından Hasanoğlu Kıran istiyor. 
Kışla köyünd.en Kör Ah-

med. 

2841/2,988 Genç : Eski Genç alay 12 -II - 1936 tarih ve 2260 frmnaralı Eııcümend edir. 

jandarma mülhakı JVIilu·i arzuhalinin hir an evvel intacını isli-
Erden. yor. 

2842/2989 Savur : Emin Kavak. Kendi arazisi .dahilinde yetiştirdiği Ziraat vekfılC~t.i ıw 
kavak ağaçlarının orman idaresince 
usulsüz olarak alman rüsumun iade-
sini istiyor. 

2843/2990 Kayseri :Kayseri VI Kor. Bir znhul eseri olarak tckaüde srYk<'- Enciimendedir. 
İnsan hastanesi İz. ~b. ön- dildiğinden bahsil e teka.üdlüğünün 

yüzbaşı B. Srtlu Gürbi.iz- r efini istiyoT. 
oğlu. 

2844/ 2991 Ankara Erzurum 1\t[. Tckai.i.dlüğünün rcli ilc .hizmeti me- l\'lı:ı.arif VC'kR lotinc. 

Ilıca S. No. 54. E·ski ilk mnr] yett e istihda:tnınr istiyor. 
tedrisat müfettişi A. Hil-
mi. 

2845/ 2992 Ankara : İçhisar Alaet- Ölii kocasmrn Ankara mcmurin koo- E.ncüınrnuc<lıir·. 
tin mwhallesi Riistemi S. perafinıd eki hissesinin noksan taha,k-
No. 9. Ölü Sıtkı eşi Hay- knk ottirildiğinden şikayet ediyor. 
ri ye. 

2846'/ 2993 Kar'ahurun : Eylenl10ca Hazineden >:atm aldığı araziye aid ta- Maliye vokalotıinr. . 

köyünden Memed Sucan. pusunun verilmesini istiyoQr. 

284 7/ 2994 Karaburun : Eylen ce kö- Hazineden swtrn aldığı araziye ai cl ta- Ma liye vok51et·inc. 
yiinden 1VIusta:f' Öztosun. pusunun verilmesini istiyor. 

2848/ 2995 To.kad : Muhasebei husu
siye eski ıbaşkatibi Aıb

dulla:h. 

2849/ 2996 Reşid Al pay: Piyade bin
vaşısr lVIst. Mv. A~. D. 
Mülhakı. 

Gayri kanuni olarak vekalet emrine :Mali ye YC'knlntiıır. 
alrndığmdan iadei memuriyetıc açık 
maşlarımn veriLmesini istiyor. 

Binibaşılık nasbmın diizcltilmesini i:;- ·-:E,ncüıncndcd~r. 

tiyor. 
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2850/2997 Balıkesir : Birinci asliye Kanuni mazeretlerle maıhalli memuri- Karara raptedilmiştir. 
ceza hakimi Hasbi Gökpr- yetine gidemediğİnden mevkuf tutul-
nar. lan iki aylık maaşının iadesini istiyor. 

2851/2998 Acıpayaını : Apa köyün
den Hanım Ak<göl. 

2852/2999 · Salihli : Ölü Osman ka-

Alıtr (}Ocuğu olduğundan kanuni olan E.ııcüınendedir. 

ikramiyesinin verilmesini istiyor. 
12 - I - 1937 tarih ve 2498 numaralı Encümendedir. 

rısı Fahriye, vekili avu- arzuhalinin ibir an evvel intacrm İsti-
kat Ahmed A.ktürk. yor. 

2853/ 3000 Babaeski : Yeniköy muh- Kazalarrmn tütün ekimi Inintakasm- Encümendedir. 
tarı Mustafa ve Ar. dan çıkarılmamasıili istiyorlar. 

2854/ 300·1 Gazi Anteb: Pazarerk ka- Mütekaiden istihdam edildiği şube Encümendedir. 
zası askerlik şubesinde Sa- muamelat memurluğunda asaleten 

28,55/3002 

id Orta. tay'ini suretile terfibi cihetine gidil-

Ankara : İsmetpaşa ma
hallesi Yargm S. No. 3. 
Fahri Kaya. 

mesini istiyor. 

Harb ve yangın dolayısile vesikala- Encünwnded.ir. 
rı ziyaa uğradığından muhtelif yerler-
deki hizmetlerinin tekaüdiyesine zam-
mrm istiyor. 

2856/3003 Fethiye : Cümhuriyet M. İskanı adi suretile verilen evinin alt Maliye vekalet·ine. 
katmdaki dükkaıunın da kendisine N o. 515. Hüseyin Abdul

lahoğlu. verilmesini istiyor. 

2857/ 3004 Cümhuriyet mahallesin
de No. 19. Mustafa. 

İskaıu adi suretile verilen evinin alt S. ve 1. iVL Vekaletinc. 
katmdaki dükkanmm da kendisine 
verıilmesini istiyor. 

2858/ 3005 Fethiye : Cümlhuriyet M. İskanı adi suretile verilen evinin alt S. ve İ. M. Vekaletinr. 
N o. 251. Arif İsaoğlu. katındaki dükkarunın da kendisine 

verıilmesini istiyor. 
2859/ 3006 Fethiye : Cümhuriyet M. İskaıu adi suretile verilen evinin alt S. ve İ. M. Vekftleti ıı e. 

2860/ 3007 

No. 119. Nasuh Memet- katmdaki dükkallillln da kendisine 
oğlu. 

l<'etlıiye : 'Ahmed İhr.a
hirnoğlu. Cümhuriyet Ma. 
No. 147 

veı,ilmesini istiyor. 
İskanı adi suretile verilen evin alt ka
tındaki dükkanında kendisine vt' ril
mesini istiyor. 

S. ve İ. M. Vekaletinc. 

2R61 / 3008 Krskiu : Çelebi nwhiye- 8 - I - 1937 tarih ve 2487 Nıo. arzuha- Encüınıondeıdir·. 

si müdür vekili Fuad Er- lin€\ ektir. 
temin. 

2862/ 3009 Adağı : Cürnhuriyet ma- E:manet suretile inhisar idaresince ay- G. ve t. Vekil.letine. . 

hallesinde Adağrda. esk i lıklarmdan kesilen ÜG yiiz ycd i 1 i ı· n 
inhisar ımemuru Ali Rrza lark sekiz kuruşu.n iadesini isti yoı·. 

Özsoy. 
2863/ 3010 Ankara : M. lVL V. Har- Muvazzaf memn.rlaı· gibi krndisiıH' 1k Bneüııırrıdrxliı· . 

. biye ·•dairesi evraJ( kale- mesken beJeli veri lm r.sini istiyor. 

2R64/ 3011 

minde Ömer Bugay. 

İstanhul : Kasrınıpnşa - Ca-· 
miikebir Mescid S. Nü. 
7 ~zimet. 

Şelıid olan oğlıından ann esin e tahsis 
edilen maaşm lwndiRiııe de bağlannın
sım istiyor. 

ıvr. M. Vekaletine. 
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2865/ 3012 Eskişclıi.r : l\luttalib cad- 30- Ili- 1937 tarih n : 2835 numara- Encümcn.dedir. 
dc:;i ~o. 105 Salih lıbra- lı arzuhalinin intarını istiyor. 

2866/ 3013 
him. 
1stanbtıl : Ualata - Ya
kuthan. İstikJal harbi ma-
lul zwbitler cL•.miycti 
Hakkı. 

İstikl~ll haı•bi malfıll e rinin diğer ımı
lilllerden farklı olu ı ·a k tcrfih ettiı-i 1.
mesini istiyor. 

Eııciimeııdedü·. 

2867/ 3014 İstanbul : Yüsek mübcn- ArzuJıal eııcümcniııin hakkında ittihaz Encümendedir. 

2868/3015 

dis mektebi müdür n1Ua
vini Naci Kutun. 
Balıkesir Muharrem 
Hasbi Kavak. 

ettiği kararın vekfilctc,:e tatbik edi lme
diğinden şikftyet ·ediyor. 
Meclis kararmm Devlet şürasr kara
rını ref edi b edemiycceğinin tasrih i-
ni istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

2869/3016 Ankara : Milli Müdafaa Askeri muvazzaf smrfa naldini isti- Encümcııdedir. 

askerlik şubesinde n1Ua- · yor. 
mele memuru Kadri Rı-

za Ünsan. 
2870/3017 Ağr·r : Ağrı vilayeti vali 18 -XII- 1936 tarih ve 2400 ııumaralt Eıı cümcndedir. 

Biirhan yanmda İ. Agah arzuhaline ektir. 

Yükselen. 

2871/3018 İzmir: Cezaevinde komu- .Bakiyei ınüddeti cezaiyelerinin affini Enrümcndcdir. 
nistlikten mah:h.-fım Hay- istiyorlar. 
ri Tekin ve Yusuf. 

2872/3019 Ankara : Denizciler cad- 2 -· VII- 193·6 tarih ve 2004/2895 nu- Enciiıncndcdir. 

desi No. 45 mütekaid pi- maralı arzuhaline ~zeyildir. 

yade subayr Receb Tonoğ·-

lu. 

2873/3020 lzroir : Karataş Asansör 
Şehid Nusrat sokağmdn 
No. 67 Yusuf Haymaki
oğlu. 

Emvali metruke meyamnda satılan 

mallarının aynen iadesini ve yahııd 
bedellerinin verilmesini istiyor. 

Eneüıne:nded i r. 

2874jR02l İstonbul - Üsküdar : A tik Maluliyet ma.aşı tahsisinden evvel c Bneiinıendedir·. 
valiele Abacr sokak No. 41 aid olan müterakim tüt ün i-kı·ıımiycs i-

Cemal vekili İhsan İdikut. nin verilmesini istiyor. 

2875/3022 İstaıı6ul - Fatih : Mılıçr
lar caddesi Knbaçı so k n k 
No. 50 !. Rıflu Em en. 

2876/ 3023 Üsküdar : Şeyh cami ci
varında Bostan So. N o. 
18 Ahmed İhsan 

Menıuriyetinin iadesini V<' miitenıkim Eııciiınıcııdcdil'. 

maaşlarrum verilmesini istiyo'r. 

Malul maaşlarına yapılacak zamlann M. M. Veknlrtine. 
müzakeresinde vergi kanunlarmda 
nazarı itibare alınması hakkında 

2877/3024 Üskiidar : İmrahor Ali 'l'ekaüd maaşının çoğaltrlmasr haldun- n n h i 1 iye vcl, fi.l et iııe. 
Pş. sokak No. 26 Ali Rrza da 
Gürcan 

2878/ 3025 Bursa : Mura<;liye, Bcşik- Ölen kardeşlerinden manş hağlanına- Rnrümcııdrdiı·. 
ilcer caddesi No. 23. Hati- sını istiyor. 
· ce ve .Zehra 



ltayid 
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2879/ 3026 Babaeski : Yeniköy muh
tarr Mustafa ve ar. 

2880/3028 lzmir : Bayraklr Bornova 
caddesi Se. No. ı Zahide 
ve Kadri 
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ATzuhal bulasası 

Kazalaı-mm tütün ekimi nuntakasıli

dan çıkarrlmamasını istiyorlar. 
İşgalinde bulunan hanenin temlikini 
istiyor. 

Muamelesi 

Ziı'aat veldletine. 

S. ve J. lVI. VekaJetine. 

288ıj3029 Pendik - İstanbul : Eski Muhassas ınaaşmm malulen tahsisini Eııcümendedir. 
Musul ınebusu ve sabık istiyor. 
Hakkari ınutasarrıfı. Or-
ta sokak N o. 46 Topçu 
)"Üzbaşr İbrahim F evzi 
vasrtaaile İbrahim Fevzi 

2882/3030 Zile : Samsun nüfus mü-
dürlüğünden mütekaid 
Bahri Malatyalr 

2883/303ı .Ankara : M. M. lv. D. 

Muhassa:s telmüd maaşındaki yanhşlr
ğttı tas'hihini istiyor. 

Binbaşılık nasbnun değiştirilmesini 

l~ııeüm endedir. 

Eııcii.mcnded.ir. 

Mü. Levazrm binbaşısı istiyor. 
Tevfik Kösebey 

2884/ 3032 V. Kor. 6. Tüm. 52. A. 3ı28 numaralı kanundaki · fıktanın Eııclimcndediı;. 

4. S. He. memuru Cemil tadi li dileğine dair 
Al tm öz 

2885/3034 Bandırma : Sabık ınal- Otuz seneyi mütecaviz Devlet hizıne" Emüıne.ııdedir. 
müdürü Arif Hikmet ka- tinde bulunan ölü kocasmrıı Ti1Ü81'a-

2886/3035 

2887/3036 

::l888/ 3037 

rısı Remziye 

Çanakkale : Kayalar kö
yünden Ayvacık kazası. 

Şehid Mahmud karısı 

.Ayşe 

İstanbul : Beşiktan ı89 
ncu alay 1. Tb. 3. Bl. ı. 

Kasım Selçuk 

lstanlıul : Koca ınnstaLH · 
paşa Askeri şubes i kar· 
şısında No. 89 Avni Ka
barı. 

~ ' 8flj :l038 Bursa : Setbaşı mevkii 
M. 1\ara.ına.ııı mahall esi 
Savacr B. sokak No. 7 l\L 
Zarifi Özgür. 

hak bulunduğu ikraıniyesinin verilme· 
sini istiyor. · 
Baikan harbinde şehid olan kocasın- :M. 1\f. V ckalctine. 
dan eytaın maaşr bağlanmasım istiyor. 

Açıkta kaldığı nıüddctlere aid ınaaş· Encümenued.ir. 
larının verilmesini istiyor. 

~~~hastan alJığı iidünç parayı Uüm- Encü1nendedir. 
rük ve inhis<lrhıı· vekaletince suç şek-
line sokularak hakkında tatbik olu-
nan cezanın ta.hfifile ınüstahak bu-
lunduğu ikraıııiycsinin verilmesini 
istiyor. 
Tekaüd maaşr kanuınmun müzakere- Eıı cümendcd ir. 

si csnasmda dileğinin nazarı itibare 
alrnma.-mr istiyor. 

28!30/ 3030 Samsun : Ulu Gazi Gebi Sa ımmııa ncfycdildiğinden lıahsil e Encümcndedir. 
caddesi No. 6 eski lVIar- memleketine iadesini istiyor. 
din mebusu l\Iustafa Said. 

2Rfll / 30-I-D Ankara: : Atpazarr Tunç 1\falfılcr\ tekaiid n AaŞı hağlanmasm'r 

sokak numarasız evde Ali istiyol'. 
Muğla. 

Tayini ınuarrncleye ma. 
hal olmadiğırtdan hıfu 
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2892/ 3041 Hckip1haiı : Partal Üze- Kazalan;ndaki müstantrğm gayrika- Adiiye veka,letinc. 
yir. nun! ınuameleelrind.cn dolayı tahki

kat İ crasım istiyoi·. 
2893/ 30-4::2 AJana : K öprüllü köyü - Köylerinden istenilen tenvirat ve Dahiliye vekaletine. 

289-!/ 30--l:3 

2895/ 30-!-! 

2896/ 30-1:5 

2897/ 30-!6 

2R!l8/ 30-t 7 

halkından Bekir. tanzifat vergisinin alrnmanıasrnı ıs

tiyol'lar. 

Sa 1 ilıli Gördes 1\Iah. 
Başkati bliğinclen mü teka
i d Şükrü Uğur. 

İstanbul : Ayaspaşa Me
zarlık sokak N o. 28 V u
lufer Ap. N o. 5 Ali Sa
i b eşi Gül ve çocukları. 

Ankaı-a D. D. Yolları ve 
limanları askeri komisyon 
başkanı Emin Çmar. 

sküd.ar : Yıldız otelin
de Ali Gürs. 

Ankara : Genel K. Baş

kanlığ·r daire Mü. S. 5 
hesab memuı·u Mustafa 
Gül. 

Telmüd kanununun müzakere:si esna
smda. dileğinin nazarı itibare almına
sıru istiyor. 

Ölü koeasmdan hidematr Yata.ni'~rc 
t.crtibiuclen maaş bağ·l a.nmasmr isti
yor. 

Al bay nashııun 30 ağustos 1931 tari
hinelen itibaren ımıtebe ı· acldedilmeı:ı i 

i ı :i n para ;-erilmesi ni i:stiyoı· . 

5- IY- 1937 tarih YC 2879 numara lı 

a ı·ıuhaliıı e ektir. 

3128 numaralı kaııundaki tashilıi il e 
lucl emdeıı ınalınmı bıı·a kılınamasım 

istiyor. 

l\1. 1\I. V el~illeti ne. 

EııcümendcJiı·. 

Bneümeındedir . 

Bncümendedir. 

:\L -:'IL Encümeııiııe. 

28U9j 3048 İzmır : ÖdemiŞ Bakkal İstiklfıl nıadalya s il e taltifi ve ücr etli Encümeındcdir. 

2900/ 30-t!) 

Şinasi yamnda Emin As
lan Karataş. 
Ankara : İtfai~re mcyda
ıunda Kırşehir hamnda 
K ayserinin eski Ömerler 
köyünden Nnınaıı Eı·de ııı , 

Bekir Çıtak n' Kadir 
Güven. 

hiı· y;ızifL'de <.;alışıııa smm teminine 
dair. 
Ct•ın i iaııat 

. . 
nı zam nam esme YC köy 

kaııuııuııa. ınnhali f olaı·ak nakdi biı· 

nıiikellefi.vetiıı köylc ı·in e kanunsuz 
olarak teı;anil eel ilmes inin meni hak-
km da. 

Dahiliye vcka lctine. 

2001/ 30!)0 Tı-ahzon : Ayafi lboy ma- 2G5tl sa.nlr l\annnun tef:siı-i talebine E·ncümeııdcclir. 

hallesi No. 114 evde Kars claü·. 
g-ünu·ük müdürlüğünden 

ınütel<; aid A. Ilaındi Ö-
nen. 

2902/ 3051 Adn.ııa : Köprülü küyü 
h a lkı nanıma Hali l Alı
medoğlu. 

2003/ 3052 Trabzon : Eski ı.ı~~ ı ed i5·e 
konıiscri Ah med 'rürkoğ·-

lu. 

290-!/ 3053 Zile TT ::ı c ı 'l'ahiı-oğ ln 

Kislik mahallrsi Fnacl 

A-Jqmın. 

T L• ıı ,-i ı-at n taıızif'a t verg-üünden is- Da h il iye ve ka l et ine. 
hsııalaı·ı ile körlerindeki muzar l ığm 

ku ldrnlmaınasınn dair. 
Aı:rkta kaldrğr ınüclu ete aid maaşla - Dahiliye vekaletine. 
J'ıııın ,-eı·ilıncsinc dah·. 

' L\ıs fiye i flü~· uıı komis:,·omınca n1atlu- Enciinıcıııdedir. 

lıu hakkında vcı-ilcn ı-cd karanıun ı-e-

fine dair. 
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~!.!05/3054 İstanbul Ene.zli Ha- Dalı i liye vckalctince nıcnnıriyctc ta- Encü.mendedir. 
sanoğlu Fatih Sultansc- ylııiııi istiyor. 
linı lV[üftü Ali mahallesi 
Said Çavuş sokak No. 
J 2 Alftettin Gönül taş. 

2!106/ 3055 Tekirdağ : ' :ıvı:uradlr cad-
desi No. 28 Esma hanc
sinde Ellıistan inhisar 

!nlıisarlar idaresince talıdidi sinnc G. ve 1. Veldiletine. 

t.i'tbi tutuldnğundan verilen ikraıni~rc 

ve tazminat hakkmdaki dileklerinin 
memuru A. Rıza Günay- nazan itibare alırınıası hakkında 
dm. 

2D07/ 30G6 Tokad : Avukat Rüştü Kendisine tarhedilen kazanç vergi- Eııcümeıııdedir. 

Kuyulu. sinde yapılan yolsuz muameleden şi

ldyet. 
2908/ 3057 Ankara : !.tfaiye meyda- Cemi ianat nizamnarrncsi ve köy ka- Dahiliye veldilctinc. 

mnda Kırşehir hamnrla nununa muhalif olarak nakd! bir mü-

2909/ 3058 

2910/ 3059 

Kayserinin Düğer köyün
den Eyütboğlu Ömer. 
!zmir - Karşıyaka : İ.bret 
S. No. 4/2. Mecid Okaner. 

İstanıbul : Kası;mpaşa Ku
laksız .Ailimcd kaptan Ma. 
Nalı.ncı yokuşunda No. 75. 
evde Şerafettİn Ercüs Sü-
leymanoğlu. 

kellefiyetin köylerine kanunsuz olarak 
teşmil edilmemesini istiyorlar. 
Ziraat iban1rası <tarafından satın alınan 
bağının iadesine dair. 

Gürmrük muhafaza g-enel komutanlr
ğrnca haklmıdtı verilen lmranıı refinc 
dıı.ir. 

Ziraat vckaJctine. 

G. ve t. Vekalctine. 

2011/ 3060 Ankara : Bursa pazarı Bulgarlar taı·afmdan yapılan 1azyik- Eıı cümcnded ir. 

Şaıkir biraderler ya nında 

B. Sıtkr. 

2012/ 3061 Adapazarı : Polis mü.te
kaidi A. Rıza. 

tan dolayı :ticaretıhaııesiııi terkile ana
vatana iltica etmiş oldl.1ğımdan Hü
kumetçe yardım edilmesini istiyor. 
Ma.lulen tekaüde sevkine dair. Encümmıdedir. 

2013/ 3062 İstanbul : .Samsun eski Teşkilatı mahsusadaki hidematmm Encümıendod ir. 
mUıhafaza memuru Aksa-. fili himnetten addile emsali misillü 
ray Hüseyin ağa Ma. tokaüdlüğÜnün İcrasını istiyor. 

2914/ 3063 

imam S. No. 6. Neşıet Önen. 

Edirne : Belediye arkası 
. No. 18. Behçet. 

2915/ 3064 (leyve : Gazi Süleyman 
Pş. Ma. Bakkal Salih. 

2916/3065 Rrznnım : Demiryolları 

Çimento ambarmda Arif. 

Yeni tekaüd kanununa göre maaş ·tah- E-ııcürrııendedir. 

sisine dair . 
Belediye tarafından yıkılan di.1kık:a- Dahiliye vekaletine. 
mmn tazminine dair. 

İhraç kararrum refine dair. Encümendedir. 

2917/3066 Bursa : Setbaşı Yeni ma- Münasib bir iş bulunmasmı istiyor. 
halle Teferci raddC'Rİ Nn. 

Eııcümendedir. 

3 kahveci Musa Coşınııı 

elile eski jandarma erba
şı Memduh Akbulut. 
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2918/3067 Şehzadebaşı - İstanbul : Hazinede emanet olarak kalan ınatlu - Maliye vekaletine. 
Eski Harbiye nazırı J\Ialı- batının verilmesini istiyor. 
mudiye çeşmcsi sokağı 

No. 20 GL Ziya 'l'utııak. 

2919/ 3068 Uç mahallesinde Hasan- Oğlu Alımedin şchiden vefat ettiği- M. M. VekaJetine. 
oğlu :M:eıned annesi Nazi- nin tes.ciline dair. 
fe. 

2920/3069 İstanbul : Süleymaniyr İskan suretile arazi v rilmesini isti- Encürrımıdedir. 
Deveoğlu yokuşu Muta- yor. 
sarrr:f sokak No. ll Os-
man İbra.himoğlu. 

2921/3070 İzmir : Eşrafpaşa Kaval- Altı çocuğu olduğundan ve muhtacı Encümıcndcdir. 

lıpmar caddesi No. 41 muavenet bulunduğundan ikramiyesi-
Hüseyin karısı İhsan. nin verilmesini i tiyor. 

2922/3071 Muğla : Kiavakdere ka- JVIuhtar İbrahimden şikayet ediyor. Dahiliye vekaletine. 
munundan Harndi DraL 

2923/3072 Kütahya : Altıntaş nahi- Tahal pazarının istasyon eivarına nak- Dahiliye vekaletine. 
yesi Zemme köyü halkın- line dair. 
dan Harndi ve a'r. 

2024/ 3073 Ankara : Sarnanpazarm- Hidematı vataniye tertibinden maaş En ·ÜTTIJC'ndcdir. 
da Kavaflar çarşısında tahsisine dair 
No. 41 Fatma Safiye Gel-
gül 

2925/ 3074 Kayseri Cümhuriyet 
mahallesinde İmamoğlu 
Zeki ve ar. 

2926/3075 İstanbul : Beyoğlu Kul
oğlu mahallesi Ağaha

mam caddesi Ferah apar-
tırnam No. 1 A. Nail Mut-
lugil 

Ticaret odası kaydiyelerini vaktinde lktı ·ad vck5lctine. 
vermediklerinden istenilen üç misli 
cezamn affine dair 

Yetim maaşının kesilmcmesine dair Eııcümimdedir. 

2927/3077 Samsun : Reşadiye ma- Devletin şahsiyeti nameviyesini tah- Adiiye vekaletine. 
hallesinde Gabi soka- kirden dolayı vaki olan isoadatın 

ğmda Hacı Yahyaoğlu doğru olmadığından hakkında taki-
Maksud İstif batı kanuniye yapılmaması dileğine 

dair 
2928/3078 Alaşehir : Mahkeme haş- 9- V -1936 tarih ve 1793 numaralı Encümendedir. 

katibi sabıkı Sadik karısı arzuhaline ektir. 
Emine 

2929/3079 Bandırma : Şose yolun- lVfuamele vergisi haklundaki dileğinin Encürnendedir. 
da Terakki un fabrikası nazarr itibare alınmasına dair 
sahibi Sabri Nasır Urallı 

2930/3080 Ayvacık : Babakale kö- 3107 numaralı kanunun tefsiri ile hu- M. M. Veka.letine. 
yünden Şehid Ali Os- kuklarının muhafazasının teminine 
manoğlu Adil dair 



Ka. yi d 
No. 
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293ı/308ı İzmir : Karataş, Şelıid 
Nusret sokağında No. 67 
Haymakioğlu ·Yusuf 

2932/3082 Muğla : Eski icra memu
ru Baki Soydan 

362-

Arzuhal bulasası 

Babasından intikal eden emlake Mali
yece vaki müdahalenin refi veya bede
linin verilmesine dair 

Tekaüdlüğünün icrası dileğine dair 

Muamelesi 

Enciimendedir. 

Encümcndcdir. 

2933/3083 Vezirköprü : Nuri Pala Milli emlakten takistle satın aldıklarr Maliye vekaletine. 
ve ar. emlak hakkındaki dileklerinin nazarı 

itibare alınması hakkında 
2934/3085 Silvan : Şimşim köyün- Eşkıyalar tarafından tecavüze• maruz DahiHye vckaletine. 

den Hazro nalliyesine kaldıklarmdan sefaletierinin önüne 
bağlı Bekir ve ar. geçilmesi ve iş bulunması hakkında 

2935/3088' Alibey nahiyesi : Nanırk Spor sahası yapılmak üzere elinden Dahiliye vekalctine. 
Kemal mahallesinden Sa- alınmak istenilen arazi hakkındaki 

lih Erozan karara itiraz ediyor. 

2936/3089 Alay 235. Tabur ı8. Bö- Terfibinin temini dileğine dair Encümendcdir. 
lük ı. Yüzbaşı Emin Ka-
raltan 

2937/ 3090 ! stanbul : Galata Yakut- Askeri malilllerin sivil memurlar· gi~ Encümendedir. 
han !stiklil.l harbi malul bi muayeneye tabi olmamaları hak-
zabitler cemiyeti. Hakkı krnda 

2938/309ı Kandıra : Receb Fehmi ı3- IV -ı937 tarih ve 853 numaralı Encümendedir. 
Duroğlu Arzuhal encüıneninin kararum itiraz 

ediyor. 

2939/3092 Sultanahmed : İstanbul · İstanbul İlbayr ve Emniyet direktö- Dahiliye vekaletine. 
Kasaposman sokağı No. ründen şikayet ediyorlar. 
14 Dr. Hikmet Kıvılcım 
ve ar. 

2940/3093 Üsküdar : Fıstık ağacr. Telmüd maaşmııı tezyidini istiyor. EJ.ncüm:endedir. 
Nıo. 6 Ata Canıtez. 

2941/3094 İstanbul : Sultanalımed 24 - III - 1937 tarih ve 2789 numaralı Encüme.ndedir. 
Üçler S. No. 7 Faik Zaim. arzuhaline ektir. 

2942/3095 Samsun : Tütün faıbrika
sr tütün paket ımemuru. 

Ahmed Hacı Ci·han. 

2943/3096 Bağlum : Toyoğ·ulların

dan Memed Sam~am. 

2444/3098 lstanbul : Bahçekapıda 

Gemıanya hanında No. 
3 Memed Yusuf ve FaJı

l'ett in vekili Hasan Tah-
sin Uçar. 

2028 numaralı kanunun ı nci madde
sinin B. fıkrasından istifadesiııin te
minini istiyor. 

.&nkara orman müdürlüğünce orma
nına- vaki müdahalenin menine dair 

Tasfiye muaımelesi hakkında Devlet 
şılrasınca verilen kararın i nfazr diJc
ğine da.ir 

2945/3099 Salihli : Rırvel'i köyün- Polis mesleğiııe alınmasına dair 
den Abdullah .İlhan. 

G. ve 1. Vekaletine. 

Ziraat veldlletine. 

Encümendcdir. 

Encüınendcdir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

2946/ 3100 Ankara : lVL. M. V. Leva
zıın dairesi şube 6 hesaıb 

memuru lsmail Hakln 
Ö:~. el. 
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Harcır·ah ınatlı1bu hakkmdaki di leği - Encümendedir. 
nin nazarı itibare alınarak karar it
tihaznu istiyor. 

2947/ 3101 Ayancık kazasında mu- Arzuhal encümeninde ıınukayyid 928 Encümendedir. 
kim Samioğlu Şuayib senesinin 922/ 673 ımınaralı istidası-

Büikan. na ilişik vesikasım istiyor. 
2948/3102 Bmanbaşı : Borandere ve 5 - IV - 1937 tarih ve 2866 numaralı Encümendedir. 

Kara:buğaz köyleri :ima,mı 
Hasan ve Lokman. 

2949/ 3103 Malatya : Trahom müca
dele ılıastanesi sıhhat me
muru Mustafa Karlrdağ. 

2950/ 3104 İ:mnir : Eşrefpaşa Orha
niye birinci Havai S. No. 
1 ı. Mütekaid emekli su
bayı Enver Y arutkan. 

2951/3105 Konya Ereğiisi : Zengen 
köyünden .Ceyhan ikamu
nuna ıbağlr Musa Sayar. 

2952/ 3106 Salihli : Buğday ikıoruma 
ibekçisi Mustafa .T.uoğlu. 

2953/3107 Van : Çilingiroğlu Me
med ve Ar. 

2954/3108 İstanıbul ·: Yıldız sarayı 
kapıcısı Hüseyin vas:rta
sile Zeıhra. 

istidalarmm intacmı istiyorlar~ 

Ücretle istihdaım edildiğinden .tekaüd Encümendedir. 
maaşmdan katiyat yapılmamasım is-
tiyor. 
Ha,ksız ve ~nad suretile teıkaüde sev- M. M. Vekaletine. 
kedildiğinden şikayet ediyor. 

Köyleri hududunıda,ki mera ihtila:fı- Encümendedir. 
nın hallini istiyor, 

İskan suretile v·erilen bağ ve .tarla S. ve 1. M. Vekaletıine. 
için vazedilen ipoteğin refine dair. 
Şehrin iba..Pm bir mahalle naıkli hak- Dahiliye vekaJetine. 
kmda,ki ilbay tarafından verilen ka-
rarda isaıbet olmadığına dair. 
Şehid oğlundan maaş taJısisini istiyor- M. M. Vekaletine. 

·-
2955/3109 Ankara : T. Geseyron ve- Arzuhal endimenının 182/165 numa- Mal. ve İktısad veka-

kili !belediye karşı:sı Ali ralı kararmm aid olduğu vekaletçe letlerine. 
Nazmi apartLmanı M. .tatbik edilmediğinden şikayet. 
Eyüıb. 

2956/3110 Ankara : Harbiye dairesi 
Reis muavini albay Ra
sim Sengir. 

2957/3111 Kartal - !stanbul : İstas
yon karşısında No. 24 
E,tem kaptan Hüsey in
oğlu. 

asıb taslıihi dileğine dair. Encümendedir. 

Der ece üzerinden malı1liyet maaşmm Encümendedir. 
tebdilen tahsisini istiyor. 

2958/ 3112 İzmir : Reşadiye ınahal- Memuriyete tayinini istiyor. 
lesinde Recaizade soka-

Encümendedir. 

, ğmda No. 5 Fettah ·Alp. 
2959/3113 Osmaniye : Osmaniye c tı

zaevinde· mahkum Ömer. 
Bakiyei müddeti 
istiyor. 

cezaiyesinin affiııi Adliye vekaletine. 
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2960/3114 Bandırma : Şose yolun- Muamele vevgisi hakkındaki dileği- Encümendedir. 
da Terakki un değirme- nin yerine getirilmesini istiyor. 
nei sahibi Nasır Uralr. 

2961/3115 Afyon : Anrstrna mahal- Haksız olarak mahkum edildiğinden G. ve t. Vekaletıne. 

lesinde İnhisar eski me- · ve vazifesinden çıkarıldığından şiM-
ınuru Ruhi Bilgiç. yet ediyor. 

2962/3116 Akseki : Tevfik. 22 - III - 1937 tarih ve 2764 numaralı Dahiliye vekaletine. 
arzuhaline ektir. 

2963/3117 Beşiktaş - İstanbul : İlı- Paizlikten ötürü tarhedilen verginin Encümendedir. 
lamur Nar sokak No. 8 alrnmamasına dair. 
Süleyman Baltacr. 

2964/3118 Bartrn : Okula],: mahale- Bartının Karasu köyünde mukim Dahiliye veldlctıne. 

sinden Hasan Atamer. mütegallihe Mustafa hakkında t.aılübat 

2965/ 3119 Beşiktaş : Yeni mahalle 
Pırın S. No. ll merhum 
Hasan Pehmi Pş. eşi Ha
tice Şayan. 

2966/ 3120 Bursa : Aptal rnaJıalcsi 

'l'ahal çıkiDazı No. 20 
Mustafa Rüştü. 

2967 j3121 lzın ir : Hacmıahımnt ma
hallesi · Numanzade ~ık
mazı No. 16. Ayşe İkıbaL 

2968/ 3122 lstanbul : Kadrköy Yel-

yapıLmasını istiyor. 
Hukuku tasarrufiyesi hakkında mah
kemece verilen hüküm mağduriyetini 

mucib olduğuna dair 

Adiiye vekaJetine. 

Mallıl olduğundan terfibinin 1emiııini Encümendedir. 
istiyor. 

Kiöınür madeni aramak üzere lktısad İktısad veka1etine. 
vckfdetinden verilen üç kıta ruhsat-
namenin kanuna uygunsuz olarak 
i ptal edildiğinden şikayet ediyor. 
2 -XII - 1936 tal'ih ve 2346 numaı·alr Encümendedir. 

değir.meni Nemlizade S. at·zuhaline ektit·. 
NQ. 78 Cudi Unur. 

2969/ 3123 Kelkit : Vekalct. emı· indc 1\Iaaş tahsisi hakkındaki dileğinin na- Encüınendedir. 

e:ski tahrir.at kat.iıbi Sü- zarı itibare atmmasını istiym. 
reyya. 

2970/ 3124 lstaııhul : l\fcı·divcnköy fatcn muhtacı .muavenet olduğundan Encümcndedir. 
lma m S. o. Erenköy Milli mücadeledeki lı izmetine müka-
Zchra Özvercn. faten, muhtacı -muavcn et olduğundan, 

maaş tahsisine dair 

2971/ 3125 Kütahya 
halesinde 
T.ahsin. 

lVLecid iyc ına

NQ. 4 Hasan 
'J'aı•hcdilen kaza ııç vcl'gisi nin al nııma- Maliye veka1etine. 
ınasına dair 

2972/3126 Bahçe Beleeliye ı·cısı 

Ha ·au Çanga. 

2973/ 3127 İstanbul : Rumelihisar 
Alipertek malıallesinde 
Çeşme sokak No. 16 Ke
mal Argun. 

Ayran memba suyu hakkında Devlet 
şimısınca verilen karardaki hatayı 

içtilıadiyenin tetkikine dair. 
'J'ckaüd maaşr tahsisi hakkındaki dile
ğinin navı.rr itibare alınmasına dair. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekaletine. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
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2974/3128 Smuç : Maliye eski ikin
ci tahsildarı Mustafa. 

2975/ 3129 Söğütçüköyü ihtiyar he
yotinden Özdemil' ve ar
kadaşları. 

2976/ 3130 Kütahya : Simav Kilise 
köyünden 1 bralıim ve ar
kadaşları. 

2077/ 3131 İstanbul : Erenköy Sua
diye malıallesi Kaptan 
Arif sokak No. 25 Dr. 
İsmail Hakkı Arsever. 
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Açrk maaşı verilmesine ve memuriye- Maliye vekiiletine. 
to tayinine dair. 

Umurbey namile maruf mahalde yir- Maliye vekaletine. 
nı i bin dönümlük arazii haliyenin 
kondilerine mukassatan veya defaten 
pa rası verilmek üzere tomlikini isti-
yurlar. 
19- III- 1937 tarih ve 27-!4 numaralı Dahiliye vekiiletine. 
arzuhal ine cktir. 

Yarbay rüthcsi ür.erinden tekaüdlii- Encümendedir. 
ğünün t.aslıilıini istiyor. 

2!)78/ 3132 ls tanbul Edirnekapı üı: sene meınuı·iy eLten ıııalll'nın iyet Adliye vekiUetine. 
Kasım Gün.aru Yürük rezasının refi için af istiyor. 
sokak No. 3 Hüseyin. 

2!)79/ 3133 .Z:ongnldak Mütekaid 'l'ekaüd mnanıelesindeki kaııw1suz Encümmıdedir. 

jandarma binbaşısı Fikl'i muamelenin düzoltilıncsini ist iyor. 
Özgen. 

2980/ 313± Rize : Kültür başkatibi Baremeleki J ereccsinin tayini ve aile Encüınendedir. 

Alımed Harndi Sel~uk. harcırahı verilmesini istiyor. 

2981/ 3135 <:ö lge : Keşar köyünden 
Haydar ve arkadaşları. 

2982/ 3136 Denizli : Donir. li lisesi ta
lebesinden Aradahanlı 

Hasanoğlu !zzet Acar ve 
arkadaşları. 

29 3/ 3137 Ankam : 1\L M. Vckttl -
ti Harbiye dairesi mu
habere deposu S. 5. me
muru İbrahim Eteın Öz
dinç. 

8aynn ka çağından dolayı vaki isnad :Maliye vekaletine. 
dolayısite tarhedilen cezalı verginin 
alımnamasma dair. 

Amcalan ıvıuğ l a ına l iye tahsi ldan Maliye vekaletine. 
Dervişin Deııiz l i ., · e naklini i st i yorlaı- . 

'l'ekaüdliiğünüıı ı ·pf iııi w•ya kıdem tcı·
fi i nin bu l uııdurulınasrnı i stiyoı· . 

Encüıncndedir. 

20 4/ 3138 Van Deınirci Ömer Van ınc ı·kczinin başinı mahall e nak- Dahiliye vekaletine. 
Güngörür ve arkadaşları. 

2085/ 313!) Ankara : Hamdiye· ma
hallesinde Menemen !t
faiye caddesinde Kırşe

hir hamnda misafir. Ha
mit Hüseyinoğlu . 

2986/ 3140 Ankara : l\1. M. Vekaleti 
levazrm Ş. D. 6. muamele 
memuru İsmail Hakkı. 

!edilmesini istiyorlar. 

l\'Ia luliyet maaşı tahsisine d ai ı·. 

Nasbınm t.ashihile terfiinin i.rminine 
dair. 

E neiimendedir. 

M. M. V kaletine. 



Ka yi d 
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Arzuhal sahibinin 
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2987 / 31-U Urfa : Koruklu köyün
den Emin Oruç n arka
daşları. 

2088/ 31-!2 ! sta nbul : Topkapı Fat-
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Ziraat bankasma olan bor larr hak- İktısad vekaletine. 
kındaki dilekl erinin nazarr itibare 
alınınasma dair. 

.Kocasından takdir edilen nafakaıun Adliye vekaletine. 
ımısultan mahalles i Ar·alı- Tokad icrasrnca tahsilinin teminini 
lar çıknıazr No. 2 Fatımı istiyor. 
Zehra. 

208!) }3143 htanbnl : Kasımpaşa Ye
ni çcşıne caddesi No. 28 
Bilal Bingöl. 

2000j 31J-! lrf.a : Hilvan kazası 

malınüdürü Tahsin Dmu. 

2991/ 3145 eYşehir : Camiiatik ma-

Haı·cn·a h matlubnnun verilmesine Dahiliye vekaletine. 
dair. 

933 bütçe kanununun (H ) fıkrasm- lVIaliye vekiHctine. 
daki 931 bütçe kanum.1ilun (17) nci 
maddesinde üceetli işe tayin edilenle-
ri n sınıfına ım1adil m emtniyete ta-
yin haklarının ınah:fnz olduğu tabiri 
içinde memuriyetİn :fcri olan a çık 

maaşr almak hakkının da dahil olup 
olmadığınnı tefsiri _haklanda 

23- XII- 1936 tarih ve 2439 mıına- Encümcndedir. 
hallesinde Kaprcroğlu so- ralr arztıhalinin intacım istiyor. 
kağında No. 19 :Mustafa 
Ert ürk. 

2992/ 3146 !stanbul : Kadıköy Acı- Künyesindeki menfilik hükmünün lVI. Encümendedir. 
badem :Muhtabey sokak 1\'I. V. ce kaldırılmasını istiyor. 
N o. 2 Fethi U zgören 

2!)93/ 3147 Ankara : Anadolu otelin- 3028 numaralı kanunun birinci :fıkra- Maliye vekôletine. 
de Edirne lVIilli emlak sında balışedilen hukuk derecesinde 
müdürlüğünden emekli. bir hakka mazhariyatini istiyor. 
Kazım Erdil 

2994/ 3148 İstanbul : Sarıyer Dere
boyu No. 80. F erid Ay
gen 

2995/3149 İstanbul : Enmiyet mü
dürlüğü birinci şube bi
rinci kısımda No. 1309 
Mustafa Bilgin 

Hizmeti askeriyesinin hizmeti mülki
yesine ilavesini ve seferberlik zamla
rile birlikte sayılmasım istiyor. 

Üçüncü komiserlik rütbesinin iadesini 
istiyor. 

Di. M:. Reisliğine. 

Bncümendedir. 

2996/ 3150 İzmir : Basmahane karşı- Bareın kanununa göre telmüd maaşı- Eııcüınendedir. 

sı Müveddet salonunda mn tezyidini istiyor. 
Bergama posta memur
luğundan mütekaid Faik 
Ünal 

2997/ 3151 Antalya : Civelek S. No. 28- III -1936 tarih ve 1566 numaralı Encümendedir. 
22. Eski müstantık Süley- arzuhalinin neticesinin bildirilmesini 
man Ergil istiyor. 
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2998/ 3152 İstanbul : F atih Sanağa Kendisini ölümle tehdid eden eşhas Adii ye vel<fı.l cti nc. 
M. Hasanbaba sokak ro. haklanda takihat yapılmasını istiyor. 
8. Ferdane Ersavaş 

2999/ 3153 .Ankara : Maarif V. Orta 
öğretmen bölüm yardi
r ektörü Alilettin vasrtasi
le Burhanettin Dalayınan 

.Gayri kanuni olarak tekaüde 
dildiğinden refini istiyor. 

sevk c- ::\L 1\'L c Vkfı letine. 

3000/3154 Ankara : Balkat köyün- Devlet · demiryollarınca ikramiye mat- Nafra vekaletine. 
de mütekaid yüzbaşı lubnnun verilmesine dair 
Mustafa Bora 

3001/3155 Ankara : Gazibey ın ah al- Dava vekilliği yapması için eehliyet- Enciimendedir. 
lesinde Hasanoğlu Osman name istiyor. 
Taşkınbaş 

3002/ 3156 Kayseri : Şimendifor de- Devlet demiryoll armdaki vazifesine Nnfıa vekaletine. 
posunda Ateşçi Rifat ya- ahnnıasnu ist.iyor. 
nmda Hay:rettin Özel 

3003/ 3157 Ankara : İktısad veku- 3- XII - 1936 tarih ve 2350 nunıaralr Encümcndcdi r. 
leti Türkofis neşriyat ser- arzuhaline ektir. 
visi fransızca mütercimi 
Ragıb Rıfkı Özgürel 

3004/ 3158 Ankara : Koyunpazarı 12- II -1937 tarih ve 2639 numaralı Encümendcclir. 
Çukurhan Gemlikli lVI. T. arzuhaline ektir. 
Tanrıoğlu 

3005/ 3159 İzmir : Karşıyaka İsm et 

paşa So. No. 21 l\L Srtlu 
ve ar. 

3006/ 3160 İzmir : Güzel yalı, tram
vay caddesi No. 1162 M. 
Rıza Akel 

Gayri mi.ibadillerin dokuz maddelik 1Hal iye ve ku leti ne. 
dileğinin nazarr itibare almmasma 
dair 

Telmüd nıaaşı bağlanınasnıı istiyor. İktısad Yckalctine. 

3007/ 3161 İstanbul : Kasnnpaşa po- Tekrar memuriyete alınması dileğine Nafıa vekaletine. 
lis merkezi karşısı I-Iüda- dair 
verdi apartnnam kat 2. 
Osman Recai Aksu 

3008/ 3162 Kars : İstasyon mahalle- Telmüdlük muamelesinin yapılması ve Eııcürrııcııded.ir. 
si Rifatibey caddesi No. 42 harciralınnıı Yerilmesini iS'tiyor. 
Fclımi Gündüz. 

3009/ 3163 Antalya : Sinan ına:halle- Tevliyet vakfı ha.kkrnda Devlet şura- En cünııcndcdir. 

si Kartopıoğullarrndan Ali sınca verilen red kararrnrn düzeltil-
Kar.top. mcsine dair . 

3010/ 3164 Nevşehir : Kapıcııbaşı ma- Nevşehir belediyesindeki suiistimalin Du h ili.,·e vckfLletinc. 
hallesinden Halil İbra- meydana çııkarılması için mü:f.etti, 
himoğlu Abdulla·h Usla ıı. gönderilrnesin1:ı dair. 

3011/316:) . S eydişehir : PülüıııL·ı· es- Vazifeden çıkarılması lıakkrndaki ka- Bnci.i:menclcdir. 
dd ilıakimi Bi.iı1ı.aıı Ana- rara itiraz ediyor. 
dolu. 



Ka yi d 
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3012/ 3166 

3013/ 3167 

3014/3168 

3015/3169 

Arzuhal sahibimn 
isim ve adresi 

Bursa: Süleymanoğlu A:k
su köyünden Ham Ak

ib~. 

Suriye : Humus Derfur 
karyesinde Şemsettin Si
vasi evladından Reoeb 
Kamil. 

Gazi Anteb : İnhisarlar 
başmüdürü Aziz Akıncan. 

Bursa : MalUl gaziler ce
miyeti reisi No. 30. 

3016/3170 İstanbul : Beyoğlu Al-
yon S. No. 17 E. Kasrnı. 

3017/3171 Ankara :Milli Müdafa::ı 

vekaleti Zat işleı·i daire~i 

şu. 10 müdürü Kur. Yar
bay İbrahim N edi m. 
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Mülıtaci muavenet ve malul olduğun
dan tedavisi için yardım ediLmesini 
istiyor. 

5 - II - 1937 .tarih ve 2600 numaralı 
arzuhaline ektir. 

20 - V - 1936 tariılı ve 506 nuırnaralı 
arzuılıaline ektir. 

Harb ımalfıllerinin terfihine dair. 

!nhisarlar umum müdürlüğünce m.;
muriyete alınmasına dair. 

Nasbınm düzeltilmesi dileğiıı e dair. 

Muamelesi 

Encümcmlodir. 

Dahiliye vekalctinc. 

Encümendedir. 

Enı;ümıcndcdir. 

, . ve l. V ckalctine. 

Enci.i.meııdedir . 

3018/3172 Keban - Elaziz: Kil or aşa- Geri kalan cezasının affine dair 
ğı köyünden Osman Mu-

Eneiiınendeclir. 

saoğlu. 

3019/3173 Tekirdağ : Tmg·ııd ma
lı allesi No. 19 Srdıka Er
güt. 

3020/3174 Burhaniye : Emekli tcl
ıgraf müdürü Göüeç na
hiyesinde No. 44 .Ali Rrza 
YaVuz. 

'fevliyet vakfı haklanda Devlet şur·a- lHaliye vck:lletiııe. 
smca verilen red kararının düzeltil-
mesine dair. 

Tahsis edilen tckai.i.d maaşının tezyi- Eııcüıncndedir. 

eli dileğine dair. 

3021/3175 Bulanık : Sürıncneli Hii- İskanının bozulmamasını ve v rilen S. ve İ. M. Vekalctine. 
seyinoğlu Ali Osman . tapularının iptal edilmemesini isti-

yor. 
302.2/3176 Bandırma : Muharrem 

Şekerci ve ar. 
Kazan<: ve bina vel'gi l c ı'i hakkındaki 1VI:.ıli .vc vokaletine. 
dileklerinin nazarı itibare almınasınr. 
istiyor. 

3023/3177 An kara : Hct.ısad veka lct i 
Türkofis mi.i.tercimi Rrf
~a Özgürel. 

3 -XII- 1936 tarih ve 2350 numaralı Encümcııucdir. 

arzuhaline ektir. 

3024/ 3178 Giresun : Giresun 
noteri Fehnıi Aktan. 

eski 1\fahln"Lnı iycti ıtecil odildiğinden me
muriyeti hakkındaki dileğinin nazarr 
itibare alınmasına dair. 

E1ıcii.mmıdcdir. 

3025/3179 Ankara :Vilayet tahrirat Tahvili nıemuriy.et dolayrsile yolda ge- Dahiliye vcld\lctiııe. 
mümeyyizi Süreyya Diık- çen müddete aid maaşının verilmesini 
men. istiyor. 

3026/3180 Görümze köyii Feke ka- Asliye mahkemesinin kazalarma na.k: Adliye vekaletine. 
zasr : Mu:htar Ali ve Ar. line dair. 
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3027/3181 İstanbul : Beyoğlu Rizu- İsıtildal haııb za:rnımnun verilmesine M. :ıvı:. V ekaletine. 
ağa mahallesi Palaska S. dair. 
No. 29. Ahmed Belil. 

3028/ 3182 Erzurum : Haııb n:ıalulü Umumi baı,bde malUl kaldığından M. :ıvı:. Vekaletine. 
M-endiefendi mahallesin- maaş tahsisini istiyor. 
den Rifat tbrahimoğlu . 

3029/ 3183 Mudanya : Musabey ma- Borçlallima kanununa t evfikan arazi S. ve İ. M. VekiHetine. 
ihallesi Hocaali cami S. verilmesine dair. 
No. 30 Vasfi Kaya. 

3030/3185 Alucra : Alucra kazası Maaşmm arttrrılmasmr istiyor. Eneümendoclir. 
imamr A'hmed Paçaoğlu. 

3031/ 3186 Bolu - Bolaman KaıbaJk- Malül olduğundan mühtacin terübin- Encümıendoclir. 

dağr köyünden Muradoğlu den yardrm ediLmesine dair. 
Ali Galib . . 

3032/ 3187 Konya : Aksaray Krzrl
mınare mahallesinden 
Kazım Özdin ve arkadaş
larr. 

J\ rznlıal cnciinıcııi nıııkı:ıt'l'l't·at· rch'e
linin sayr 21 ve 697 numaralı kararı

na itiraz ediyor. 

Enciimendedir. 

3033/ 3188 ! stallibul : Vanköyü No. Malül olduğundan telmüd maaşının ::\L ::vr. Vekalct.ine. 
38 Eaneldi general Öm ur ona göre tabsisini istiyor. 
Fahrettin Türklnı r ı . 

3034/ 3193 :ıvı:araı;; : İstin a-E azalığuı
dan ımütekaid r-ra.mdi 
Kuşcuoğlu . 

Hazi neye aid tarla iç:in istenil en eerı M:ıliy e vckaletine. 
misil hald,rndaki dileğinin nazarr iti-
bare almımasma. dair 

3035/ 3]94 Elaziz : Elaziz Musta- Vıırzlık vazifesinin iadrsi dileğin il dair. D. !şleri Rcisliğine. 

fapaşa mahalesinclc U c-
med Tevfik Yalnız 

3036/ 3195 Trab-zon : Yrldırrm c_:a.rşr- Zelıra ve Salih haldannda adil ta!;:;- Eneümendedir. 
smda Karadeniz otelinde bat yapılmasma dair 

3037/3197 

3038/ 3]9, 

Sey:fettin. 

Ilgaz : Aşağı mahall esin
den ölü Hüseyin karısı 

Sabriye. 

tstanbul : Şehremini ma
halesi Yunusemı::e S. No. 
ll müJı.asebeeilikten mü
teka.id Talat Kuleli. 

3039/ 3199 Bursa : Uzunçarşrda sar-
raf David Sa1ban. 

1\'lilli c ınlfiktcn taıksitle sutın ;:ı; · ~r~_; Maliye vekaletine. 
emiakin ihalesinin feshedilmesine d ai ı·. 

Tckailcl maa,5mm tczyidil c t crfilıinin 

lemini dileğine dair 
1\1. M. Vekaletine. 

E<şi Viktoryanrn dairci itaatında bn- Adiiye vekaletine. 
lunması hakkında ma;hkemece verilen 
bükmün infazı dileğine dair. 

3040/3200 Pazarcık : Par.arcrk kar.n- 17 - VIII - 1936 tarih ve 2086, 22-III- Encürrııendedir. 

smda mukim Salman Pak. 1937 tarih ve 2767 numaralı arzuhali-
ne ekıtir. 

3041/3201 Giresun : Eski noter F eh- 27 - V - 1937 tarih ve 3178 numaralı Encümcndedir. 
mi. arzuhaline ektir. 
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3042/3202 Eski Gazi Anteb mebusu Birinci Büyük Millet lVIeelisi azasr 1- Encümen-dedir. 
Yasin Kutlu. duğundan yardım edilmesini istiyor. 

3043/3203 !stanbul : Harbiye oku- Milli mücadeledeki hizmetinin fi li h iz- 1\II. M. V ekaletine. 
lunda ikursta jandarma ınet addile nasbrnrn düzclti1mesini is-
yüzbaşrsı Kenan kurd. t iyor. 

3044/3204 Bandn·ına Mütekaid 
binbaşı Yahya Arıkan. 

3045/3205 Uzunköprü : Fen memu
ru Salahattİn Tan. 

3046/3206 Mara.ş : Cezaevinde eski 
yol tahsildarı Ali Ersoy. 

3047/3207 

3048, '3208 

Samsun : 19 mayıs ma
hallesi Şefkatiye sokak 
No .. 31 Memed Aıkbinar. 

Kayseri . Devlet demir
yolları işletme muhasebe
sinde memur Şevket ya
nında Memed Kantarcr. 

Tekaüd maaşının tezyidi ile ter f ihi
nin terninini ristiyor. 

Devlet memuriyet hizmotin~n tevsiki 
ile mağdur edilmemesini istiyor. 

Mahkı1miyet cezasının aifine dair. 

Hukuku memnuasmın iadesile D. De
miryollarrndaki vazif esü1e alının asma 
dair. 

Açık maaşa: v·erilmesi ve memur:iy te 
tayinini istiY,or. 

M. lVL V ekaletine. 

D ah i liye vp,Mletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Maliye ,·ekJletinl'. 

3049/ 3209 Çoruıh : Yusufeli rkazası- Milli cmlalrten satın aldığı tarlanın ~1aliy e vekaJetine. 
nın Ersis kentinde Os- ınütebak i kalan taksit borcunun ai-
man Keçeci. fine dair. 

3050/ 3210 Ber~gama - Kınık : Malfıl Malul kaldığından nnaaş tahsisi ile M. lVI. Vck1letine. 
Türk cedid Ma. Ahmed teriihinin .temini dileğjne dair. 
P ehlivan. 

3051/ 3211 Kayseri : Pınarbaşında Tekaüd rnaa,~ı bağlanmasını istiyor. 
ük okul ~mekli öğrctm<m i 

Talat Temeltaş. 

3052/ 3212 Ankara : U. J . K. Leva- 'l'erfihinin temini dileğjne dair. 
zım rm üdürü Lv. Y z. !. 
Kıeınal. 

Maliye vekaletine. 

M. M. Vekaletinc. 

3053/ 3213 Atabey ibelediye reisi S. 
Alpsan ve Ar. 

Tütün ziraatinin menedilmemesine G. ve !. Vekalctin e. 

3054/ 3214 İstanbul : Galata Ya
ikutlıan No. 7. ! stiklal har-
ıbi malulLeri cemiyet-i 
Hakkı. 

dair. 

Malullerin t erfi:hi haklundaki kanu- M. M . Vekiiletine. 
nun ibir an evvel çrkınasrru i-stiyor. 

3055/ 3215 İstanıbul : Askeri tılbbiye Terfi'lıinin temini veya yaı~baylıkla E-n cümendedir. 
meiktebi eczaJCI lbinbaşr tekaüdlüğünün yapılmasma dair. 
Hüsnü 1\fusluibaş. 

3056/ 3216 Aydın 

Din çel. 
Avukat Şevket Hakiınliğe . tay ini veya terkettiği te- Adliye vekaletine. 

kaüdiyeye mukabil tazminat verilme-
si ni istiyor. 
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3057/ 3217 İstanhul : Neft sandrkat 
benzin istasyonu ma lül 
yüzbaşı Halid ve arka
daşlarr. 

! stanbul belediyesince otobüs işlet- Dahiliye vekaletine. 
mesinin imtiyazını almak teşebbüsün-
den sarfınazar ettiklerinden işlettik-
leri otobüslerin belediyece satın alın-
ınası hakkmda. 

3058/ 3218 Kırs : Digor Türk Sö
ğütlü muzafatından Ö-

Başka bir ınahalde iskan edilmiyerek Dahiliye veka.letine. 
köyünde brralnlmasmı isti~·or. 

mer Hasanoğlu. 

305!J/ 321!) 1zmiı- : Göztepe Şahin İskanının temini dileğinc dair. 
sokak No. 33 İbrahim 
Yurdakul. 

S. ve İ. M:. Veka1etine. 

3060/ 3220 Kadıköy : I-Iünkarimaınr .MaliUiyet dereecsinin tcvsik ı ile ona :ıvı: . M. Vekaletine. 
Fıstıklr sokak No. 18 İs- gö ı·e maaş tahsisini istiyor. 
mail Nüzhet. 

3061 / 3221 Haydaı-paşa: Askel"i has
tanesi II. tabibi Haydar 
Özüak. 

iasbrnm düzeltilmesini ve 400 nu
maralı kanundan istifııdesini istiyor. 

WL M. V ekalctine 

3062/ 3223 Aıılnı.ra : B. M. M. Mat- Belediyece atsasma müdahale edildi- Dahiliye vekiletine. 
haa müsahhihlerindcn ğinden şik.-1,yct ediyor. 
Haşid Badem] i. 

3063/ 322-l: Ankara : M. M. Veka leti 19- V- 1937 tarih ve 3137 numaralı Adliye veld letine. 
Harbiye dairesi muhalıe- arzuhaline ektir. 
re deposu S. 5, ınennırn 

1. Etem Özdinç. 

306-l:/3~25 Aııkaı-a : Bozkurd ma- Mühendislik ruhsatııam esi verilmesi 
ha llesi Orta sokak No. hakkında. 

30 Behçet Koşansu . 

3065/ 3226 lHüstakil jandarma tahu
ı·u 2. BL K. Önyüzbaşr 
\ı.zmi yanında Önyüzba

şr Şükrü Türkoğ· l u. 

3066/ 3227 1stanhul : Calata Made-

J\ ı,: ıkt:ı ka ldrğr müddctc ai d maaşları
nın vcı·ilmesi bakinnda Divam mn
lıasr-battaki cuakının tetkikine dair. 

l\[uaınele vergisi lıakkmdaki dileğinin 
n] sanatldirlar kurumu nazarı itibare alrnmasına dair. 
Kalafat yeri Yelkencil er 
caddesi No. 1-:1:7. 

afıa wl:alctinc. 

Eneünnrndcdir. 

Nafra V('id\letine. 

3067/ 3228 ltanlıul : Komutanirk 312 numaralı kanundan istii'adesinin M. l\!I. Veka1etine. 
lcvazrm birinci kısımda teminine dair. 
S. 5. hesab memuru H. 
Fehmi Yasıtlr. 

3068/3229 !stanbul : Bakırköy Bağ- Devlet hizmetinde istihdam edilmesi- Encümendedir. 
larbaşı !ncirli caddesi No. nin temini dileğine dair. 
57 Yusuf Ziya Varan. 
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3069/3230 İstanbul : Nışantaşı Ka- Tekaüd maaşının malfılen derece üze- M. M. Vekaletine. 
lıpcı sokak No. 79 albay rinden verilmesine dair. 
mütekaidi Hakkı hanesin-
de mütekaid binbaşı Alı-
med Onat. 

3070/3231 Bozöyük : Yeni mahalle- Jandarma kmnandanmdan şikayet Dahiliye vek~Jetine. 
sinde İbrahim Çavuş ha- ediyor. 
nesinde Fettah Zeyneloğ-
lu. 

3071/3233 Tarsus : Tekke mahalle- İade i memuriycti dileğiııe dair. Dahiliye vekaletine. 
sinde eski polis memuru 
Fuad Kıral. 

3072/3234 Ankara İsmet paşa 
Uzun yol 'l'ümen sokaJ~ 

No. 3 Ethem F. Ş eren. 
3073/3235 ~arkl Karaağaç : Eski. 

nüfus memuru Hamdi 
Yxlınaz. 

Af kanunundan istifadesinin temini Encüınendedir. 

dileğine dair. 

memuriyete tayini dileğine dair. Dahiliye vekaletine 

3074/3236 6. Tüm As. Dairesi S. G. 3128 sayılı kanunla askeri memurlara 1\'I. M. Vcldlletine. 
hesab memuru Abdur- verilen 4 sene kıdeınden istifadeleri-
rahman. nin temini dileğine dair. 

3075/3237 :ıvı. M. V. Tk. Ş. S. 5. Hs. 3128 numaralı kanunla askeri nıemm- M. M. VekfLl etine. 
memuru H. Felımi Dinç- lara verilen 4 sene ıkıdemden istifade. 
er. ettirilmesi hakkında. 

3076/3238 Elaziz : Avukatlar S. 24- IV- 1937 tarih ve 2985 numaralı Adiiye vekaletine. 
No. 23 yazıcı Dursun Sa- aı-zuhaline ektir. 
yın 

3077/3239 Ankara : İstansyon am- İskanının temini dileğine dair 
barları arkasında Kö-
mürcü Memed Eminin 
yanıp.da Beşir 

3078/3240 Ankara : İstanbul otelin-. Milli mücadelede hatırılan ınotörünün 

Encüınendedir. 

de misafir M. Kamil Akın tazmin edilmesini istiyor. Maliye vekaJetine. 

3079/ 3241 M. M. V. 6. No. Lv. Tef. 3128 numaralı kanunla askeri memur- M. M. Vekaletine. 

3080/3242 

komisyonunda müfettiş 

muavini Tahsin Smar 

Eskişehir : İstasyon civa
rında Marsilya çift kurd 
marka kiremit fabrikası 
salıibi Abdullahoğlu Kurt 
Said 

3081/3243 Kelkit : Yusufoğlu Alim 
Yücel 

3082/3244 Bursa : Kocailyas M. Ko
cailyas çxkınaz S. No. 6 
Memed Ömeroğlu 

lara verilen 4 sene kıdemden istifade 
ettirilmesi hakimıda 

Bir sene müddetle verilen malıkurni

yet cezasının refi hüküm suretile tas
hihini istiyor. 

Ormanlardan yapılan yolsuz nakliyatı 
ihbar ediyor. 

İskanının temini dileğine dair 

Adiiye vekalctine. 

Z:iraat vekruetine. 

S. ve İ. M. Vekaletine. 
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3083/ 3245 Polatlı : Askerlik şubesi 
başkanı Binbaşı Aziz Gü
ner 

3084/3246 İstanbul : Galata Yağka
panı .Arab kayim S. N o. 
36 M. Ali Tuncal 
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Divanı muhasebatça tahakkuk ettiı·i- Di. M. Reisliğine. 
len borç hakkındaki dileğinin bir ka-
rara raptına dair 
İmralı adasında iskan edilinelerini is- S. v' 1. M. Veka.Ietine. 
tiyorlar. 

3085/3247 Bursa : İsınet İnönü cad. Tekaüd maaşrrun tezyidi dileğinc dair Encümendodir. 
No. 24 Niyazi Erkuran 

3086/3248 Eren . köyünden Piraziz Muhtacı muavenet olduğundan arazi Maliye ve kaletine 
nahiyesi Çoraplıoğlu Ya- verilinesini istiyor. 
kub Çınar 

3087/3249 'rrabzon : Kasımağa Ma. 21- I - 1937 tarih ve 2540 numaralı Eneümendedir. 
Uzun S. No. 70 Mustafa arzuhaline ektir. 
Tevhid 

3088j32fı0 Trabzon : Çarşı :Ma. Mr- · Hazine emrinde bulunan ·emvalin ken- Maliye velcaletine. 
sırlı S. çıkınazında Misak disine devredilmesini istiyor. 
kızı Koharik bililitida Asi-
yenin vekili Ziya G'iinay. 

3089/3251 Ankara : Akköprüde Ha
cı Halil ağa hanında Ha
san Ala,gözoğlu. 

3090/3252 Ankara : M. M. Vekaleti 
Lv. D. S. 5. 5. ll. :i\Ll'. J. 
H akkı 'l'üzgel. 

3091/3253 İstanıbul : Ortaköy Taş
merdirven Postacı S. No. 
8. Necati Şü!krü. 

3092/3254 Balıkesir : Börekçiler ,lVfa. 
No. 32. tbrahim Sun. 

3093/3255 Manisa : Süvari ibinıbaşı
lığından ıınüOOkaid tüm 
askerlik dairesi 3. S. Mu
aımele memuru Rasim 
Biniciler. 

1\IIüzayede ile satın aldığı ağaçlar hak- Zciraat vckaletine. 
kurda orman idaresi tarafından yapı-
lan kanun.suz muameleden şildiyct edi
yor. 

4 senelik krde.m hakJandan maıhrınn M. M. V ekaletine. 
edi1rnemesini istiyor. 

Sürünceınede kalan iskan ınuaımelesi- S. Ye İ. M. Vekalotine. 
nin bir an evvel neticelerumesine dair. 

2-! - V - ] 937 tari h V l' 27!.!0 n umaı-alı Encümendedie. 
arzuhaline ektir. 

Arzuhal ·cncü:ıneninin hakkınıda verdi- Eneüınendedir. 

ği 836 nurnarali karara itiraz .ediyor. 

3094/3256 İstanbul - Kumkapı : Ri- MalUl olduğundan tekaüd maaşı tah-
zeli bakkal Durmuşun ya- sisine dair. M. M. v ek~1etine. 
nmda ' iskele caddesinde 
Muhittin. 

3095/ 3257 Adana : Osmanlı baııl<ası Alacağı hakkında ma:hkemece verilen Adiiye vekalotine. 
karşısında kuyumcu Ali beraet kararrnm temyizce tasdik edii-

3096/ 325 

Altınören vasıtasile Ha- mek suretile vaki olan adli ilıatanın 

san Tallısin Altmören. 
Bursa : Ceza 
klıml arrndan 

Hüsepno~lu. 

evi .mah
lVIustafa 

bozulınasrnm teminine dair. 
Mahkfımiyetl erinin affine dair Adiiye vekaletine. 
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3097/ 3259 45 A. 6. Bl. K. Önyüzha- Binbaşılığa terfiini istiyor. 
şr Ccnd Çakamşık . 

Muamelesi 

M. l\'L Vekalctine. 

309 / 3260 lzmi t : Kozluk malı alles i IIarb malulii olduğu hakkında karar 1\I. l\I. Vekaletin e. 
Saı-a,y y<>kuşu 1o. 7 miit c- ittilıazıın istiyor. 
ka id yüt.?başr :M ust.a fa 
Erin-ı. 

3099/ 3262 <:ircsun : E ski Noter 27 - V - 1937 tarih \ 'C 3178 numara lı Encümcndedir. 
Fehıni . 

3100/ 3263 Koııya : E ski Çonım me
·busn merkez ikinci tahı-i

ri ar azi komisyonund a 
Sıdwk Mum<:u. 

a rzııhalinin tesrii intarım istiyor. 

Birinci B. l\'L M . azasr olcluğnnclaıı Encümendedir. 
t e ı-fihinin temini dileğin e dair 

3101/ 3265 . .Ankaı·a : Yenişehir Seli~- Sicii len tekaüde sevki hakkındaki ka- l\I. U . Vekill etin c. 
nik caddesi No. G Aziz nıı·ın ı· efine dair 
Baban. 

3102/ 3266 Talılisiy e U. M .. Rumeli Deni Zibank kanunu l ~ıy ilı asınııı müza- İktısad vekaletine. 
ınıntakası müdürü ve Ana- kere ·inde dileklerin in ııazan itibare 

3103/3267 

3104/3268 

dolu nuntakası müdürü. alınm ası hakkmda 
(tmzalar okun amaclr ) . 

Bozöyiik : Yeni mah alle
de emekli albay Şerif Y;ı · 
çagaz. 

Ankara : Gazi li sesi cla
hiliye şefi A. Hilmi Kuru. 

Evvelce terfian taltifinin takdirnamc
ye tahvili surctile vaki olan mağdu

riyetinin tashihini istiyor. 

Milli emlakten taksitıc satm aldığı 

evin taksit borcu haklundaki dileği-

nin nazarı itibare almmasına dair. 

3105/3269 Balat - İstanbul : Balat İaclri nı cmnuiyetine dair. 
· Lonca caddesinde No. 32 

Osman Sarpeld. 

M. M. V ekaletine. 

lVIaliye vekaletine. 

l\Ialiye vekaletine. 

3106/ 3270 Oiresnıı : Eski noter F ch- 27 - V - 1936 tarih ve 3178 numaralı Encüme:ndedir. 
mı. 

3107/3271 Kütahya : Cczaevi ndr Di 
laver. 

3108/3272 O iresun : E sk i noter F e!: · 
mı. 

arzuhaline zeyildir. 

İskan suretile verilip istirdad edil en S. ve 1. M. Vekaletine. 
bah çenin verilmesini istiyor. 

27 - V - 1937 tarih ve 3178 numaralı Enciimendedir. 
a rznhaline ekıtir. 

3109/3273 Ereğli - Konya : Konya. Kaymakamdan şikayet ed iyorlar. Enciimencledir. 
Ereğiisi muhtal'larmda ıı 

Ziya Erol ve ar. 

3110/3274 <lalata - İstanbul Necati Ruslar tarafından musadere edilen Encümendedir. 
Bey caddesi Trabzon - eşyasmm tazmini haklancla. 
Rize otelinde Pazar kaza-
snun lVIclmenat köyü hal -
ınndan Mustafa F cra.h. 
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3111/ 3275 lzııik : lznik ınüftülü-
ğ·ü nde ınüstalıd eın Ldri s 
llrfzı AkJoğan. 

3112/ 3276 Adapazarı: Gazhane caJ
desi No. 4 lbrahim lVlu
Jıittin. 
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1stimlak edilmek istenilen fabrikası
nın istimlakinden sarfmazar edil erek 
mııtazarrrr edil eceğinden zararının 

lazminini i ·tiyor. 

El·zulıal en cüıneııiııin 17 No. eetvel ve 
610 rb. J~:arara itiraz edi yor. 

Muamelesi 

Encümeııdcdir. 

Encümendedir. 

3113/ 3277 :iVIilli Uü-dafaa V. Lv. 1), 1st.ifasmın hükümsüz addcdilmesiııc Eııcüıncııdedir. 

Ş. 6. 6. S. hesab ınemmu . dair 

3114/ 3278 Ankara : A.s. Fab. U. lVl. Nasbmrn düzeltilmcsini istiyor. 
daire Mü. Öııyü:obaşı 'J'e\'-
fik Barkan. 

Encüm eııdcdir . 

3115/ 3279 Konya : Konya halk ı n

elan Alımed Boduk Ye ar-
Srtma mücade le kanununun sureti tat- Encümeındcdir. 

bikma dair talim atnamenin 17 nci 
kadaşlan. maddesin e göre isteni len nrgiııiu 

al r ıınıaın:ısrna dair 

3116/ 32 O İzmir : Usancak mal ıal- Ba lkaıı lıarhiııde m a l Cıl k aldığı ndan En cümcndedir. 
lesi yenigün S. No. 23 Ali. maa~;> ta]ıs is i ııi istiyor. 

3117/ 32 1 ('ukur Bşk. lh. TJı. Eıı c. Na;;bıııııı tashillini istiyoı·. 

Kütüpan c lVfe. piyade 
binbaşrsr. Ömer lCöscba,r. 

3U8j S282 l\f. 1\'I. V. Ordu daires i Terfiinin temin i dileğine dair 
III. şnlıesiııde 5. S. m ua -
mele memuru. R.efct 'J'o-
puzoğlu. 

3119/ 3283 M. M. V. Zat i şleri dıı i r e- Terfihinin temini dileğin e dair 
si 1 nci şubeele 5. S. mu-
amele memuru Alilettin 
Amk 

B ncünıerıdcdir. 

l~nriimmıdcdir. 

~I. l\I. Vckil. l ct i ııe . 

3120/ 3284 Ankara : Ali Muğla Hakkında nıüttehaz No. karara iti- Rıı cüm cndcdir. 

3121/ 3285 Antalya : Teşvikiye Ma. 
askeri malül Salih 

3122/ 3286 Beşiktaş - !stanbul Seren
cebey yokuşu .No. 10 Şa
diye 

raz ediyor. 

MalUl olduğ·undan maaş tahsisiııi isti
yor. 

Ölen kocasmdan maaş bağlanmasına 

dair 

Eıı cüm •ııdcdir. 

Encümendcdir. 

3123/ 3287 Anlmra : Vehbi Koç a- Malılliyeti derecesinin tayini ile ona Bncümondcdir. 
partrmam No. 41 R.eşi d göre maaşmm verilmesine dair 
Muhlis E rer 

3124/ 3288 !stanbul : Fatih, Çarşam- Öğrctmenliğe alınmasım istiyor. 
ha F ethiye Katib Musla-
hattin camii avlusu o. 2 
Sabri 

Encüıncndedir. 



Ka yi d 
No. 

2287 

2341 

2440 

2863 

3086 

2492 

2964 

3264 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal bulasası 

II- Adiiye enci.imenine havale edilen arzuhaller 

İstanbul : Samih Gönz-
berk 
İstanbul : Sami h G öıız-
b erk 
İstanbul : Necati Yalın 

Aydın : Osman Salih ve 
Me med 
Bilecik : Hüseyin 

431 numaralı kanunun 8 nri maddesinin tefsiriııe aid tl'zkercn in 
müzakeresinde dileğinin nazarı itibare alınınasma dait· 
16- II - 1936 tarih ve 2287 numaralı arzuhaline ektir . 

431 numaralı kanunun 8 nci maddesinin tefsirine aid tezkere
nin müzaker esinde dileğinin nazarı itibare alınınasma dair 
Ölüm cezasma çarpılınamasrıu istiyorlar. 

Ölüm cezasma çarpriması hakkındaki hüknıün ıniiehbet ağtr 
hapse tahviline dair 

III - Bütçe encümenine havale edilen arzuhaller 

İstanbul : A. Kazım ve 
ar. 
Naim Ulusal Anan ıur ve 
ar. 

Manisa Rasih Tuna 

Şeker kanimunun müzakeresinde dileklerinin ııazan itibare 
al ınması hakkında 

Askeri ve mülki t ekaüd kanununun bazr maddelerin in değişt i 

r il mesi haklundaki kannnuıı bir an evvel t;ıkanl nıas ı nr istiyor
lar. 
Umumi harbdc malül olduğundan ve istiklal harbine de işti

rak ettiği ic,ı in milli mücadelede malül kalanlar gibi muameleye 
tabi tutulmasını istiyor. 

IV - Evrak kalemine havale edilen arzuhaller 

2328 Ankara : İbrahim Arsan Bütı::e encümeninde müııhal ınulunan Başka.tib muavinl iğine ta-
Y i nin i istiyor. 

2741 Ankara : Hasan Ali B. M. 1eclisindeki son memuriyet maaşının tasrilı edilmesini 
istiyor. 

3028 Ankara : Memed Emin Meclisteki münlıal memuriyctlerden birine tayinini istiyor. 
Ers oy 

3083 Urfa : Memed Ali 9 - X - 1936 tarih ve 2164 sayılı arzuhaline cktir. 

2450 

V- Gümrük ve inhisarlar encümenine havale edilen arzuhaller 

Beyoğlu - İstanbul Ali
zade Kazım ve şürekası 

Şeker kanununun müzakeresinde dileklerinin nazarr itibare 
alınması hakkında 



Ka yi d 
No. 

2500 

2558 
2888 
2902 

2!)03 

2947 

3196 

3290 

3360 

2R42 
i.liH:J 

31R!J 

6 ı !JJ 

2224 

2451 
2475 
2fi~l 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 
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.\rzııhal hnlasası 

- ------------·-------------------- ------------

VI - İdare heyetine ha vale edilen arzuıhaller 

lsta.ııbul Şi.ikı·ü Uğ· ıız. 

Bilecik: Hatice Sarı. 
.Mersin: Ziya Enıyuııı . 

Kızılcahaınaın : Ali Yıl-

m az. 
Jstanbııl : 11'iedilıı.ı. Denli . 

Si iı-J : Ahmed Hamlli . 

'l'a~köprü: Sabri. 

B. M. M. Evrak Mü. ?I'Iu
avini Fehmi Demiralp. 
B. 1\1. ıvı. Zabrt mümey
yiz i Ekrem. 

2941 numaralı kanundan istifalle.: iııin temini ile tokaüd maa
şının 125 lira üzerinden ·verilmesini istiyor. 
Meclisi alice yardım yapılmasım istiyor. 
125 lira üzerinden tekaüd maaşr tahsisine uaiı· 
Meclisteki odacrhklardan birine olmadığ-ı t<~kdinle mi.imasili 
hizmetlerden birine alınmasım istiyor. 
Bolu mebusu i-ken ölü kocası lVIitat Denliderı maaş bağlanma

sım istiyor. 
lVIuhassas telmüd maaşının malılten veya eınsali gibi 125 lira 
üzerinden verilmesini istiyor. 
Birinci devrede mebus bulunduğu srı·ada maaşlaı-ından aidat·r 
tekaüdiye kesilip kesilmediğinin bildirilmesi lıakıkıncla. 
788 numaralı kanuna tev:fkian yol ve tedavi ücretinin veril
mesi hakkında. 
Tedavi için sarfettiği ilişik faturadaki masrafın verilmesi 
hakkmda. 

VII - İktısa.d encümenine havale edilen arzuhaller 

l •: z iııe : lbnılıi:m Üııal 

l sp11 L'1n : Sa:bit J\lpaRlaıı. 
i st ımlıııl : Ihra lı im Taı:;cı
oğ· l rı ,.e arkadaşları. 

i st ıı.ıı •bııl : Mıı~-;t.afı:ı 1\<ıs

talli n· ı ıı·ka·daşlıırı. 

l znıi ı- : Tabak l ..~ fıtri Vl' 

al'kadıışla.ı·r. 

Tire : Tabak 11iflıstafa . 

1 - VI - 1936 tarih ve 1906 numaralı arzuhaline ektir. 
Tütün ekimine müsaade eelilmesini istiyorlar. 
Muamele vergisinin tadili halcinndaki kanun l5.yihasının mil
zakeresinde dileklerinin nazarr itibare alınmasım istiyorlar. 
Muamele vergisinin tadili hakkındaki kanuıı lay:ihasmın mi.i- · 
zake ı ·esiııde dileklerinin ıı azarı itibare alınmasım istiyorlar. 
Muam ele vcr~isiııi n .tadili haldundaki kanun layihasrmn mii
zakercsinde dilekl erinin nazarı itibare alınmasım stiyorhr. 
Muamele vergisinin tadili haklandaki kanun layİhasının mü
zaker·esinde dileklerinin nazarr itibare alınmasım stiyorlar. 

VIII - Kanunlar kalemine havale edilen arzuhaller 

\.li Rıza. 

Ankara: edi m. 
Ankara : :F'uad 'l'a n. 

Ankara: Fııa cl 'I'aıı. 

~l.ül ga Medisi l\'[ebusandaki hizmet.in c aid · i ci liııiıı ıbir sureti
n i n ver·ilmesini istiyor. 
Mec listeki nıünhal nwnını · i yetleı·deıı birine tayi nini istiyor. 
l\'[illi huckattaki hi zmrtiııin Rieiliııe g-eçirilmes iıı c dair 
Hi zmet müddetinin t·eysikin e (lair Balıkesir <'ömıhııriyet ıııi.id

de iuıııunıiliğilliu !J - I - En7 tuı-\lı \'i' 236/ 4-70 ııuınaı·al ı tı.'Z ki .'

res i ne itiraz cdiyoı-. 



Ka yi d 
No. 

2653 

2678 

2786 
2806 

2814 

2R74 

2889 

3033 

3222 

3232 

3261 

3289 

3327 

3352 

3356 

3440 

3531 

2461 
2915 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Bolu: Fatma. 

Ankara : Mercim~koğhı 

A . İffet. 

Ankara: _ ccmetti ıı. 

Ankara : SaJitha ttiıı Be
şir Akahn . 
Ankara : alfıhattin B e
ş ir Akahn. 
Efta l.1·a. 

Mersin : Ziya Enı ydm 

Sıva~ Oı:han ve kardeş

leri 

Ankara : Tahir Doğan
oğlu 

Ankara : Basri Türkınan 

Ankara : Yusuf Ziya 
Özenci 

Şevket 

matbaa 

Şevket 

Seber : Meclis 
idare memuru 

Se b er Meclis 
matbaasr idare m eınunı 

Bolu : Fatma 

Şevket Sebeı· : Meclis 
matbaa idare memuru 
İstanbul : Eftalye Hatice 

Uşak Necati 

378 -

Arzuhal hu lasası 

Yctiın maaşı tahsisi hakkındak i dill'ğinin ıı'azan itibaı·e alı n 

m asına dair 
Birinci B. l\L ~icc li siml cki mebnslu <Y u hakkındaki taktliın ey
lediği :::lS şubat 1337 tarih li i s ticla suıı ıı bir ·urcti ıı in Yerilmesi 
hakkında 

Meclisteki ınüııhal ınemuriyetlcnlen ıbirinc ta~· in i ni istiyor. 
7\ lcC'lis kannıılar ], a kınincleki nıünlıal memuriyete ta y inini · 
istiyor. 
Mce lis Biitc_:c cııcümenindeki müııluıl mcmuriy etlerdcn b : riıı e 

ta~· inini istiyor. 
Kocasından maaş tah ·isi lıakkıı ıJa nıki ıııüraeaa tlarıııııı ııı eb 

dc iııin çık arılınasma dair 
Ham il bulunduğu yeşil şer id li madalya nııı kırmızı yeşi k t<ı h
,. ilin i istiyor. 

Birinci v-e ikinci devrelerde mebus bulunan maslup Halis Tm
ğuddan tl' kaüdiyc maa.~r Y C ikramiyenin bağlanmasını i sti ~·oı·

lar . 
Matba acia mliiııhal bulunan 3500 kuruşluk mcmuı·iyete tayinini 
istiyor. 
Evrak ınüdül'lüğ·ü kalL•ınimlc münhal memurluğa tay iııiui is
tiyor. 
tsta ııbul MecLisi M ebusanıncl a ve Büyük Mil let M·eelisindeki 
ınobıısluğmıa aid müdcleti hizmet ınazbatasrııııı verilmesini 
istiyor. 
~Lcmnı·iyet hizmeti otuz scmyi doldurduğundaıı tl'k a üdlüğü

nün icrasil e ikrami yesinin n rilm esi hakkında 

TeJ.müd maaşının Usküdar emvalindcn alacağından harcırah ı 
nın I'P ei l ın es i hakknıda 

Kocası eski Bolu nı ebusu Ahclülve.Juıbm müdcl et i hizm etinin 
bildü·iLmesi ha kkmda 
K efal et sandığındaki matlulı u nuıı ver ilmesi hakkında 

Eytaıu ve er·aıııil maaşı tahsisi için meşru ve ka nuni mazer e
tine binaeıı şimdiye kada r müracaat ede ın ecliğine dair iH\m 
suret inin g-öııo erildi ği hakkında 

B. M. M. Meınuri yetiııe aitl bir kıta ınücldeti hizm et v esikası 

Ycı.•ilm esine dair 

IX - Matbaa müdürlüğüne havale edilen arzuhaller 

Ankara : Memed 
Ankara 

.Mcnkn 
Abdurrahman 

Meclis matbaasm ıı alınnıas ı ıır istiyor. 
Mathııaya almııcak ın akiııist ıını:ıvinl i<>· iıı e ta yi nini i ~ti~ror . 



İtayid 
No. 

2607 

2792 

Arzuiıa1 sahibinin 
isim ve adresi 
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Arzuhal hultl.sası 

X - Memurin kanunu lViuvakkat encümeliine havale edilen arzuhaller 

Edirne : Dr. Hüseyin 
Enver Sarp 
Malazgirt : Sıtkı Tuğ al 

Yeni memurin kanununun miizakeresiıtde dileğinin hazari 
itibaTe alimrtasırta dair 
Yeni memurin kanununa konulmasi dilekl eneıi bazı hÜkÜmler 
hakkında 

Xİ - Milli 'Mildafaa endimenine havaie ediien arzuhaıier 

2422 .. \ nloı ra : t lmı h i ın Sczg i n. 1455 flaytlı kanunun 5 nci nıadc1esinih tacİiii hakkinc1ak1 Hl,yi, 
hamn esnayi müzakeresinde dileğ·inin nazarr itibare alnıma

sını istiyor. 
2423 Ankara: tlmıhiın Srzgin. 1455 sayılı kanunun 5 tıci maddesinih tadiii hakkihdaki layİ• 

hanın esnayi nıüzakeresinde dileğinin nazart itibare altiıma
smı istiyor. 

319LJ Baııdıl'11ıa Şc ı·('f 'l'Pmıı- !stiklal harbinde malıli kaldığmdan tcrfihiııin teminine daiT. 
çın . 

XII - Orman kanunu muvakakt enuümenine ha:vale edilen arzuhaller 

2568 Alanya : Fnad Saltır ve Orman kanununun müzakeresinde dileklerinin nazarı itibare 
arkadaşları. alınınasma dair. 

2570 İbı·ahim Aktan w arkı- Orman kanununun müzakeresinde dileklerinin nazarr itibare 
daşlarr. alınmasına dair. 



F - Sualler ve istizahlar 

1 - Sualler 

İkinei İçtima ıar:frnda 6 sual takriri verilmiştir. 

1 - Seyhan 
olan şifalıi suali, 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

ınebusu Damar Arıkoğlunun, küçük traktörlerden alınan gümrük resmine dair 
ll -II - 1937 de sıiknt e tın iştir. 

İktısad vekaleti 

2 - Giresun ınebusn Hakkı Tarık Usun, muamele yergisi kanunu mucibince un değirmenleri 
mamulatından yapılacak tenzilata dair olan şi:fahi suali, 19- IV- 1937 de sukut etmiştir. 

Maliye veka.leti 

3 -- Diyaı·bekir mebusu GL Kazım Sevüktekinin, askeri malilllerin her üç senede bir tabi tu
tulduğu muayeneye mülkiye malullerinin de tabi tutulup tutulmadrklarına dair olan şifahi suali
ne, :Maliye vekili Fuad Ağralr, 16 ·IV- 1937 de· cevab vermiştir. 

4 - Uiresnn ınehusn Hakkr Tarık U sun, mu aınele vergisi kanunu mucibincc un değirmen ler·i 
maımı l iltnıJaıı yapıla cak tenzilata dair olan şifa lı i suali, 19- IV- 1937 de sükut etmiştir. 

Milli Müdafaa vekaleti 
' 5 ~ Diyarbekir nıebusu Gl. Kazım Sevükteki nin, 2283, 2425 sayılr kanunlarla verilen tıı.hsi-

sat ile neler yapıldığrna ve Ankarada bir kışla inşası lıakkmda bir teşebbüs olu p olmadığına dair 
olan şifahi sualine, Milli Müdafaa vekf!l 0ti f\:~·:y·! !~: E -:1c~· :ı rr Necib Ali Küçüka . 16 -IV -1937 de 
ceYab vermiştir. 

G - Seyhan 
olan şifahl suali, 

Ziraat vekaleti 

mebusu Damar Arıkoğlunu~, küe,ıük tı·aktörlerılen alman 
] 1 -II - 1937 de sukut etıniştil' . 

..... 

2 - İstizahlar 

tkinei İ<ıtima zarfında İstizah yapılmamıştır . 

•• ... ., •• 

gümrük l'csmine ıla i ı· 



G - icra Vekilieri Heyeti 

1 - İkinci İçtima bidayetinde İcra Vekillerı H eyet i, geçen İçtimadakinin ayni ola rak, aşağı
daki zatlardan müteşekkil idi: 

Başvekil lsmet lnönü Malatya 
Aclliye vekili Şülı/rÜ Sa1·acoğlıı lzmitt· 
Dahil-iye » Şük·rü Kaya Mnğla 
Günwük ve In. » Ali Bana Ta·rhan 1 stanbııl 
Ha1·iciye » D·r. T. R. A1·as lznıir 
lktısacl » Celal Bayar l zmiT 
illaarif » Scıffet Ankan E'l'zt:ncan 
illaliye » Fıwd Ağ·ralı E laz iz 
Niı:ZZ:i Jlfüdafaa » Gl. Kaz·mı OzaJp Balıkesı·1· 

Nafıa » A h Çetinkaya Afyon Ka1·ahisar 
Sıhhat v e 1. M. » DF. R efik Saydam lstanbııl 
Zir-aat » Jl[nhlis 1!)1'7-ı,m.en [ 1] Kütahya 

~ -- <<Tcşkil~tı esasiye kanununun bazı madde l erüıin değiştirilmesine dair» olan 3115 ve «Dev
Jet dairelerinin wkaletl cre tefriki ve Siyasi nıüsteşarlarm vazi feleri hakkında » ki 3117 nunlaı·ah 

kanunların intişaı·ını ınüteakih aşağıdaki zatler Siyasi müsteşariık i ara tayin edilmişlerdir: 

Adliye 
Dahiliye 
Hm·iciyf'
tktı.sarl 
Jllam·if 
lJ!aUye 
M il U M hrlaf aa 
Nafırı 
h' ı hhnt ·u e 1. JJf. 

Z i·ra,at 

Salalı Y a1 ·_gı 
jJJııttahb Oke1· 
Numwn M. enmnencioğlıı 
Ali Rı,za Tü1·el 
Yafi Atuf Kansıı 
J1'aik Ba~IJsal 
'\lf~cib .Ali lüi~·ii.ka 
8 ·1;rn Day 
/) r. linltıs-i .A lrıtaş 
U•1 zn B1-ten 
'J'nlisin (!oşkan 

Kocaeli 
Malatya 
Gazi Anteb 
Konya 
JE•J'.Z'U/I'Win 

Kayse·ri 
Denizli 
Tuı7Jzon 
Aydt.n 
J1I w·rlin 
Ko.stamonıı 

3 --:- İsınet İniinüniin Bclgrad sey:ıh a t i mün:ı scbetile, S ı hh:ıt \'C i ~ t i nı :ı i ımıaven et vekili Dr. 
Refik ~a.yclamnı Bıı şvekillet , ve Siyasi m i.isl . ('şm· Paik Bays:ı lııı da Mal iye vekill r t.i vekill i ği ni il'ıı 

edeceklerini mn1az;) ınmııı Başvcku.l et t rzkercsi, 12- IV - J937 de H eyeti nmnmiyrde okunmuştur. 

ll] Istifa r tı11 rsi ·ii zwri?te, yn·-in P- , J. j lwzim.n .i.IJ :Jt (lr, 'l'ckird11{j ml'ln1.~1ı ~~a.l:i r [(rsP lıi r tayin olun· 
muştur. 



-382 -
4 - Hükiımet, lm J~tima znrfmda: 

1 - Hatay ııı esclesi ınümı~ebetilc 

27- XI- Hl36 
29- I - 1937 
7- IV- 1937 

1-:1:- VI- 1937 tarihlerinde; 
2 - Seyhan nehrinin tnşnıasr mümısebetik 

7 -XII- 1936 tarihind ; 
3 - l\famakta nıknbulan infilak hakkında 

5- V -1937 
10 - V - :1.937 tarihlerinde; 

4 - İranla yapıJan muhtelif muahcdelc're dair 
7 - \ I - Hl37 tarihindı' ; 

rı - Suri,,·e dahilinde Ynkua gelen Yelıa nıkalıın hakkında 

9 -VI- 1937 tarihinde ; 
6 Ata~üTkün , nlıdesindeki çiftliklerini millet e lırcli~·r rtnıcsi nı 'l'l'nlızun scyı:ı lıati müıııısl'

betile 
12 - VI - HJ37 tadiünde ; 

7 - '['unceli ıslahatı hakkmda 
~8- IX- HJ37 tarihinde; 

Beyanatta lıulunınuljitnr. 

5 - Hi1k1ım ct, ikiııri ·t\:tima içinde, 14- VI -1.937 ele, dalıill ve harici siyaseti hakimıda beyanatta 
bnlnnm'nş ,.c itiımad reyi taleb etmiştir, ki bu hususta coreyan eden müzakereler aynen aşağıya 
dereolunmuştur: 

BAŞVEKİL \İSMET İNÖNÜ (Malatya ) -
Mtıhterem arkadaşlar; çok :feyizli çalışmamza 

ara vermek üzere · bulunduğunuz bu günde, Hii.
kümetin dahili ve harici siyaseti hakkmda Yük
sek huzurunuıda ufak bir hülasasııu yapınağı 
vazife sayarak bu hülasudan sonra, eğer yüksek 
tasvib ve teşvikinize bizi liiyik görürseniz siıden 
itimad r eyi istiyeceğim. (Sürekli alkışlar ) . 

Evvela harici siyaset üzerinde bütün müna
sebetlerimizi mümkün olduğu kadar açık yü
rekle ve hiç bir noktasım saklamayarak olduğu 
gibi söylerneğe çalışacağım. Harici münasebetle
r~miz üzerinde komşularımızla münasebatıınrzı 

birer, birer saydıktan sonra, umumi siyaset esas
larmıızı izah edeceğim . 

Sovyet it.tihadı ile münasebetimiz dostane V<' 

srum.im.anedir. Hatta son zaımaınlarda bu dostluk 
yeni bir samirniyetle canlanmıştn'. (Bravo 
sesleri, alluşlar) . 

Son zamanlarda Sqvyetlerle aramızda bilakis 
soğukluk bulunduğunu düşünenler ve :farzeden-

lel' i~:in lıu kadıu açık hir surette söylemem bel
ki h:ıyrct i mucib olaeııktır. Bu sefer gerek müs
yü ı ,itYinofla yakından koııuşuşumda ve gerek 
yeııi Sovyet Büyük Elçi ·inin Ankaraya gelişini 
temasl arımiz iki memleket arasındaki dostluk 
rabıta l armm her iki tartdea hakiki kıymeti ile 
takdir edilmekte olduğunu nazın·ınuzda bir kat 
daha tecelli ett imıiştir. (Bravo ·seslet·i, alkışlar). 

Arkadaşlar, araınrzda oğulduk geçtiğini :far
zeclenler, şimdiye katlar olan tecrübelere kafi 
derecede dikkat etmemiş olanlardır ve bizim si
yasetimizin hususiyetini iyice kavranıanıış olaıı
lardn'. 

Politika.nırzm istiklali iyasi ve coğrafi vazi
yet imizin hususiyetleri bize kendimize mahsus 
hi ı· ta k rm faaliyetler göstermektedir ve daima 
gösterecektir. Bu hususiyet bizim taahhüdleri
mizle, müesses dostluklarınıızla ve ilk günden be
ri yakın bir dostluklu biribirimizi takdir ettiği

miz Sovyotler1e münascbatrmızla asla taaruz 
etmemiş ve taaruz e tm iyeeektir. (Bravo sesleri1 
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allnşlaı-) . Müsy ü Lit,· inofla ıııulalHk olabk ınü
şalı ede ettik k i 'rüı·k -· Sovyet ·dotluğu her iki 

memlek et in siyasetinde devaınlr unsur olarak 

payidar Juıla ca ktıı· . (Bı·avo sesleri , alluşlar). 

Bu sözleı·iın iki rncm~eıketiıı iyi münasebet

leri w samimi dostluklan h akkında ııntırii g-eti

rilıni,· olan n· getirilecek olan bütün .:üphderi 

tamıJC:ıımil c izale euee saııınrn. Dünya;ııın bn ~üıııJüi 

hali iki memleket arasındaki dostluğ·u . sağlam 

esaslar ÜZl'I' İnde dC\·amı cH irmek, bcyııdmilcl 

meııfaatlcr ic::iıı , snllı esaslan iı;in fa_,· dalı oluı- , 

kanaaıtinueyiın . (Bra ,·o sesleri , alkışl ar ) . 

.Arkadaşım Dr. \ı·as yüksrk t cn~ecüh \ ' l' iti 

ma.d rmzla b n g-Ün eh l i~· l't n · sal ah i~· eti bir kat. 

daha t cbarüz otn~iş olarak yakmda Bağdadı, 

'l'ah raım ve ~ruskovı1~· r zi.vaı·et cder<'ktiı· . (Al
kışlar ) . 

İrakla müııasebC'tlerimiz, sıırnimiyet r e dost

luk mahiyeıtimle gösterdiği i_,·i trcelli,,·i h e ı- fı r

satta bu mcmld<etin cfkfın ııınumi.n•si kharüz 

ct.tirmiştir. 

İı ·a krn inkişafı ,·e terakJ\ is i w bizimlr iyi 

münascbetl cr beslemek lırısusumlaki az im ve di

raye1iııi bn m emleket kemalilc t a kt1iı· l~tınrkt r

dir ,·c daima da edecektiı·. 

İranla csa,·lı , köklü bir snırettc m eveııd dost

luk müna.<;ebetlerimiz ve <·mniyetli lıisleı·i.nıi z 

2\I.eeüsi Ali ce son günle ı ·dc tasdik oluna n elı eın 
mıiyct li mnahrdelerle bir kat daha sağlamlık 

peyda etmiştir. haııın terakki ~·olunda n ·ttığı 
büyüJ;: adınılııı·, Türkiye h alkıııın lıa.nanlı ğ'ıııı 

ve takdirini liııiına ınuc ib olduğu ~ibi lı·a ıı Tür
liiye mi.lonıısc•lwtleı· iııiıı ,nıkııı kanle::;lil\ rnbnıı 

laı'ı lıi ssiyatı i<.:inde iııkişafHı lın nı enılekl't lla

im a takdiı· ve nmha;bhet hislPrilc kıırşıl ı ımıştır . 

ve karşıla~·ıı caktıı· ( Alkrşhır ) . 

Arl\ a da::; mı Dı·. " \ı·ıı sııı hıı st•ynlı n ı-i t•snn

smda K ab il c kadar g itmesin i \ ' L' hizinı o radıı llıı 

dostlıık hisll'!'iıni z i yakından ifadt• l'tınt•siııi ıs 

t erclim ~Iaddi imıkuıısızlrk lııı sefer oııuıı ~t·y;ı

hatiııiıı 1\ulıik kııdar u zaııııısııııı iıııki\ıı hrı-akıııı
yor. Faka t bu sözlerim hüyük )[l·elisiıı 1\fg-aıı 

ınill et iıı e kaı·şı olıııı dustaııt• lıis)oii.v rıt ıııı .t e lını·ii z 
cttirn11ek i ı; in 1~·i hir nsilı· oldıı İs l' ha ht i~·<ıı·ı ııı 

(:\lkı::;hır ). Şü plw ~· oktııı' ki Hııı·ic·İyl' n·l;iliıni z 

1\ i\bildt• .\l'g·aıılı dostlarıınızı z iyııı Tt t•tııH·k ıı:ııı 

<'lin e g-e<: C'l' L' k ilk fm.;ııttan ist il'ar1 l· t•tlt•c·l' kt ir. 

hilik , 1ı ·a ıı . Afgaıı il r lıiziııı anınımla soıı za

maııliiı ·da L:ok sözi.i ı.reı.;e. ıı ı:;aı · k pııktr. ıı d eınilL' l·a 

vüz ve mü~avcrc esasındadır . 

Şimdi l ik üc: D ed et arasmda 

lmluııu .ror . Bu pakt hak!kımhL 

para-fe ed ilırnis 

i::;bu Dev !.etleri n 
bitişik komşusu olan ovy.e t i t:Jti hud.ı ve İngil

t er enin malılımatı olduğu gibi, uulaı ·m hüsnü 

t elakki lcriııi fa rz ettirecek sebebiere de m..ılikir.. 

I.HIVl' otmcliyiım ki 'l'ürkiycnin. pakta iştirak 
eden Devletle l'l e ra.brıt a ·ı ,.c yakm münasebet

Leri ay ı·ı a~TT. aramızda m eveud olan muah~de

lerle zatL·· ıı mÜL·.mm e ııclir . Ouktot Ara ·m s<ı~·a

hat i bu pa kt menuundan a ~-ı-r ye müstarkil biL· 

şe~· diı· . 

lııg-ilteı·e il c müııasebetleri.mizin hakiki bit 

dostl u.k ve eımniyot lıi sl eriıı r müstenid olduğunu 

sempati gö!'lt crilmektedir. Snlh davasında lngiltere
buJnııılıığum zaıma.n da İngiliz millctiııiıı en sn
lıl.lıi y ~· ttaı· ı·i c aliııcle · ııı e ınJeketim hakkında saırui

ınl dostluk hi sle ri müşahcdc l'ttiın. ,·e en sali! · 

hi.n• t · taı· ri ca ! lngilt cn•niıı 'rürkiyc hakkında 

beskd i ği samimi w eidcll dostink lıi ssiyrutınr 

nwml ek ctiın c get iııme ııı clcıı meınınııı olaeaıkJanrıı 

bana izhar e tmişlerdir. ( .Alkışlar ) . 

Yalııız ı·csım.i mıahafillerdc değil hıı su sl muha 

fi ll c ı,d c de ın eımlekctiıniz JıaJdnncla itimad ve 

sem pa.t·i göstrrilmektc. Sulh cla \'asında in giltere

nin t akib C't ıti ği hat.tı har eketi , zihni~·ctimizc uy

gun bulmaktayız. l\[e.nılrekctl c rimiz arasrııda.ki iti

ına d lı isi eri , aTada.Jd m ümıschet lcri·n i nkişafr İ G i'11 

ve be_vnclmil el Rullı davasında ve emniyet 

srnda kı)nınt• t]i hir amil olaı ·ak mÜeRSİI' 

i c; i ıı c,: ok fııydalr ulacak trr. 

dava.

olmaık 

tt ıı l.nı ih· siyasi müıı asebctlcrinıiz ç:ok ıyı 

lııılıl \•di ı·. ikt isaeli ıniinasebt•t l c rimi z iııkişaf ct
nwl\.tl'Lliı·. ·ıı u l .Ya ill' ınünascbl'tlc rimizi;ıı t•n iyi 

lıııld l' lmlıııımas.ı bil'.irn c·icldl cmcliıniztlir . Ak

ılPııizrlt• hüti.iıı D l' vlt'th •ı· ııı-ıısııı rla süitı·fphhüın

lerin izeıl e edilmesi, ihtilfıf sd)('blc ı·inin oı·tadan 

kalkma sr ve Akclenizdr iyi nıünaseb:ıt havasının 

büt ün politikalara hakim olın asr bizim l'idLll :ıı·

zumuzdur. 
Arkadaşlar, m emleket h il d i ğ·i gibi , hü t ün clüıı

yaLla bilir ki , Akdenizıle emniyet YC istikrar bi

zim için ~ok kıymetli bir mcyzmlnr. (BraYo sc<>

lcri, allaşlar). 

Akdenizele emniyet Ye istikrarı t evl id ve te

min edecek h e'r ti.it'lü t cdbiı·l<•ri hıı mrml ek C'-t ıyı 

kahnl ill' luırşrlnya caktrr. 

Fransa il c müna.'rbPtl crimiziıı h a .vırlr YC' nw

sncl inkişafr hakıkında llarir.iy<' vı;ki li nrkaclıı 

şrmız ve lıatibl er bumlan cn elki ııı c \·zuda < iz 

.söylemek i~in fr r sa t buldular. Fransa siyasetini 
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idare etmekten birinci derecede mesul olan zat
lada yakından 'l'ürkiye ve :Fransa anısıuJa'ki 

esaslı emniyet ve büyük politika mevzularnu aqrk 
bir surette görüştüm. Arkada.~larm1, Fransanın 

nıesul ricalinde ve Fransa Büyük Meclisinde ve 
Fransaıun efkarı umumiyesinde şahsiyet sahibi 
olan yüks~k kıymeti haiz bütün ricalinde 'für-

. kiyeye karşı dostluk beslemek ve 'l'ürhiyeyc kar
şı iyi münasebet beslemek hususunda ciddi bir 
arzu ve kanaat gördüğümü söylemelde bahtiya
nm. (Alkışlar). 

Fransa ile aramızda son zamanda çıkan Ila
tay meselesi vardı ve hudud emniyeti üzerinde 
bir takım hadiseler çıktı. Hatay meselesi l\'Lillct
ler Cemiyeti konseyi kararile ve bu gün tasdik 
huyurduğunuz muaıhedelerle katı ncticeııini al
IlllŞtrr. Benim zanmmca Hatayda vardığınuz n.:
ticenin asıl kıymeti bu meselenin iyi bir surette 
ılıitam bulduğu hakkında zihinlerimizde.hasrl olan 
kanaattir. Beynelmilel meselelerin halli hususun
daki muahedelerde yapılan tasfiyelerin yalmz 
ld\.ğrd üzerinde değil, bilhassa zihinlerde kabul 
olunmasile kıymeti hasrl olur. Onun için Tül'k tye, 
Hatay meselesinde varılan neticeleri katı bir tas
fiye addetmektedir. Hatibler, Hükfı.meti, muahc
delerin şurasmdan, burasınaan tenldd ctmok içi n 
fırsat buldular. Fakat Yüksek heyetiniz gibi bü
tün millet ve bütün alem dikkat etmiştir ki ni
hayet bütün hatiblcrin, üzer inde birleştiklcr·i 

nokta, ldiğıd üzerine koyduğumuz esasların sTd
kilc, hulı1s ilc tatbik olunması üzerindcJir. lJ,;
mck ki, şimdi bu hissi hulasa edercık ben de söy
leyeyim ki, Gerniyeti Akvamda varrlllllŞ olan ne~ 
ticelerin hakıkile ve hulüs ile tatbik olnnmasınd:ııı 
başka hiç bir şey istemiyoruz. (Alkrşlar) . 

Arkadaşlar, mnahedelerin hulüs ilc tatbik 
olunması, her şeyden evvel imza edenlerin hüs
nü niyetlcı·inc bağlıdır. Size biraz eYvel Fran
sa ile Türkiye arasındaki sıcak havayı ve Fı·an

sa.nrn mesul ricalindeki hulusu ifade ettim. Rıı 
halde b n Hatay. üzerinde · vardığnnır. anlaşm~

larm h ulus . ile tatbik olunması i~in ne ka
dar unsur otasavvur olunabilirse bu n nda o 
unsurltı rm h\'psi cliınizcll•dir. Bir · hıkuıı - ıııüııı

kün olduğu kadar· hafif tfihir kullaıııııağ·a ve 
araınağ'a çn lı ~acağ·nn - vazi~·ctten ha henlar ol
mayan vr nihayet vaziyeti hıılandrrrnakta tür
lü türlü sa ikP kaprlııır~ olan s iyasct ~i leı·iıı (\•
ıniycti .\kvnmda verilen l\arardan so ııı·a slikl'ı

nctte olmndıl\lnnııı ve bu sükfı.neti 1Jozuıağ<ı ~a-

lıştrklarım görüyornr.. Hatihlcrin hu husustaki 
endişeleri yalııız Büyük Meclisten değ il, ııı eınlc

kct mnhitinden de bize aksetmcktcdir. 
Burada müstcrih olmak için bazı noktalan 

göz önünde bulunduı·mak faydalıdır znnnl'flc
rim. Kabul olunan muahedelcrin tatlıikı va
zifesi bu gün için Fransaya düşüyor. Bu gün 
taahhüd ettiğimiz mnahedc ile Hntaynı tamı.ı

ıuiyrtinin her vasıta il c mahfur.iycti Türkiye 
\ 'C Fransa~ra düşüyor. Nihayet bu csaıılıu· Ce
ıniyct. i Akvaımn ınüzalıercti ve iştig-al sahası

dır. Hatta eğer hukukçular tahiri caiz görür
lcrsc mcsuliyeti altındadır. Demek ki biz, altt
kadar olnnların knvvet ve hüsnüniyetlerilc lnı 

mualıcdelerin tatbik olunacağından eııı.i ıı olaca
ğız ve nihayet bütün vasrtalar çaresiz kahı·sa 

\'e hakikaten siyaset tahribcileri bütiin bu bey
nelmilel akidleri hiçe sayacak kadar tecavüz 
fi kirl eri gösterirlerse, en nihayet Gerniyeti Ak
\ ' illllil iltira etmekten ll e g·Pri knlına~rarağ;ıc:. 

Bn gün oradaki vaziyet, Ceıniyeti Akvamm 
kabul ettiği , tesbit ettiği esaslar dahilinde em
niyctin hüsnü t:.ıtbikr, Ccmiycti Akvanır teşl<il 

eden bu kadar rrımetin müşterek kefalcti ve 
taalıhüdü altmdadıt·. Süklınetle söylediğim bu 
sözlerin içinde Hatay için yapılan anlaşmanın 
behenıehal ve hulfısle tatbik olunması içi n 
ldlfi müeyyidelee mevcuurlur ümidindeyim . Bsa
sen lıatibler gibi milletimiz ele Suriye halkı

nn, kar~r lıakiki teveccülı ve nıuhabbetle ınalı

ın üldiir·. Ben hu va d ide Suriye hallona kar~ ı 
'Pürklcrin hassasiyetini göstermek için kıymetli 
fmmt lardan istifade ettim. Şimdi o mevzudıı. 

tekı·ar hararetle söz söylemek için ahval VP 

şeraitten kafi derecede teşvik gördüğümü söy
leyeınem . Amma kanaatim odur ki milletlee 
hakiki menfaatlerini nihayet siyaset adamları
na ibram ve icbar edeceklerdir (Bravo sesle
ri, al kışlar). 

Huduel üzerinde, Türkiye - Suriye hudu
du üzerinde çıkan had iseler bir takım ınuha

bereleri intaç etti ve onlar dahi ilk temaslar
dan sonra iyi bir yola girdi. Ümidimiz zaten 
esasta dost iki memleketin hududu üzerinde 
e ııı niy('tin mevcud olması prensibinde hiç bir 
ihtilfif yoktnr. Mesele bunun iyi tatbikıdır. 
Mesele bnnu iyi tatbiktir . 1'yi tatbikı için Fran
sa r·i cıı li ile hir. ayni knıınn t ve riddiyetlc hıı. 

i ş i takib etnıek kıu·arındn y ız . 

H u lu.sa arkı.ı claşlarrm; Fransa ile ru iinnseba-
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tımızda hususi meseleler bahtiyar bir surette 
tatbik edildikten sonra yeni bir inkişaf dev
rinin, büyük ıbir emniyet havasının hüküm sü
receğini ümid etmek ve ümidimizi hnzuruıuızda 
söylemek bize husu ·i bir haz vermektedir. 

Balkan Devletlerile münasebet l eriıııizin bütün 
millet tarafından malum olmayan hemen hiç bir 
sa:lihasr yıoktur. 

Dört Devlet aranm~Ja a~rk mualıede ve onun 
hükümlerile ıbit· sulh davası iç:in bağlryrz. Yakın 

bir zamanda ben ve Dr. Aras BalJmn miittefik
lerimizin payıtahtlarını bera:ber veya ayrr ayrı 
görmek bahtiyarlrğına nail olduk. :ıvremJeketim i
ze karşı müttefiklerim'iz tarafından gösterilen 
teveecüh ve muhabbet bütün dünyanın dikkatini 
ce~bedecek srcaidrkta idi. Bu memleket Yugos-
1avyadan, Yunanistandan ve Romanyadan gör
güğü s~cak tczahüratı ayni hareketle karşrhıdı 

(Allnşlar) . 

Arkadaşlar1m, dört Balkanlr Devlettİn ayrr, 
ayrı cephelerinden dolayı vakit, vakit gÖ I'Üll'n 
hususi politikaları onların Balkan aııtantr tn-
1lihhüdleri üzerinde vaziyetlerinin hafi:l ve~ · a 

zayıf olduğunu zanncttirecek propagaııdala m 
sebebiyet vermektedir. Bunu görÜyoruz amma 
buna inanmayın. En yakin temaslarrmızla anlr
yıoruz ki, dört Balkan Devleti kendilerini l.ıirh'ı:;

tiren sulh idealinde samimi ve sabittirlcr. (Bra
vo sesler i, allnşlar) . 

Bulgaristan komşumuzun, cvvclcc de bir iki 
münasebetle huzurunuzda arzettiğim Balkanda 
suhlıu muhafaza etmek ve .Jiğcr korrıt?ulal'il e iyi 
münasebetleriııi aıttırmak için gösterdiği hi.i.sııü 

niyetleri biz yakından ve en salahiyetli ağızla r
dan işittik. Bulgaristan bizimle hususi bir mua
hcde ile bağlı olduğu gibi Yno·oslavya ilc le hıı
sus1 ıbir mu ahedc ile ıbağ lrdrr. Bulga ı ·istaıı , 

Yunanistan ,·c Romanya ile münascbetlt'L'ini de 
bu hale getinrıck kararmda oli!.uğunu söylem iş
tir·. Bu arzularını Türkiye yalnız teşviJ' eller ve 
elinden geldiği kadar teshil eder. Şübh e yok ki, 
Balkanlarda Bulgaristanla diğer komşulan anı
sında sıcak dostluk havasının teessüs ctnıesi ve 
bütün Batiian Devletlerinin söyledikleri gibi 
ciddi ve iyi niyetli bir dostluk yolıma girml's i 
hep iımiz için sevinçli bir emel ve Avrupa sullm 
için bir mesnecldir. 

Bulgaristanla aramızda, şimdi tefenliala gir
mek istemiyorum, milletimizin hassas olduğu 
mevzular malümclur. Aranıızdaki münasC'bctlenlc 

yekdiğerimizin hassas noktalarma dikkat et
mekte ve iyi dostluğu inkişaf etti rm e], te menfa
at lerimiz olduğunu müşalıcde ettik. Görüyorsu
nuz ki, bütün l'Saslar, Devletler arasmda söz olarak 
katedilen bütün mesafeler hayırlr ve ileridir. 
Bunun iyi bir surette tatJbikinde her iki memle
ketin menfaati olduğunu takdir ediyor ve takib 
ediyoruz. 

Arkadaşlar; size Cenıiyeti A.kvam üzerinde 
görüşl erİnıizi de söylemek isterim. 

Bu müe esen·in kuvveti ve zafr son zamanda 
mübaleğa edilmiştir. Kuvvetine inananlar bü
yük davalarm ve büyük meselelerin kolaylrkla 
fili ve kati bir surette halledilebilmesini bekle
mişlerdiı· . Bu lüznmundan fazla bir hayalperest
liktir. Z&fım ileri sürenler onun hiç bir faydası 
olmadığnu ve milletiere hiç bir teminat vermıı,di
ğini zannetnıektedirler. 

Bunu böyle zannetmek te hakikati, asla 
kendi hakilu ölçüsti. dahilinde görmemektir. 

Cemiyeti Akvam bu gün onun hukukan ve 
filen haricinde bulunan Devletlerin faaliyetin
den mahrum bulunmakla büyük bir mahrumi
yet ve zaiflik içindedir. Buna şüphe yok. Ha
ricinde bulunan Devletlerin kıymetli ve bera
ber müşterek çalrşmalarım Cemiyeti Akvamcla 
birleştirmeleri bu müessesenin beynelmilel suTI1 
icleali için haiz olJuğu yüksek otoriteyi çok 
kuvvetlenclirecek, ideal bir şekle sokacaktır. 

Buna şüphe yoktur. Bunu temenni ederim. 
Ancak bu günkü hali ile de Cemiyeti Akvam 
az bir lnymette değildir. Büyük bir ehemmi
yrt ve büyük bir luymettedir. Milletlerin, şu 

kadar çok milletin muayyen sulh hedeflerinde 
birleşmiş oldnklarırn söylemeleri, dünya için, 
beşeriyet için esaslı bir mesned teşkil eder 
(Al kışlar). Ondan sonra bu kadar milletin 
mesul ricalinin vakit, vakit buluşarak birbir
lerini görüp anlamaları az görülecek bir fayda 
değildir ve nihayet bazı kıymetli tecrübeler 
göstermiştir ki Cemiyeti Akvam beynelmilel 
meseleleri mütalea ve bazı ahvalde iyi çare
ler bulmak için kıymetli bir vasrtadır ve niha
yet Cem.iyeti Akvanım beynelrnilel sulh için 
çizmiş olclnğu ideal herkesin tahakkukuna yar
dım etmesi temenni olunan bir idealdir. Bu
nunla Tükriye, biz, Cemiyeti Akvamm lehin
de ve aleyhinde ileri si:irülen bütün noktaları 

düşünerek onun faydalr bir müessese olduğu

na., onun esasları dahilinde siyaset takib et-
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mek istediğimize buliıs ile ve şuur ile kani ol
duğumuzu göstermiş oluyoruz. Arkadaşlar, 

başmda söylediğim gibi siyasi münasebetleri
mizden bahsederken komşularımızia münase
betleri ayrı ayrr mevzubahs ettim. Komşu ol
madığımrz Devletlerle de münasebetlerimiz qok 
iyi ve dostanedir ve hiç bir meınleketle esaslı 

hiç bir ihtiHifmuz yoktur. Bunu memnuniyetle 
kaydiettikten sonra bu gün bütün dünyamn 
sulh davası ile meşgul olduğunu, milletleı·in 

beynelmilel sulhtın idaresini - sağlam esaslara 
istinad ettirmek için ne gibi tedbirler bulmak 
lazım geldiğini aradıklarnu söyledim. Beynel
miJel sulhun devann ve sağlam esaslar üzerinde 
bulunması çareleri aramyor. Henüz bulunmuş 
değ·ildir. Memleketimizin sulh için çok ciddi 
arzulu olduğunu bilmekle beraber, onun, bey
nelmilel sulhün sarsılm az bir takım esaslara 
bağlanmamrş olduğmıu daima düşünmesinde ve 
bilmesinde z::ıruret ve lllimm görmekteyiz . nu 
sözleri onun için söylüyrum (Dravo sesleri). 

Biz sulh davasında hakiki ve sanıimi hiı· 

hadim vaziyctindeyiz. Kendi vesııitimizin, faa
liyet sahamızm dahilinde beynrlmilel sulhun mu
hafazasına çalışrrrz ve Türldyenin hayır ve mr>ıı. 
faatini sulhta bularak onun daima muhafaza edil
mesi temennisindeyiz. 

Arkadaşlar. bu ııoktıııırıı siyıı:-;1 z ihniyPtiıııiz 

olaralk anlaşılmasmı isterim. Biz, beyneimiJel si.il
hün Tiirkiyedcn nzaJc ve bizim hucludlarımızdan 
çok ayrı yerlerde de bozulmasını kendi menfa <ı

tirnize v hayrırruza muvafık görm eyiz. (Bravo 
sesleri). 

Biz, memleketimizin emniyet ve siyasetini, 
her hangi iki memleket arasındaki nifak ve ihti
laftan beklemiyoruz. (Bravo sesleri). Bu esa<ılı 

bir noktadır. Biz kendi memleketimizin emniye
tini diğer memleketle'r arasında iyi münasebet
ler ve emniyetli münasebctler bulunmasile p"k 
a1a telif olunacak, temin olunacak itikadmdayız 
(Alkışlar). Onun içindir ki, diğer iki memleket 
arasındaki her hangi bir nifak, iftiraka karışma
yız. Onun düzelmesini isteriz ve her hangi iki 
memleket arasında nifak ve iftirak husulü11ü 
asla istemeyiz, bilakis elimizden gelcliği kadar 
memleketler arasında bu kabil. uzaklıklarm ve 
m'iisademeleriın ortadan kalkmasım temenni ede
riz. Milletler arasmda mühim bir uzuv ve kuv
vetli bir mill-et olarak çalışn·ken bizim siyase
timize delil olan, saik olan esaslı fikirler ve ma-

nevi sebebler, arniller bu söylediğim sebebler
dir. 

Arkadaşlar: harici münasebetleriınıizden ~e
çerek şimdi dahi siyasetimiz üzerinde de bir iki 
malumat arzedeceğim. 

Dahili siyasetimiz üzerinde tek nıesele ola
rak eskiden Dersim dediğimiz 'runceli vilayeti 
hadiselerinin esasını ve bu günkü vaziyetini hn
znrunuzda efkarı umumiyeye açıkça bildirmek 
isterim. Büyük Meclisin ni.ali'ımudm ki, Hüku
met iıld senedenberi Ttmceli rruntakasında lru
snsi ıslahat proğramr taldb etmektedir. Bu pro
gram, bu nunrtakayı medenileştirmek için bütün 
vasıtalarla ve hnsusi hükümler dahilinde orada 
geniş bir çalışma teferruatını ilıtiva etmektedir. 
Bunu şimuiye ıkadar orada kanuna muhalefet
ten kuvvet ve zevk almış olan lıazr reisler 

· iyi karşılamadılar. Isiahat proğramına mukave
met ve muhalefet etmek istediler. Bu bizi tarihi
ni tam söyley.erniyorum, mart nihayoti - nisan 
bidayetlerinde hususi askeri t edbirler almağr ic::ıb 
ettirdi. Orrıda şunu düşündük ; mukavemet cdPn 
ve Hillrumetin ıslaıhat proğrarruna muhalefet 
eden ınıntakada ne yapmalıyız? Şimdiye kadar 
olan Dersim tecrübelı~ri, orada Hükıl metin h ir 
emrine karşı muhalefet olunca müJJim bir kuv
vet toplayarak o mmtaıkada ciddi tedibart yap
ma k Ye h ıra kın n k. Biz buna «Sel.seferleri» dedik. 
:\[cml cket iıı bir tarafmda bir hadise ı;:ıkrnca 

onu kuvvetli bir surette ve sel halinde gelib 

gcçmeli!tcn bir fayda hasıl olmayacağı kanaatın
de bulunduk Biz mulıalefet edenlerin mukave
metlerini h~rtaı·af ettikten sonra kendi proğra
mımrzın hiç bir şey olmamuş gibi takib olunma
sını esaslı vazifemizdmı saydık. 

Bu günkü vaziyet şudur: Orada jandarma 
ve Hükumet kuvveti 'tarrnamile teessi.is etmiştir. 

Ttmeelinde ısiahat proğrarru ·olarak düşündüğü
müz tedbirler fasıla göımeksiziın devam etmek
t edir. Yol yapıyoruz, mekteb yapıyoruz, karakol 
yapıyoruz . Bir iki ay müddetle bu iş1ere fasıla 
gelmiş olan yerleıX!e tekr.ar bu i.)er<ı başladrk. 

Şimdiye kadar bu ilıarekat ve faaliyet esnasında 

orada ciddi miisademeler olduğunUı ve arada 
büyük zayiaıt geçtiğini zannettiklerini işittim. 

Onun için size şi:mdye kadarki yani üç aylık 

harekatı, üç ay zarfmda uğradrğrrruz hakiki za
yiatı olduğu gibi söylemek isterim. 14 ha.zira:n, 
bu gün aldığım rapora göre şimdiye kadar olan 
:zıayiat jandarma, asker ve muh-afız korucusu 
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olmaik üzere, 13 şehid, 18 yaralıdır. Buınlarm 
içinde bir taınesi s11baydır, teğmendir. Bu zayia
tm bize elem vıerdiğ·ini ve Büyük Mi.llet Meclisinin 
hissiyatmda çok acı yaptığım rmüşahede ediyoruz. 
Fakaıt hadisenin eheınmiyeti, bilhassa mubala
ğalı neşriyata karşı yapılan iş karşısında feda
karlığın fazla olmadığı noktasına nazarr dikka
tinizi celbetmek isterim. Bu günl~ü vaziyette ar
kadaşlar tekrar ettiğim gibi jandarma, Hüku
met va.ziyete taımamen hakirmdir. Kafi derecede 
askeri kuvvet orada hazırdır. İsla.hat proğ-ramr 
.takib olunmaktadır. Huzurunuıda söylerken bü
tün memleketin ve mahallinde bulunan vatan
daşlarm işitmesini isterim ki, Cümhuriyet Hü
kumeti oraya ishvhat proğrammr süs olarak he
v.es olaraık götürmedi. (Bravo sesleri) . Ne kadar 
müşküla,ta uğrasa, ne kadar çok sene sürse yaz 
ve Jnş bu proğraım biz orada tatbik edeceğiz. 

(Bravo sesleri, sürekli ·alkışlar). 

H er ılıangi bir mescleyi Büyük Millet Meclisi 
kabul ettikten sonra şimdiye kadar nasıl ufak 
·tefek muhalefet ve müşkülat karşında vaz geç
mek bizim şıarnmzda .ve iktidarımııda olma
drysa, bu sefer de proğramrmızr ve Büyük Millet 
Meclisinin kararnn tatbikten geri kalmayaca
ğız. (Bravo sesleri alıkışlar). 

Bunun bu suretle ve kanat.tlc bilinmesi, zaıı
nederiın ki bizim işlerimizi kolaylaştırdığı kadar 
henüz aklı başında olmayan reislıeı·i biran evvel 
Hükumetin kudretli olduğu kadar adaletli ve 
şefkatli kucağında selwmet aramalarrnm yega
ne çıkar yol olduğuna, ikna edecektir. 

Ar.kadaşlarıım; görüyorsunuz ki bütün me
seleleri size açrk olarak söyledim. Burndan son
ra Hü.kfımetin umU!Ill.i faaliyeti üzerinde söz 
söylemek için bu gün Büyük Meclisin ruzname
sinde bulnnan meseleler ayrı, ayrı ve canlı birer 
misal ve:mnektedir. 

İmar politikasını takib ediyoruz. Vıergileri 

tenzil etmek için her fırsattan istifade ediyoruz. 
mali politika ·olarak bir kaç seneden beri takib 
etJtiğimiz indirme tedbirleri şimdiye kadar müs
bet netice verdi. İndirdiğiu:uz vergilerden bir 
iki senede azalan nisbeti telafi edecek miktarda 
karşılık aldık Bn gün yaptığımız petrol indir
mesinde de ve diğer vergi indirmesinden de 
memlekette yeni bir inkişaf göreceğimizi ümid 
ediyoruz. 

Vergi ıslahmda, imkan bulduğumuz her mev-

zuda, indirmek siyasetine şaşmadan devam ede
et>ğiz ( A.Huşlar) . 

Maliye vekili arkadaşımız Büyük Mecliste 
bütçe müzakeresini yaparken yeni seneye on mil
yon li ra kadar bir Hazine vaziyeti dcvredilehile
eeğini ümid ettiğini söylemişti. Haziran bida
yetindeki ilk lıesahlar bize Maliye vekiliınİzin 

talım in ettiği iyi vaziyetİn fazlası ilc tahakkuk 
ettiğini göstermiştir. O huzurun uzda 10 000 000 
söylemişti . Bana verilen mallımatta haziran ni
hayetinde vaziyctimizin ll !JOO 000 lira fazlası 

ile intikal ettiğ· idir (BraYo sesleri, alkışlar). 

iyi ve sağlam bir büt~c memleketimizin ıbü
tüıı faaliyet i için çok i tim ad veı·en ·bir esastır. 

'{eni bütçenin ııe kadar sağlam mevzular üze
rinde kurulduğuııu söylemek için size söyleye
yim ki, yeni bütçeyi Büyük M.ecl is 231 milyon 
küsm üzerind en kabul etti. Bizim 1936 da tah
sil ettiğimiz miktar; ıııuvakkat olan, son, sene, 
ııihayet i hesabiarına göre 241 000 000 liradır. 

(A lk ışlar). Görüyorsunuz ki , kabul ettiğiniz 

bütçenin fazlasını geçen senede filen tahakkuk 
ettirmiş bulunuyoruz. Bu memleketin iktısadi 

hayatında tutul an yollarm iyi semerc verdiğini 
ve memleketin ınütemadiyen ink:işaf yolunda yü
riiclüğüne maddi biı· misal olarak telakki edilir. 
üıv iJindeyim. 

Arkadaşlar, ]usa ve münfcrid noktalarla siya
setimizin harici daJ1ili ve umumi Jıatlarına işa

ret etmek istedim. Tafsilatınr ve teferrüatınr 
bütçe müzakeresinde etrafile bildiğiniz bu esaslı 
siyaset hatlarnıı kanaatlc takib etmek fikrinde
yiz. Bizi bu hususta tasvib ve teşvik ettiğinizi 

yüksek reylcrinizle göstermen izi arzu ederiz. 
(Sürekli ve şidd etli alluşlar ) . 

BAŞKAN - Kutular öne konacaktır. Esa
mile çağrrıldığı vakit arkadaşlar lutfen sağdan 
gelsinler. 

(Ordu intihab dairesinden reyler verilrne
ğe başlandı). 

BAŞKAN - İsmi okunmayan ve rey ver
meyen arkadaş var mı 1 

Hey toplama muamelesi bitmiştir. 
Hükumctin taleb ettiği itimad reyine iştirak 

eden, rey veren arkadaşların adedi (329) dur. 
Hepsi müttefikan Hükfımete itimad beyan etmiş
lerdir. 

(Sürekli ve şiddetli allaşlar). 
(Başvekil İsınet İnönü sürekli ve şiddetli al

kışlar arasmda tekrar kürsüye geldi). 
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BAŞVEKİL İSMET İNöNtr- Arkadaş

lar; yüksek itimadımz bizi yeni bir kuvvetle tec-
1ıiz etmektedir. Türkiyenin bütün kuvvetlerini 
kudretli elinde toplayan Büyük Millet Meclisi, 

emanet ettiği icra kudretini bütün krubiliycti
mizle iyi bir yolda takib etmeğe, tatbik ctmeğc 
çalışacağrmızdan emin olabilir (Şiddetli a lkışlar) . 

Neticede, Hükumete, rey veren 329 mc!Jusun ittifakı ile itimad beyan edilmiştir. 

6 - CümJıur Başkanlığı Genel Sekrctcdiğiniıı 2 eylUl 1937 tarihli tebliği: 

« Başvekil İsmet 1nönünün mezuniyet alması üzerine bazı gazetelerde rivayet şeklinde çıkan ve 
hakikate uygun olmayan şayialar, içeride ve dışarıda yanlış akislere meydan verecek bir mahiyet 
almaktadn·. 

Başvekil isınet İnönü mezuniyet almıştır ve Meclis toplandığı vakit Celal Bayarın BaşvekaJet 

makamına getirilmesi takarrür etmiştir. 

Şayialar namı altmda Tan gazetesinin 28 eylul tarihli 111üslıasmda çıkan Teşkilatı esasiye kanunu
nun tadili mahiyetiueleki yazılar ve intihabatın yenilenmesine aid rivnyetler, hiç bir esasa istinad 
etmeyen haberlerdir. 

Bazı gazetelerin, memleketimizin esaslı işlerile alakadar rivayetleri, hiç bir kontrole tabi tut
maksızın ve mesul ve salfıhiyetli merciierden tahkik etmeden her hangi uzak ve yabancı bir meınle
kette geçiyormuş gibi ve laübali bir tarzda neşretmeleri, milletimizin yüksek menfaatlerile hiç bir 
vakit kabili telif değildir ve Türk efkarı umumiyesinin böyle hareketleri tasvib etmeyeceğine şüp

he yoktur». 

7 - 26 - X - 1937 taı·ih ve 3744 sayılr Resmi Gazetede intiŞar eden ıtebliğ: 

Türkiye Cümhu1'iyeti Riyaseti 

İzmir mebusu Celal Bayara 

Ankara 

Malatya mebusu İsmet !ın.önü Başvekaletten istifa etmiştir. Başvekalete sizin tayininiz ttensib 
olunmuştur. Yeni İ cra Vekilieri Heyetinin intihab ve iııha edilmesini rica ederim. 

25- X- 1937 

Reisicümhurun Yüce katma. 

Reisicümhur 
K. Atatürlp 

Riyaseti uhdeme tevdi huyurulan İcra Vekilieri Heyetini teşkil edecek olan zatlar ile Siyası 
Müsteşarların adlarrm ihtiva eden listeyi Yüksek tasdiklerine arz ve kabul buyurulmasrm en derin 
saygılarımla istü·ham eder, haklunıda gösterilen yüksek itimaddan dolayı minnet ve şükranlarımı 
sunarrm. 25 - X - 1937 

Başvekil 
O. Bayar 



Adliye vekilliği 

JVI. Müdafaa vekilliği 
Dahiliye vekilliği 
Hariciyc vekilliği 
Maliye vekilliğ·i 

Maarif vekilliği 
Nafıa vekilliği 

İktısad vekilliği 

S. 1. M. Vekilliği 
G. !. Vekilliği 

-389-
1 cra V ekı1leri H eyeti Listesi 

İıımir mebusu 
Balıkesir mebusu 
Muğla mebusu 
bmir mebusu 
EHiziz mebusu 
Erzincan mehusu 
Afyonkarahisar mebusu 
Ziraat v·ekaleti vekilliği inzimamilc 
'rekirdağ mebusu 
Aydın mebusu 
İstanbul mebusu 

Siyasi Miisteşnr·lar Listesi 

Adli ye V. Siyasi lVIüsteşarlığına Kocaeli m-ebusu 
M. M. » » » Denizli mebusu 
Dahiliye » » » Malatya mebusu 
Hariciye » » » Gazi Anteb mebusu 
Maliye » ·» » Kayseri mebusu 
Maarif » » :t Erzurum mebusu 
Nafıa » » » Tmbzon mebusu 
İktısad » » » Konya mebusu 
Ziraat » » » Mardin mebusu 
Ziraat » » » Kastaımonu mebusu 

Türkiye Cümhuriyeti Riyaseti 

Başvekil Celal Bayara 

25 - X - J 937 tarihli tezkere cevabıdır: 

Bay Şükrü Saracoğlu 
General Kazım Özalp 
Bay Şüıkrü Kaya 
Bay Dr. T. R. Aras 
Bay Fuad Ağralr 
Bay Saffet Artkan 
Bay Ali Çetiınkaya 

Bay Şakir kesebir 
Dr. Bay HuH'ısi Alataş 
Bay Rana Tarhan 

Salahatti n Yar gr 

Necib Ali Küçüka 
Abdülınuttalib Oker 
N. Menem(mcioğlu. 
Faik Baysal 
Nafi Atuf Kansu 
Sırrı Day 
Ali Rıza Türel 
Rıza Erten 
Tahsin Coşkan 

lntihab huyurduğunuz İcra Vekilleri Heyeti muvafık görülmüş ve keyfiyet Büyük Millet 
Meclisine arzolunmuştur. VekaJetler Siyasi Müsteşarhklarma intihab edilen zatlerin tayinleri de 
tensib edilmiştir. 

Muvaffakiyatler dilerim. 25 - X - 1937 

·-· 

Reisicümhur 
K. Atatürk 



H - Sayın Üyeler işle.ri 

ı - Sayın üyelerin intihab daireleri sırasına göre isimleri, muhtasar tercümei 
halleri, mensub oldukları fırka ve encümenler ile bazı kanunlara verdikleri 

reyleri gösterir cetvel 

Işaretler 

K 
R 
M\ 
+ 
! 

Yok demektir. 
Kabul :t 

Red » 
Müstenkif » 
Reye iştirak edilmemiş olduğunu e-österir. 
!stanbul Meclislerinde de aza lık edi l m iş olduğuna işarettir. 

Bir hanen.in yazısız ve işaretsiz yaııi boş bırakılmış olması, o haneye aid malfımat elde 
edilemediğini gösterir. 
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-----------l·----------------------------------1-----------ı----------------------·ı-----------ı~--------~ı----~~----
EYli. 2 ı;ncnk ~ltı:wit'ı;i . ı:. 11. F. llıı:ıı if TlT. V + K K + 1 

--------- '-----

-----

p 1'0 fc..<ıÖl' 

1 EYIL 4 •;m·nk 

Zı•yı iıw lik ,.,, :;:ılıuııı·ııltık 

.Anı kat lı k. 

l zıııiı· istiıı:ıf ıııiiıldı·iııııııııııiliği 
lırı~ııııı;ıviııi 

C. II. F. .\1. ll 'ı't tk ıkı 

c. n. I•' . .\ılli,\t• 

C. ll. l•'. • \d lı,vı· 

' II L•'. Zıl'a ıt 

~-- ------- -----
lzıııiı· Kır. ııııınlliııı ıııPk1dıi ıııii- c. ll. J( 1 ;, 1 ı· lıılıis:ırl:ır · 

\ diiı·ii \ l' pr(pfıj~·:ıı ııııı:ılliıııi 
------------- ------ -----ı---

<J. Il. 1•' . 

. \ \'lıh:ıllrk. lı«' ll'.! i~··· :ıımlı~ı. C. ll. F . ~t.ıli,\1' 

!~ı ·,l·ıığ-lıt 1'\'!Piltll!' lllt'ılllll'll .. G. Il. P. 

C. 11. I•. Kül ii l':ıııt· 

D n l. 1 r;oeuk :ı lll'li siin11·i fııkısı lmııınnrlnnı. C. II. F. Jlilli ~liiclnl'a:ı 

TT - V 

ll , IV, V 

IT-V 

ı--- --

V 

V 

--~-

ll 1- V ,_ 
III - V 

V 

ll-Y 

K K K K 

+ K K K 

-ı--------1-------
_________ , 

K K K K 

- ----- -------- -----
+ I{ K ı c 

------- ----
K K K K 

~-1------- ---- ----
K K K 

+ K K 

- 1------- -------. ----

+ 
ı +-

-ı-----
K l( ı c 

--------1-------ı------ -ı---------

+ + K K 

------ -- -------- ---- ------- --------ı---------ı--------ı--------1-------ı------· -
E\'li, 4 ı;ııcıık Hi.nısl'l i f'iiııılııır sı•ı·ynHri. u. ır. 1•'. ~!illi .\ıiiılal':ııı II-V + K K K 

' 

ı 
---------- -------- ---- --------

O. li. P. ı >ıırı ıliyı• lll· V + K K + 
ı 

K Bvli, 6 ı:oı~uk 

-- -

.. n. F. l la ri•· ı~,. { -V 
,ı 

+ + K 

-~- - d -



lntilınb dairesi Ismi IXığ<lu~ıı yer 

Holıı 1 lı ·. 'Enıin ('ı•ıno.l ~uıla Hanyn 1877 

'T'ah~ili 

'rılılıiyt> 

Bilılii{i ıli11cr 

Fransnw:ı, Rum
ca 

llıtisnsı ll ın i rütbrleri 

'I'nhıılıct 

llusau Uemil ':.,.'aıııbd tstanbul ı iH Eı·kfırıi h:ırhiye A:ııı::ırıı·a, Fı·an - Askerlik \'C mul- nasılınış ('Sf'rlr- -

lsıııııil Hakkı Uzmay Şu mn u 

.\lilat Dajldmııir Oiriıl 

.Tükrü Oülı>z Bolu 

1---------ı------------
IJ ıırduı· lluliıl onıırıuı lı:mir 

1------~-

flırahiın • 11'1'11Ji llılıııcıt 

ı- • lustnfu ~eı·ı•f Üzkmı Burdur 

Jlıır a Asar IJoruıı Bursa 

1 ı 

sızca, İngilizce lıuat ve tarih rı varrlıı·. 

II:ıllmlı zirant Prnn~ıı.ca, Bnl
gnrcn 

Oı·ın :m c ılı k 

-------- ~ ı--------------

1H84 

1870 

1881 

JR~9 

1884 

1883 

llıılli.ıılı ziran~ fı'raıısııeu. Ruın· 

ca 

----
l<.üştiyc 

~ ---------
lılndi ve hususi 

Hukuk 

Hukuk ve PnriA 
Hukuk fnkültesi 

Hukuk 

Prnnııu:en, 

Araben 

Fr·nnsııca 

Jo'ra ıısrı.cn 

l<'ran.<Jızcn 

0rnınııc-ılık 

'l'icnret, orıunn 

cı lık 

Idare 

Dil, tarih, ede
lıiyat, hukuk ve 

gnzeh~cilik 

Ilnkuk ve iktı

snd 

Bdcbiynt -vr. di
lı• aid cı:ıerlcri 

vnı·dır. 

-------
Adliye ve idare 

1' 
--- --- ---------1------------------ı----------------ı-------- --------- -------- -----

Atıf Akgül} Muıinnyn J 900 
!stanbul ve Ro-
ma Hukuk fa- Fı·nniH?.cn, ltnl-

Hukuk Henüz bnsılmn

mış eserleri var
dır. külteleri 1------------- ----------ı-------- ------ı--------

Dr. Gnlib Knlıııunnn Korkudeli 1893 'I'rb 

Dr. Refik Oiiı·ı.ııı lsta.nblıl 18i3 Tr h 

yan ca 

Fransızca 

---------
11} ve zührevi 
hastalıklar 

-- ------ı------------ı--

l"ra nRrzcıt 
Hıfzıssıhha, beşe- AYı·upncla ncş
rf ve hıı.yvnni bak- r~ılilıııiş c.•wr·lı·ı·i 
tcriyoloji ve sari 

hastalıklar vardır. 

Fuhı·l miiılur

ris 

Oniversill•ıle 
mualliın 

Prorc~cir 

:;'ıl iiclcrri~ 

390. 5 

ı 

Evli nlub olmn-
dr~ı ve knç çn- 1 ııt ilıalıdn ıı PYn•l !'On mermıri
cuğıı hıı 1 und ujhı yel 'ı yn nıı ·-: lı·k ,.,.. mı·ş~ıı 1 iyt>t i 

Hyli, 2 çocuk 

Evli, 4 çoı•uk 

Evli 

Dul, 4 ~oı•uk 

Evi i, 3 Ç(H'tık 

B~ldıı· 

Bolıı hl'lt•diye tahibi ( Biııb:ışı
lıkt:ııı ıııiistııfi) 

l11ııiı · nı· ııı;ı.ıı ıniidiil'ii . 

lktısnıl vı•k:"ılı•ti lıPrı' ti trı'ti-

::;ir·· rı• isi VI' lı nı;; ın ii fpt t i~. 

H·ılıı ııınlıkı>ınf' hn:;ıltiit ilıi. 

lzıııiı· Yııli rııı ınviııi. 

---- ------
.\l:ıııı·ir nHdPti ıııınııni nıüfrt

t işi. 

Lıız.:ı ıı koııfı•ı·a•ısı ıııla ııı ii~n vir. 

Aııkıırn istin:ıf ııınlıkl'ınrsi ı·cıioıi. 

,- -

Sı•ker istihiAk ve 
~I C'ıı :ıılı olduğ-u :\ll'Jl"lıh olılıığ'ıı XP v:ıkittı•n bc-

gümriik l"' imieri 
fıı·ka t-nriiıncıı ri mnhu, ıılılııi!u 

kuııunu (3101) 

u. 1J. Ji'. t :. \ t• lıılı i::;ıı rlar II - V K 

----- -

C. ll. F. llaı•ı ı •J,\ t K 

C. H. F . Zı nıat IY - V K 

<:. ll . Jı'. /4ı ı·:ı:ıı IV-,. K 

ı.;, ll 1•'. Zıı·:ı ıl I - V + 

-------
C. ll. P. ll~tlıi l iyı· 11 ı - V K 

C. ll Ji'. V + 

Bnzı ka.nuııla.ra verdikleri reyler 

1 D :li bütce 
kımunu 

(3192) 

K 

Hük11mete 
itim nd 

(14- 6- 1937) 

+ 

• ~iyon 
nııln mn ı 

(32G6) 

I( 

+ J{ I( 

K K K 

----------
K K 

l( K 

-- -~ 

+ t- K 

1- --------
U. H. F'. 1\iih:·· 1, I - V K + 
--~----- ~- 1-----~- -- ------- --~-

C. Il. 1•'. 1, ll- y J( K + 

---- --- -- - ---------
Evli, 1 çocuk ,\ılliyt' ıııiifı•tf.i::; i. 

- - ---
Evli, 3 çocuk 

Eyli, G ÇOl!ıtk 

C. ll . Jı'. Aııtıılya iı1aı·c heyeti 

rcıı:n. 

------------------------
lstnıılıııl lııfzrssrhhn ıııiirsscscsi 

ıııiiılürii YC 1'ılı Fakiiltcsi lıal\IC
riyo lu .ii ııı iidcrrisi. 

c. n. l•'. ,\dliyı • 

-------ı-------

C. II. F. .\l:ıli,\'ı' 

c:. ll. l•'. 

-----------------
V + K 

------- --------- ---- ----
K K K 

-------------- -------- - ... 
III - V + K K ıc 

------------- ----------- -------·-------------ı--- - ·1-·------ - ---- -- - ---- ----=-~------ - ----- -------~. ----------- -~ ---- -·--
Dr. Sndi Konuk 

!stanbul 1894 'l'ı lı Frnıısı:wn 
Üpt'ratör ve do. 
ğnın ve kadın 

hnstnlıklnn --------------- ----- - ·-ı----- ---- ---------------- -------------· -
E!llııl ::;ugny Kııraferye IH Ilıubiyc ve Al

mnııyadıı 

Jt'ı·n ıı~ızcn, Al
ınımea 

Aıtkerliğe ve Ji . 
Aııkerlik ve mn-

snnn rlnir matbu 
n ri! 

cııe!'lcı·i varılır. 
·~- ~- -~ ' - ~--_ - cc 

J~vli, 2 ı;oı:uk Bıın;n lırlcdi,n.si cloi:ruırı ve kn
ılııı hast~1lıklnrı miitehn.<;.o;ı.sı. 

- -- -------- ·- Kıt:ıah fenniye ve kuvnyi havaiye 
F\•li 'l ı•ocnk ı umumi ınüf(•tt.iııliğinden mUtekaid, 

• 1 - ~ lstunbı.ıl telefon ı,irkcti idari mu-
ŞU vi ri ve C('ıniyeti umwııiyei ı>elc

tliyo aınsı 

C. H. F. -.;, ı. 'lı ı: \'t'llı•l 

1-
' 1 [. 1•'. 

K IC K K 

-·ı------- -- - --- ---- ~-

ll ı - V K J( 
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'1 
:::: BaZI kanunlara verdikleri reyler 
,~ Evli ul11h olın:ı-
;?c :S dığı knç lııtilııılıclıııı "''vrl ınrnıuri- M<'ıısulı n 1 tlıı i! ı ı ~lı·ıı~ııtı nıdıı~ıı :\r \'nldt ı !'ll he•. 

!3ı:-k"r i" ihlak \'C 1937 bütçe Hükilmeto • riyon \'l'i ~o- . ·on o ı.. ' 
giinıriik rı>ı:iınll'ri kanunu itim ad a1ıla~ınıı lııtilıob dnir ı ls mi 1 )ılğı ı uğu yPr o .!: Tatıoıiıi Biııtiğı diller IJı t istıRI ER(•t•ıı·l'i 1 ı rıı i ı·ütbeJpı·i l'llğ'll h n lı ın ılı ı ~ll yı•t 'p~·a Tlll"·d··k \'C ııı~-:-~ııliyl'l i fıı·kıı t'lll'ii 111l'll ı· ı lllllhtı" oııınğıı ı 

kanuııu (~HO!) (3192) {1-t - G -1937) (32Gfı) 

Urır.·•ı Patiıı C: u vcmlireıı Kıbrıs 1873 Miilkiyı• Fraıısızcn, ldııı·l' - - ı-;,·li, 7 ı;o,.ıı], ~iırayi ılı>YlPt nznsı. C. II. P. ı l;ıhıı i_, ... 1 ,~, ,. 
K K K K 

Arıılır·n . Hıır1ıı•:ı 

·-- - ~-- -- -- ı- -
~ı. J:o'ehmi Gerçeker Knmculıe,v 1869 :\1 NI ri')! n • \ralırı, Rnıncn ı ·ırırıın ~nrkiye - - E \'li, R ~ocıı ı, Knr·:tt•ıılıl'.\' ıııiiftiisii. G. H . ı··. .\nml1:ıl ll ,. 

1\ K K r 

--- - - ı -- - -- - - - - - . 
Refet CaUitez Bursa 1~80 :\Hi! k iye Frrınıuzıı lılııre - - }~\·li, 2 Ç0('\1){ ,\ olnnn v:ılisi. .., 

II. ı•'. - t, ır- v 1\ K K K . 
-- - --- -- -· -

Saılettiıı r'ı>riıl 'l'aıay 'J'rrıblusgnrb 1879 Hııkıık A vıı katlık - - R<'l,ftr lstnnlıııl ııııııııııi ıııl'disi iircsi. ı: ll ı·· .\.Jı iy" y " K K + 
ı -· - - -------- - --- -- --

Şekibe l n sel lstnnlnıl J88fı (ırın Alınnn(~ll. Çiftc_:ilik - - Dul , 1 çnr.uk ()iftçilik. c. ll. ı'. Zıı·ııal \' 1\ K K K 

. --~-- -- -- ---- - - ------ ------ ---- ---- -- ---
'·ı llllll J.. hi/,, Hli8 ır nl'iıiyı• (Ikinci 

l•'ı·ıınsızcn, hıgi-
ı Jil iı;ılpı·inı1e 

l•:dt·biynt ve ı i- E\·li, 4 ~OI'ıtk I> i ı ı·ıı f'ii lll •'ll i :\l ulı it ı: ll. ı··. ı) i' ıı lll :ı. ı V . \lı ıııı:tl (\•nıd Eıııı·ı• U iri u - :ıznsr \'(' ı\ + K K 
snul'a kaclar) 

lizcc•, l{u.'ica, Sil ll ll nid cscı·h•r 
salı i lı 

Rıımca sahibidir. 
11Jl'I'IJIIIIISII1111 \ ' t' ıın:;;ıı·ı. 

- - - - --- -- --- . ··-·- --- - --- - - --
!Jr. :\lu. tafu BPtı~isıı Üıleıııiş JHRO 'J'ı h h iye l •' rıınsıze:ı, lı nı. n öz vo harici - - E\'li, G çıwtık c"ııiı·ııı i~ lıl•lcd iyr bnşknııı. ı·. ll. ı··. ı k lı:-i;ııl T, y !· K + K 

yan ca lınst:ıhldnr 

--- - ------ - -- -- .. - - - 1 

Hilmi grgt!neli Uzunköprü 1887 :'ılülkiye ı•'raıısızC'ıı, ltal- ldıu·ı - - Evli , 4 ço<>ıık B i rirıc•i U lll ll lll i ıııiil\•tti~. c. ll. "'· ı ),ılı i ı i.' ' V 1· K J{ K 
yu nca 

·ı ı - - - - - ı -
____ .. ___ 

- - -ı-- -- - -- -
11111 ttı~lll'J'n r. -ı Şükrü Yaşm lnegöl 1882 ~ı iillı.iye l•'rutısrzcn ldııı·e - - Rvli, :-ı ço~uk ı\ I :ıı·d i ll ıııiLs1 :ıkil l:. ll. 1•' ı lalıilt."' 1 I. Y + K K K 

ı 
• 

- - - ---- . -- - -- --1 
Jt'ı·ansızcn, lngi- .\f n ı lıuııt, ticaret ~IC'dr.niyrt i ha-Ziya Uevlıt•r Et ili Istanbul ll'-!!~ l Inknk - Evli, 2 çocuk ı ::ızl'tf'ı•ilik \'(' ı iı·ııı·ct. c. ll . ]•'. - n r- ,. K K K K lizcc \'t• maliye ıliıneııin 7.('\'11 ı i 

- - - -- - - - --- -- - ' 

Çatıkın Fuııl Naımıi Ürkiiıı Knndiya 1875 Edı•hiyııt vr lııı-
Arabca, Farsca, 

llııktık rl il, Yunan ve LAtin 
H11kıık ıleıktıını }~vli • \ ııl<al'll ll i ı .. 1ıı ı· il ı ve roğm frn U. II. P. :--\ ı \lıJ;I\'1'111'1 y 1\ K K 1\ Eski ve yeni Yu- \'C mitolojisi, Kadim 

kuk ııanca, LAtince, ıııııarif \'f' taı·ilı Yunan ve Roma \'C profps(ir f':ı ki i 11 ı·si 11ılı• ı·sı1i Y ııııaıır.a V ı! 
Fransıcı.a, ltal· ı!~lrihll'ri, Liitin di-

Liitıııı·P prn fcsiirü. yanca, İngilizce li grn.meri, Yunan 
dili grameri V(l fl. 

-- mt mnknlelP.r :--- - . - -- . - - - - -
ll atice Özgen er Selılnik 1865 Rüştiyc ve hu-

Rum en :\olan rif ı >ııı. cl ı;ııı•ııı; 
llııl'iiıc>ytaııı ıııüuürlü~ünılen ıııii-

C. H. P. :--\ ı :ı.ı ıııl\'ı tıt'l V K K l( K sus i - - 1 ('\{ni ıl. 
~ - - -- ~-

~[u taf:ı Abdiiihal ik Ynnya 1881 ::\lüıkiye l•'rnnsızC'a, Jngi- ~lali, idari - - Evli , 2 ~ocuk lııııir vnlisi. (. ır . ı·'. - II- V K K K J{ 
H. e nda lizce, Rıunca 

- - - --- - --- -
Mustafu Onsay Selanik 1~8:l Hukuk Maliye EYli, 5 çocuk lstıııılııı l maliye ıııiirnldlıi. ' . ll. F. .\ hı i~ ı· V K K K + - - -

L ----- - - - - - - ·~~---
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:] )e, 
Bazı kanunlara. verdikleri reyler 

Evli oluh olma-
olı1nibı 1 \1 ı·ıısııh 

--
D 
;g,:S dığı YC ka<; 1ntilınbdan evvel mcmuri- Mı>ıı-;ııh olduğu Ne vakitten be-

13ekrr istihlak ve 1937 bütçe Hükumet c ~iyon r;o- son 
o ı- • gümrük resimleri kanunu itimad anlaşması 

lntilıa.b daire_ i İsmi Doğduğu yer c !l Tahsili Bilrliği niller thtisası Eserleri Ilmi rütlırleri cıığn lııılıındıığu yı•t vıya ım·slck Y<' mrşguliyeti fıı·ka t·rwii ıııen ı·i mrbus olduğu 
<ı kanunu (3101) (3192) (14 - 6- 1931) (3266) 

Ç111ıkın Ziya Esen Çankırı 1878 Orta - Aclliye - - Evli, 3 çorııl{ 'lrı·li:.ıi ıııımıııii vilayet ar.asr. n. n. P. ~[. H. Tetkiki I- V K K K K 

-- - - - - ---- --- - - -- - - -
Akif Akyüz 1882 Orta 

Ticaret, beledi-
B\'l İ , 1 ı:ocnl\ !-!.irı nlı h<'lerliye ı ·ri si. (' II. F. ,\rzııhnl lll- V Çorıılt Trabzon - yecilik - - K K K K 

ve ma-

1 liye 
- --- -- -- - --

' 
Ali Zırh Rize 1888 Hukuk - Hukuk, ticaret - - Evli, 2 çnrnk 'ricuı·et. C. H. P. - 11-V K K K K 

J -- ----- -- - - - - - ---
Asrm Us Gürılcs 1884 Mülkiye Fransızca 

Gazetecilik, iktı-
"Muhtelif escrle- B\·1 i, 1 ~oru k Cl:ııetecilik. c'. II. V. :\fi lJi :\! iirln l'aa ITl- V K K K K 

sad, maliye 
-

ve 
ri vardrr. 

maarif 
- -- ----. 

Atıf Tüzün Arlıavi 188G Mülkiye F'rnnsııca İdare, maarif - - E,·]i, 4 ı;or.ııl< ~iı ra ~·i clc,·lrt. :\Iiilkiye n 1\Tnn- C. IT. F. Dahiliye 1' 111- V K K K K 
rif cla iı·esi reisi. 

-- - - -- --- - --
Fuad Bulca Yenişehir 1~81 Harbiye -- Askerlik - - Evli, 2 çocuk J1 ne• i Jıı·k:ı lnmımıdnm, ıııirn- ı• . IL F. T":;;kilirl ı PSHsiyı· 11 . \' IC K K K 

lay. ı ı 

- -- -- --- --- - --- --
ilasan Cavid Ho pa 1878 Orta - Ticaret - - Evi i, 7 ı,:ornlt Ticaret. C. H. F. fkt ıs;ıd II-V + K K + 

1 ı -- - -- --1 
1 thsan Kurtkan Trabzon 1881 Rıı.rhiyc - Askerlik - - Evl i, 1 ı,: ocuk Liın n n şiı·ke1 i memuru. C. H. F. J\ ı·zulıa 1 V K + + K 

1 ı -- - -- ·- - -- - --~- -

llyruı Sami Muş Muş 1879 Medrese 
l<'arscn, Kürdce, 

Şark ilimleri - Evli, 2 ~oı·uk T•~dt•lıiy:ı tr arnhiyc ınüılerrisi. C. II. F. ..'\I ni i~·ı· 1, T: TIT, Y K Arabca, Ermeni- - K K K 

ce, biraz Ingilizce 

\ ----- - --- -------

{1ortwı Ali Rıza Ozeııç Kırşehir 1882 Baytar ve lıu- ı<·raruıızca BaytaT' - - E vli, 3 çocuı, Tü ı· k tn vv n ı·c r!'nıiycti müfet- C. H . F. 1 ) j \'H ll 1 ~ı. V + K K K .. 
ku k tişi. 

1 - - - - - -
Dr. Mwtafa Uantekin Çorum 1878 Tr b b iye J<'ran.sızcn Doktor - - Evli, 4 çocuk Afroıı Knralıiııaı• askeri lıast n- C. II. F. Hii1ı;t> I- y K K K K 

' 
nesi srrtabibi. • 

. - - - -- --

Byub Sabri Akgöl Mannstrr 1876 Harbiye Frnıunzcn Askerlik - - Bvli, 2 <1ocnl< Ziı·aat. U. H. F. Hii tı:ı' I- V K K K K 

1 

1- -- . --- - - - -- --
tsrnail Kemal Alpsar t skili b 1874 Mülkiye F'ran.srzca Idare, zir:ı.at - - Evli, 2 çocnl' . Valilik. C. H. F. ı >alı il i:-·1' IT-V K K K K 

~ 

1 - - - ~ -- --- -~-

1 

' Isınet Eker Çonım 1877 Rüşiiye ve mecl- F'aı·ı:ır.a :M:ııliye - - Evli, 3 çocuk Evknf müclürlüğü. C. IT. 1•'. ı; n• lıılıis:ırlar I- V K K K K r 

res e _Jj c -_ - ~. -- -
• 



~~~------~~~~~~~~~~~~~--~------~--------~~-------.-------~------------------------------------------~------------------~--~-~------------~~~----~~1 
ı 5!, Bazı kanunlara verdikleri reyler 

'::ı Evli ol u b olma- ı-------------:-----------:-------....:...--:-----------
'0 Şı>k<'r istihlnk v.c 
·~ ~ dığı ve kaç c; o- l ıı~ilı:ıhdan rvvcl !;On mcmuri- .:\Ir·ıHmh olclıığıı :'lll•nsnb olduğ•J ;\p Yakitten be-

1937 bütçe 
kanunu 
(3192) 

HükUmetc 
itiınad 

(14- 6- 1937) 
1ntihab dairesi İsmi Doğduğu yer ı t ı günıriik rı>simleri 

::::: !:: Tııısili Bildiği dillrı· lıtisnsı E~erlcri Imi rütlıeleri cuğ'u lıııhınduğ'u yPt wya nH•sll•k Ye nıl'ş~uli~·cti frrka t'ııcüıncn ı ı nırhns oldni:!n 
kanunu (3101) 

{ 't~rıını :\Iüııir ~'ağd !ski li b 1874 Hukuk Hukuk 

1--1--1 __ , _____ _ 
Nabi Hııa Yıldırım Çorum 1888 tık Y.iraat 

ı ------------------- -------- - -1----·---- -------------

lJı•tıizlı Dı. Haındi Herknıaıı Denizli Hl92 

!--------------- -----------ı--------1----
1 

ı Dr. Kaznu ~anıanlı Denizli 1891 

ll ·~------------------------------------1------- - ------1 

Emin Aslıın Tokad R:ıraykiiy 1893 

Vl. !;'efik Türsan tstanbuJ 1881 

TıL 

'l'ıb 

Montplicr Ziraat 
mektehi lilisi ve 
Ankara Hukuk 
fakültesinden dip-

lomalı 

l<~rkfıııi bı11·lıiye 

Fr·ıııısııı·n Biı·ini smıf llok
tor, operatör 

------ - · ----
T•,r:uuıı zen Doktorluk 

Jlatlmn1tıı nıün-
Ziraat, bağcılık ı 

U!şıı· nı:ıkalt'IC'ri 
\'(' hukuk 

vardır. 
1--------

Almanca !•'ran-' . 
;\skcrlik 

sızca 

- Evli, 4 çocuk 

---- -----------
- E\'li, 4 çocul• 

Evi i, 2 ı:ıwu k 

Rvli 

Evli, 3 çornk ı 

-- -- --------- -

Evli, 3 çocuk 

E,·kıı f' ıırzaı·eti nıüste~an \'C C. IT. F'. .\d lı,\'!' 
nvukatlık. 

c;iftçilik. c. ır. v lli\'aııı :\1. 

----------------
:\leııılı•kl'! lıastancsi başJokt.oru 

Ye opcrntörü 

J>Pııizli lliil\fııııet. 1nbibi. 

l>!'ııizli l'liı·nrı.t ınühcnııi:-ıi. 

,\!illi Miiıl:ıfaa. vekiileti müste

şarı. 

C. TT. F'. :-;, ı. \ltlil\'1'111'! 

------- ------- -
C. H. F. f:. \ ı· 1 ı ılı is;ı rlııı· 

------------
c. ll. },, 

C. lL F. .\ rzıılıal 

-----1-- - ----------1-------

Haydar R~lü Üktem Giinıüı;ıane 1890 

j{azhar .Müfid Kansu Denizli 1874 

Hukuk 

~lülkiye 

1\T at hnut 

t dıırc ve ınali

yede 

-----~· 

Evli, 3 <;<H'nk 1 ı ın iı·dt' A nnclolu gazetesi sn- C. II. F. ı ) i\'; ı ll ı ı\ ı 

h i h Yı' bnşınuhaı•riri. 

-----
Evli, 3 çocuk Bitlis valisi. C. II. Jt'. .\1 ll Tetkikı 

---------- ----------------·1---------1------1---- ------ --1------------ı--------- -----------1----

Necib Ali Kü<.,;iiluı. Denizli 1892 

Yusuf Başkaya Honaz, Yel ovası 1879 

Hukuk 

Hukuktan chli
yetnameli 

Fı·nnsızcıt llukuk Kanm hukuku 
C,' o en k hukuku 

-- ---- ------- --- -
Zirıınt .A.dliye 

~·--------------1----------------- l----------'---------ı--------------ı--------------~------------ı-------

Viyıırbekir Dr. İbrahim Tali Ün
gören 

Istanbul 1875 Tıb 

!-----------1----------------ı-__;:.__ _____ ı-------- ------ --
Gl. Kazrro Sevüktekin tstnnbul 

iluriye Oniz lstaıılml 

Rüştü Bckit Köstence 

~--

1876 

1887 

1882 

Harbiye 

IJondra üniver

sitesi 

Evknf mektebi 

Fransızca, lngi- Doktorluk, ida. 
lizce re 

- - 1------------- 1--------

F'rnnsızca, Al
manca 

Ingilizce 

Aralı ca. 

1\,qkcrlik 

)Jaarif ve pe- Köprü altı ço-
dagoji cukları 

Ev k af 

·--. 

Evli, 2 çocuk Eı:;ıııt' k:ızası müclılriııııııımisi. C. II. lt'. Tq;kiliılı ı•sıı-.i,\t' 

----------
Evli, 6 çocuk Ziı·aat, ticaret. C. II. F. Ziraat 

------------ ı-------------11 ~ ~ --------- - --
Dul, 2 çoı'nk Umnıııi ıııi.i.fct tiş. C. II. F. ll ariı·iyc 

' 
-- -------1------

H rwi frı·kn kuınand:uu. C. H. P. ,,Jilli ~liıdafaa 

-------ı----------1 ~- - - - --- -- --ı---------1-----

Dııl, 1 çoc•ıık ~lualliııı. C. Jf. F. ~lııliyc 

--- -------- -----
BekU.r Evl<nf uıntıın müdürü. C. IT. I•'. 

-- - - -
---- -

1, II- V K K K 

l\'- V K K K 

- -- -- ------ ı-------------1-------------

V + K K 

11-V + K K 

lll- V K K K 

----- - 1----------
V + R K 

, __ 
------·i-----------·--------------

I I - \' + K K 

1- V K K K 

------ - - -----------ı-------- ----
H-V + K K 

I- V + K K 

ll, lll. V + K K 

III- V K K K 

ı----------ı---------- 1 ~ ~------ . 

V K K K 

ıır- y K K + 
-- - - - - ~~ -, 

X iyon 
ıınlaşınasr 

{3266) 

K 

----- --l 

K 

K 

_____ _,. 

K 

+ 

+ 

K 

J( 

K 

---. 
K 

K 

K 

K 

K 

Jl 



ı 
1 

1 n ihnb dairesi ls mi 

--• o 

l 'ı t i. n..,, 
--------------------·1------------------- -------------1-------- -

l __ ı :Sl·J~I'l'l 
Tt\lıli: Bi'g 

.\~'ılııı 

Zu 1 tıi 'l'iğ'n•l 

h'ılit lif lıı·. 1-'atıııa .\IL·ıııık Sa ı'ı•:ı ıı Imi ıı 

ı, lh ı :ı 1 t. '.J 11.tll Ed ır·ııı· 

~lı ı di ı:.: . ll 1: iiııı iıll'll lll' 

~·,.,ı .\.d,ııı I-: ıl i' lll' 

Elıiziz \l,ıııtd , ,ıl ıli Ulıl .ı lstnııhııl 

ı'a .. ıl ,\lı ıı • .J .\~k.ıı: ı~t. ııbul 

Funıl ,\ğı·alı \liılilli .. \goı·a 

-------·----
l·'u. ıl /.,_.ı •, i.' illı('e Sofyıı 

------- ------
f;' r::i ll Cl lTI • \lııliillı:ık l•'ıı·nı Erziıı<'nn 

----------- -- ---------- -- --- -
.. \ 7-il • ':ııııilı l ltı·ı· 1\ ll I'IH;r j" 

ı lı.) ı h. lı iyi' l'ı·aıı• <'H ı ıı·ilı lt lı 

ll 1' 

1 ~lıilki\" ,.,, J'a-
:·ı·;ııı·ı;.ı .. \1-

,.\ ,, 1' ı~ 

ır ııl, 11 k. ııl ll ll' ll 

SI,\: ı: ı \ ı• ıl'! 1 

rnaıy(• 

' ı lı fl ·ı .ı ı öj 1· 

ı 'ili 

-----1 
ı Ho:: 

IS'iO 

--~ 

ı t- ıj 

ı ı 

1H7!1 

l/'\7(1 

-----
IH l 

• 1 1 ll 1 ll ~ı-

: a<..i,p 

1 ılıı ıl i 

Tılı 

Hiiş.t ·' ı• \'t' lı•t
q:-,1 

. \ I i 

ınaıı ; 

t ngi' I"C 

Fı·arı. r·rı 

Fı·arr ı•a 

ı ar (•:ı, ~ 

T~u ı 

, ı\L 

al>cıı, 

·ı 

1.' fıı• lik \ ı• 7.'-. 

1''1 :ı ı 

lı:d.ıli ı:ısınıık 

lar 

l.'i 't~.:ıl ik 'ı· zı
ı·:ı:>t 

/'ııı·,ı,ı ı ı·:ın·l, 

s,,,Jd) ı j 

' ll. ,. lı lı ı 

\ı• lı ılııkıı .ı·n·d 

ı·, lll ı ı ı• ., iıı. 

\Jp:-.\"t 1l 1 ':t<:ttıl, 

:ıo;;ıPIJık - .. 

- - -~--

I lıılcuk 

Ecolc lilırc des 
SciPııccs ııoli
tiquo ot mo

ralüs 

,\1 iill,iyc 

1 'ı•:wı.; 

\ı·: lı(•a, 

,.a, 

II'Sf':t ı 

lı <•ıliıı Al-
man 

:ı hi/.!' 

l:zı 

1 ııg-i. 

Fı•;ı:ı ca 

1 

Hiiştiyı> ve hn- .\r1lw:ı. 'ıı<~c:ı, 

:-ıu:-ıi f ı1g-i ı ı·c 

l!ıı ku l{ıt f'~<asiyc, 

Tiiı ,. t:ı ı· i lı i 
dili 

\'l' t'I'Z.. lıfıkiııı \'C 

B:ılıl'iyo 

ı:.ı. h',\ :ı• ,.,. l'lıl· 

al'İf 

----
.\l:ı'iyl', iktıs:ııl 

a \Ukııtlırıııa. Ha· 
ıırıılaıı ve !llillet, 

Diliıni:r. 

flnı·Li uınıımiyo 
:ıid bazı hatırutı 
C.ımhuriyt:'tlc in-

tiip.r Ptıniştir. 

.. ~ı ;\r ,.. lniı·. J)i. 

~aııı• i 1 azı! Har 
ınrııı .:nı u, Kırrıııı. 
tı, ŞPytnn diyrır ki, 

Tar h dcı·ııJ, ri, 
Fazı! AhtnPil 

Askerlik, iılnrcci-
lik, ıiPmiryolıı in- lıılıaı·ılırılı 1-ı-
ennt ve işktml', ' 11 \'. N. 

sigortacılık 

~!aliye 

----
!Lıdıi~·c Ye hu

l,uk 
llıı\ıık \t' ao.;),PI'- llııl,ııl, ı\•r. lı• ·i 

lik 
-------

J 'il Eı·l>:'ıııi lı:ıl'lıiyl' l•'r:ınsı7.ı· .. Al- Ask(lı•lik vfl ~~-

ı 

ı-

~ 
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ı 
1 E' li ııl ıl• olm: 

ııi , ••• ıı>lıı i 
dı •ı \L' 1 n· ı·n- i J ı ı: ııılııı c\ HI soıı 
(n· •ı ı ıı 1 ııı·lıı• ı ı t , ~. •ı ı--Id, ' · ııı 

ı~·· '1 ll ı·i

ııliyt•lı 

Bazı kanunlara verdikleri reyler 1 -----:-------:---....:..... __ 
: .. kf'l' istıhlfık ve 

1 
1 !137 Lüt•·e 1 

XP \"ıkili rı he- .. , 
ı::-ııııır ı k rPsiınlı·ri lu· ıı un u 

ı · ı ııw1 .ıı. o~dıı~ıı 

\J,·ıısııh o'ılığıı 1 .\lı•ı o.;ıı'ı nlıl ·,n 

fıı·ka L'll"iiııı n 

1J ii k iıın et e 

lmrıuıııı (3101) (.3192) -------------- -------------- ---- ---------- ------------
1\ız lıscsı 1 

-, 
i tiınnıl 

(l t-G 1937) 

"iyon 

arıln~masr 

(~~2G6) 

1) 1 f'ttl' ı 

\l iiılf'ı·ı is ı 1·,, lı, ] ı>oı• 

--------
F li. 1 ı.:•wnk 

J-:\'li, 1 io•IJk 

------
E \'li 

T·\·ıi . 4 ı:ıwıık 

h ılı lı 'ı• i .,ı :• • ıt 

ııuı.ıl'iıııi . 

\l!'l.ıı lıi ıııilki,\ ll iıdiil'iı. 

~lrı·lisı ıııı ı ııll'i :ır:ıs:. 

llıll't lı:ı lı ı l;ıııPsi ııolil,liııik ~l'f'i 

1 :a Jı,.,, Y< :r.iı·an1. 

'l'ıı·:ı rl'l \ ı• f;ı lll'i k:ıC'ılrk 

Eı k:iııı lı:ıl'lıi,\ ı•i lı:ılıı·i~ ı• !'(•ISI. 

.\Jualli•H. 

ni,·ııııı ııııılı·ı .. ,.Jıat reıı-oı. 

Eıııl:"ık vı• <'J fnlll lıaııka:-;ı ı'ıııl:ik 

ida.,.csi ıııiiıliiril. 

-

.\Ii•Ii .\liidafna \L•I,ill< ti ıırııha

kcınat ı;ınhcsi ıııiiıliirii. 

s~ıııılllllı S<llıiı ı}('lllll',\ oll:ıı•ı ko-

1' II. F. 

ı 
ı'. 11. F. 

( '. II. P. 

1'. ır.}', 

c. 11. F'. 

C. II. F. 

t' IT. lo'. 

C. If. F. 

1 '. If. F. 

t'. H. P. 

( '. II. F. 

C. IT. F. 

<. II. F. 

c. ır. v 

,, ı;ıı ı V t K K + 

- ------1·-------·1--------
ı hıı·iı-ı) ı• I ll- V K K + 

'l,ıl i,\ (' f, lT, V K K K 

V K K K K 

1, I- V K K K K 

-------1------- -------------1-------
i kt ı :ı ıl V + K + K 

1 -------
.\dli.' l' ı. ı. ı\·. ,. K + + J{ 

-- 1-------1---·---- --------------·1--------
'1 Ili :.\lud ıf.ı.ı !If - V K K K K 

-- ----------1 
ll ıı·iı·j_\ ı. lll- y + K + 

- -------1---
rır. v + K K K 

• ·arı:ı IV- V K K K 

---1--------1 --

III- Y K + + K 

' 

\ıl li,,-.. II-Y + K K K 

' 

III- V K !{ 

~-----------------------~~-------------------------------------~--------------------------•n•l•a•ll•C•I!•1~J:~c•a--~-lll•f••l•\•i]•İf•€•'1.'('-jJ•j•J\------------------~------------------------------------------•l1•1•İR•C•l'•j•• ----------~~--~----------~--------------~~------------~--------·------~--------------~--------------~-----------.....l 
K K 
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Bazı kanunlara. verdikleri reyler 

Jt;C J~vli olub olınn- ŞPker istihlak ve ı :::: 1937 bütçe Hükfunete ~ Tiyoıı 
:WD :5 dığı YC kaç ço- fntilınlııl:ın ('\'\'(') on memuri- ::\[pnsnb ol dıığn :\II.'nsnb olduğu :\c vakit ten br-

İsmi 
o ı:.. 

llı ı isası Es<• ı· leri llıııi rütlıcleı·i 
gümrük resimleri kanunu itim ad anla~ması 

İntihab dair i Doğduğu yer ı:; c:: 1'ahsili Bildiği (]iller euğ-ıı hnhınclui:ru yet \'ı'ya ıııc. lck \ '(' ıııe.,gnliyı>ti fırka cncümcn !'i lll('hns olrl uğ-u - kanunu (3101) (3192) (14- 6 - 1937) (3266) 

En:itıutıı Hikmet Işık Srvns ı L 9:~ Lisı~ ,.,. ımınllinı l•'ı·nnıuzr.n :\l:ı:ıı·if n beli'- - - EY li, !l çoı·ıı k ~n·ns helediye reisi. C. H. E'. \laaı-iı' V + K + K 
mc ktc bi ı liyecil ik 

ı - - - -- - -----
;-\aıt\•1 .\ rıkaıı Erzincan 1 F<. Eı·killıi harbiye Pransızı~a, .\1- ,\skerlik - - ııekaı· l·~ı·kilııi lınl'lıi~·r. knyınnkaınr. C. H. F. - II-Y + K K K 

m anca. 

- -- - - ----
Erzurum .\ziz Akyurek Trabzon ı 2 :\Iülkiye Fransızca, Al- !da ı·ı· \ ' L' IJciP,Ji- - - EYli. 3 ÇfH'Uk lznıiı· !wl rı1 i~·e 

.. 
C. H. F. :\{illi .'l[ii,]a faa III, Y K K K K l'CISI. 

m:ınca, fngili7.ce yecilik 

-- - - ----. 
Dr. Ahmed Fikri Ttızer Ş um nu 1878 Tıb I•'ransızen Doktor - - Evli ~rlıha1 Yr içti ın ni ınunvenet ve- C. H. F. .... .. 1. ~ hı:ı Vt'llf'l III- V + K K K 

kuleti ınüsteşnrr. 

-- - - -- ---
Dr. Sa im Ali Dilenıre ls tn n bul lbBO Tıbbi ye Fı-aıısızca, • \1- ;\[ al'llzi teşri h, - Oı·ılinnryüı;; E\'li, 2 c:oeuk Profesör. C. H. F. Aıll iye V K K K re 

m anca adli tıb 

-- - -- ... __ -- -
!s tan bul ve Ro-

- "' ; 

Fuad Sirmen İstanbul 1899 Fı·:ınsızı~a, lı al- Hukuk 1 ıı rl~i ın iirrimın IIıılnık ıloktrH'u Bl' kar \nkııı·:ı r· ii ııı h nl'i r ..t lllÜilrlr.i- C. H. F. Ad! ıyı• V + K K K 

ı 
mn hukuk fa-

ı hnkkrncln tez ı ı kültcsi 
yAr•r.ıı. ll l llllllliı;i. 

-- -- -- -- - -- ------ - - ----
Askerlik ve dip-

Unter Grof HaiR-
Gl. Pertcv Demirhan İstanbul 1~71 Erkiıni haı·biye Fı·arısızca, • \1 - ler, Japon harbin- - E\' li, 2 c: oru k Tı•ııı~ iz aznlrğııı rl:ın miiff'IHıicl. c. n. F. Il a ı·il'i.\'ı' V K K K K 

m:ınr:ı, fngilizeı• loma'\i den alınan maddi 
(Korg~n ~ı·n l) ve manevi dersler, 

ı Meç mamuralan, 
İkinci ordunun 
sonbahar man ev-
ra ları, askeri ve 
mülkt bir çok ma-

kaleler --
Ul. Zeki S.:ıydemir Selanik 1883 Erkiı.ni harbiye Fransızca, Al- Askerlik - - Bekiı.r O ı· ıl u m ii fet t işi i~i erküni harbiye C. H. F. Dahili~ e V K K K K 

m anca reisi. 
1- -- ...... _ 

Xafi Atuf Kam;u Mekke 1890 l\Iülkiye Fransrzea ~fnarif 
J•'enn i tı>rbiye tn- - T•:vli, 3 çocuk :\1 ıı:ıı·if wkii IPti ıni.isteşarr. C. H. F. ::\1naı·if ın- v + K K K 

ı : ri hi ve bazı rı-

saleler 

ı : - - --
• ·afiz D um lu Brzuruıu 1880 H arbiye - r)iftı:ilik ve zi- - - Evli, 3 çocuk Rı·zuruın lıclcıliye roiı;i. C. H. F. ] li \ 'H ll ı Jl. II-V + K K K 

ra at 
• 

-----..- --- - ---
~nkiye Elgüıı lstanhul 1882 Kız mualliru - "\T:ıari f ve bcle- - - Be kar 1strınbul uınunıi meclisi üyesi. C. H. F. J)ahiliy<• V K K K K 

mektebi diyecil ik 

--
I r 

--
~iikrü Krn:nk Bl aziz 18 ':} l~rkfmi harbiye Fransızca, }.sl<erlik ve - - Evli, 2 çocuk 1'nyynı·c cıcınıiye1i ı· e ıs mua\'"ini. C. H. F. )lilli ~lüdafno. V K K K K 

li Rus ca tnyynr~cıilik 

____, 

Eski§ehir Alımed Özth·ıni r Eskişehir lt199 İda di - Sanayi - - Evli, 1 çocuk Şimenditer makine montörü. C. H. F. • 'afıa IV, Y + K K K 
l ı 

ı 

-----. . 
c~----c--c- '--~ - · -
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ı l ;:: Bazı kanunlara verdikleri reyler 
ı :ı Evli olu b olınn-::ı 

~c :S ·hı:? ı '·nr ı ıı t i lı.ı lıılnıı I'YYll ııırmıı ri .\luıo;;ulı oldııı?u .:\lcnsub ohlıığ'ıı ~~ \'n kil ten 
Ş('ı(('f istilılak ve 1937 bütçe Jfükılmete • Tiyon 

\(' ~ll- '<011 lıl'-o .... gümrük r<> iml••ri kanuııu itimad nnlnşmıısı t ntihnb daire! i İsmi Drıj!d uğ'ıı yn .::. -: Tahs'li Bildiği ·'illl'r fhtisn:-;ı Eseri en ı lıııi riit lıl'l<'ı·i 1'11 ;-, ı lııılııııdtı~' ~-lt n· ı sic k ffi('!;:~'1ıl iyl't i fn·ka eııciimeıı ri ııı .. Jnı-. oldıı~u ~ ,., ~n ve 
kanunu (:H Ol) (3192) (14: -6-1937) (32G6) - -- --

t:.,J.:j~, ''"' E ın in Saz:ık Snıı:a k lt ii yi i ı~,~ :'ITeolr· q> \"C lın- Ziı-ant \(' ı i ı·:ı-
Jş tutumu ve mu-

ı,, li.".! r:ııı·ııl; Ziı·:ı:ıl Y<· 1 irnret. n. IT. F. 1id ı sn d I- V + K + -- vaffakıy~ L yullnrı - K 
sus i ret tHcııuz basılıııa-

mı~tır). 

-ı - --- ı 
-- -

lstamat Özll:ıınar no<lrııııı ı .. .-ı~ı !Tıı Imk l•'ı·nnsız('. Rum- }~vii. 4 çocuk Avuknt. .\l iistnkil (:. \ · I u lı i:-m ı·l:ıı· y f' K - - - - K K ... 
ca 

-- -- --- --- - - - . .. ---
Osman fşm E~kiı;;l'hiı· 18R7 Riiş1 iye - ı d :ı l'C' - - Evli. 4 çocuk Elr>l.-tı·ik şiı·kıli müdürü. o. H. F. •• !l fıa V [{ K K K 

----- ------ - - -- - 1 - - - -- ----- ---
Ywmf %i~·:ı ihı'l' .\kıl:ı~ ııındı•ııi I RIO Hıılmk Fr;ıı,~rY.•: lt':.rs- Hukuk tnı•ih n Usulii ıııııhak~ınat.ı ,\1 iiıh rı·is ı ) ı ıl, ., 

('()(·ll k 1 ı:ıriil fiiıııııı Jıııl,ıık laı-ihi t'. ır. Jı'. Tı ~kil:'ıl r n~, y + K K K • . eczaıye ııanzrıyat.ı, - 'sdlil,\ t• 

<'a, Arı 'ıcn dı). Yunandan evvelki 111 iiılPrrisi. 

- -- - --- - Türk llJ('(Jcııiycti --- - - ---- . --- -~----- ---- -- - ------ --· -- -- ---- -- - - -
(J ::i .. hıt b .Ali Kılıç htnnbul IS90 f,Jnr1i - .Asl<l'l'li 1 - - E\ li, 4 ÇO<'Uk :.\Taraş \l' f;nY.i Anti'lı nmıııni c. u. 1·'. 

ı 
:\J illi "ı iid.ı f:ı:ı I- V 1\ K K K 

' 
J.uyayi m ili i yP lnun:mdam. .... 

- ~- ------ -- -- --- - --- - -- -- - ---- -- - - --- -
Iki\ ir 1\ :ı h· li .\krada~ ] 91J(l Il ıılnık • \ 1 m:uıe:ı ''ran- Hııl•ıık, ~ıo.;)H'I'· - Edi. 1 ı•ocıık l~ınııi~ ( t '1 ındı " [J\ Ilk ol tr (Isi ik C . II. 1•'. - V 1\ K K K 

ı ı ı SI7.C, lik Vt' iki ıı-.aıl ı lftl lını·lıi ııınl(ılii ~ iiıdıa~ı) 

-·-------· - ~-

-::('ı·lil., şi:<':ı- - - - -- --- - - ---
1:1. ,\1 i ı lilcıııd ,\'··ı·. Yrni. l'lıir 1877 l·~ı·klı 11 i lınrlıiy<' f.'ı•n ııs r•::ı - 11ııl, :1 !!(lC'Uk (; nC"ı kolnı·ılıı lwınııtnıır. ı·. IL. ~'- Biitı,:o V + K K K 
ıle m Jifrı·rilik 

ı 
_, 

------ - - -·· ------ - -- --- - - - ·• - - . - --- - ---- - --~ -----
~f<'m<.'d .:ahiıı f::ı1.i .\nlch lcl7 ){ii :t i~·,, \'C lıu- - l\1 :ı :ı ı· if - 1·~\'li, G çocuk ı ;ytııııı müdürü. c. n . .F'. \ l'Zil ı ı :ı ı T- y 1• K K K 

ımsi 

- -- - ---- ··--- --- --- - - -- --~-- -ı- - - ---- -
• 'ıım:ı.ıı ~lcnı:ıııt>ııı'İoj!lıı Bağıind lt\~)~ ılııktı k Fı-::ınsı <';~ Diploııın~i - - nckfir Tinı·iei,,•c vckfılf'ti kiıtibi tunu- (. n. ı·ı. - V + + + K 

m isi. 

--- -- --
i'ılilı') A ... ıııı • \ks,ı,\ ı :aY. i .-\ ııt eb JR!1!1 lfUKıtlt Ji'ı·nıısııc . lıı~i-

'l'iirk ılili, <'<lt·-
Edi, !1 çocuk U. Ilnlkcvi reisi, .Anı- C. IT. F. Aılli.\ ı• V K K 

l.ıiyat, mnarif, .\lıı!ılı•lıf t'srrk. - If. P. \'l' K K 
• o 

lizcf hukuk ı·i varılır. kat. ]if;ı• "' IPlıi~·at ııııınllinıi. 

- -- . - --
Hcmı'.i f:iirı·s Kilis 18!)3 .\1 ülldyc Pı·nnsı ı·a 1 ktrnnd, maliye - Evli Knymak:ıın. C. II. F. 1ktısad II. lll, V + + K K -

-- -
Girı ~u1ı (;ı. lhımn ~ükınrıı lstmıhııl ı 

-., 
l·:ı·l• fuı i ha t·bi Y~' 

I•'ransızc· . AL 
.Ask(·ı·I ik, id n re Scrcncnmı hnrb, 

ı I~vli, 2 c;ornk lzıııir vali C. II. F. .Aı·ıı;ulı.ıl ı ı . \' K K K K I·J 
ııı:ıııc:ı. ], lı-am n nhvnli n s- - ı. 

·ca, 
\'ü di ploııınsi kcriyc siyasi-

Rıııııı ı 
ve 

yesi -- - -- -
!I akkı •r:ırık l}ı Gördc~ 1889 lTııktı k Fransı a Hukuk, rrlchi- Haır l<ıınıın Be kur Ya k i 1 lınşıınılıa rı· i l'ieriıırlen. C. H. P. :\l:ını·i f II-V + K K K 

: 

-
ı 

y:ı.t vı• mnıLuat şcı·hlcri .. -
tsrnail ~alııııırıı Şcbin Karahisar 1~91 'l'iı·arct ve lıtı- - 1 ktısad, ticaret - - F.vli, 4 çocuk 'l'icnrct. C. H. P. lktısa<l II-V + K K I( ,, 

l<nk ,.c hukuk 
l=.c_ - ~- ~-

- - - - - ~ - -. -
~. 
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ı6'o Bazı kanunlara. verdikleri reyler 
1 

ı:ı Evli olub olman 
Şeker istihlak ve ~o~ dığı ve kaç ço- fntilıabdan evvel memuri- ~Ieıısub old ııt{u 1\leusub olduğ-ı \'nkitten be- 1937 bütçe IIükumeto X iyon ·son .... ('-

İntihnb dairesi lsm1 Doğduğu yer o ~ Tahsili Bildiği diller 1htisusr 'Eserleri İlmi rüthcleri cuğu hulnnılnğu \'cyn meslek \'C mc.'?guliyeti ri nıchus olduğu 
~ümrük rcı;imlcri kanunu itim ad anlaşma. ı o ... yct irrka encümen 

kanunu (3101) (3192) (14- 6- 1937) (3266) -
(}ircsıuı -:\!uzaffer Kılıç İstanbul 1897 Harhiye, hukuk Fransızca 1'if'HI'Ct 1 Jı tıknk, - - Be kar ~n n ııyi ve ticaı·ct. C. H.F. lktı. ııd V K K K K 

askl•ı·lik 

-- -- ·- -
~lünir Akkaya ls tanbul 1871 Mülkiye Fransızca, r rlare - - Evli, :3 çocuk Dnlıiliyc ıniistcşnrr. C. H. F. - II-V K K K K. 

Rum ca 
ı -- ---- -

Saciri jJ:ıksıııli .\rsal Kazan ı 81 Hukuk Pfwıko-
Fransızca, lngi-

1 I ıılnı k, 'riirk ta- 'riiı·k ılili iı:iıı, jl iiılerris Evli, ~ çocuk 1\nkıım Thıkuk fakiiltc<ıi prof e- c. n. F. :\I•ıaı ·i 1' IY- V + + + : lizce, Rusca, A- Huk·uk tarihi + va ve Paris) rabca, Farsca, Al- riJıi YC dil sörü. ma nca dersleri 
---· -· -- -- - -

'ralat Onay Çanları 1888 Erlelıiyat şulıcsi Fı·ansızca, l~rlclıiy:ıt, t ııı·ilı, 
Halk şairlerinin 

Evli nıı~·ı.:-n ~:ızotcsi ı>nhih l>aş- C. IT. li'. :\lııııl'İ[ IL-V + + K K şekil ve nevi, Aşik - "'\'(' 

Arabca, Farsca maarif Dertli, Çankın şa- nıuharriri. irleri ve bir çok 
makaleler 

Gümiişrıne Ali Şevket Ünde~ev Selanik ] 4 Harbiye - Askerlik - - Evli, 3 çocuk Fırkn bnşknnlığr. C. H. F. :\la liye V K K K K 

1 - - -- -- -
Durak Sakarya Brzurum ı i6 Orta 

Hukuk, iuarc, 
Evlli l•~rznı·nın hclrıliye rci. i. C. H. F. Hülı;\' I, V K K K K - Lelcıliyrcilik ve - - : tirarct 

ı - -- - --ı--. 

Edi h .. t'rvct Tür Auapazarı ı 80 Erkani harbiye Fı·nn~ızcn Askerlik - - T<Jvli, 2 çocuk Ral.va - Knrun.ydııı madenieri C. H. F. lktTsaıl II-V K K K K 
ı;;iı·keti umnm miidürü. 

- - ·-
Hasan Fehıni Atac; Gümüşane 1879 Hususi tktrsa.d ve ma-

, 
C. H. F. :\lilli l\lüdafaa !, I- V K K K - - - - - K 

liye 
1• - ı---

...,·rvkct Erdoğaıı Çerkeş 1883 Harbiye Fransızca ldaı·e ve as- - - Evli, 5 çocuk ~funıııc·liifı zatiye piyade şubesi C. H. F. • \ rzulıa 1 m-v + K K K 
! 

kerlik miidürii. 

- -----
lçel Emin Inankur Silifke 1874 i\fedrese Arabca, Farsen Maarif - - Evli, 6 çocuk ".\fiiflafııni hukuk reisliği. C. H. F. :Jlaliyc !, II· V K . K K K 

ı - - - · 
Ferid CeHU Gü\"eıı !8tanbul 1894 Hukuk ve sana. Fransızca ll azetecilik Evlli Türk iizü sahib ve başınnhar- ' C. H. F. - ID-V + + + K - -

yii nefise riri. 

- ' 
Pikri Mutlu Mersin 1895 Oı·tn ve husus1 Fransızca İdare, maarif, - - Ev li, 3 çocuk Ziraat, ticaret. J c. n. F. Nafıa IV, V K + K K 

iktısad 

' -
; Hakkı Saydam İstanbul 1874 Topçu harbiyesi Fransızca Askerlik Be kar 1 "tanbul cemiyet i belediyei 

C. H. F. N:ıfra III- V + + + K - -
umumiye azası (Müteknid is-

tihkiim binbaşısı). 
- --

llamdi On«\\n Mersin 1894 Hukuk Prnnsızca 
Hukuk, çütçi-

~~vli, 4 çocuk Çiftçilik. C. II. F. .Adliyc IV, V K K K K lik ve hesab - -
1 

1 işleri 
- -- ·-- -- = ---- -. c - -
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ll . 
Bazı kanunlara verdikleri reyler ,E'ı, 

;:j Evli olub olma-
Şckcr iı;tihliik 1937 bütçe HükUmet e 

r 
~:S clığ'ı vr kaç Inı i tınlıılan ;'ıfpn nh olduğu :Mcnsub oluuğu \-akittcn be-

ve Ni yon ço- P\-v<'l son nırmnri - e o $-o 
gümrük re~imleri kanunu itim ad nnl:ışııı:ı~r lntihab dairesi İsmi l>oğd n~n yC'r c~ Tahsil i Bildiği diller lhtiı:;nsı Eserleri Ilmi rütbelcri eu~ıı hıı lu ıı cln~ıı yl.'t \'!'ya meslek \'C ml'şg-nli;vrl i frrka en cü men ri ıııebus oltluğu 
k:ınunu (3101) (3192) (14- 6 - 1937) (3266) 

!.~ta n b ı ıl Ahıııcu llaıııdi flpııiz lst:ınbul 1 76 B:ıhriyo !ngilizce Balıı·iyc ve ti- - - Be kar nonanma kuııımıdaıu. C. H. F. - II-V + + + K 
ın en ca ret 

Ali Barlas ı ls tanbul 1869 TTarbiyo Fransızca ı .Askerlik - - Bvli, 3 çocuk ı Is t nıılıııl liman şirketi sevk ve ... H. F. Arzuhal rv, v K K K K l ı 

l ı hnrekrt şubesi müdürü. 

Galatasaray lise- - -- -
.Ali Hana Tarhatı lst:ınlıul ]SS2 si, Almanya ve 

Fransrzı•n. tıı g-i. PoRta, 1elgr:ıf. - - Bvli, 2 çocuk l'ost:ı. tclırı·nf vr trlefon Jıeyeti C. IL F. - lll V K K K K l ı Belçikada posta 
li ve tel gr af m es- lizc~c, J\hnnnrn tı>lrfon tef1 işiye müıliil'ü. 

Ield tahsili 
l ıı -

Atı C Bayınuır Ra dos 1 '83 :\Tülkiyo l•'ı·aıı:-ı ız en, .ı\1- 'tıl:ı.n'1 lııılnık Bartelmiden ter- - Evli, 3 ~ocuk Y.ıı·ıınt vekülC'ti nıüstrşnrr. c. il F. :Maliye t, V + K K K 

ı cüme edilmi e bü-
rrı:ıııNı, frı gilizcc yük hukuku idare 

ı 
-- - --

L Dr. Ncşct Ümer lnlelıı tstnnbul 1883 'l'ıb n:ııım lın:-.fn-
Tıuba ai d bir 

Profesör Beldir 1. ni,-rr~ile rı>ktiirü. C. H. F. Man ı· if V K K K + Prnıısızra çok eser ve ma-
lrldal' 

knlcler 
~· -- --

1 
Dr. Refik Saydam t tanbul 1881 'l'ıb Em ra zx c1nh i- ~Iüclerris Be kar Rılıhi~·c nıüfrttişi. C. H. F. I- V + K + K ll ,\l nwnc:ı, Fran- - -

l ı 
sızca liye ı -- - -

!Jr. Tn~amiral ı f:ıkkı İstanbul 1869 'I' ı b ve Alman- Evli, ~ ı:ocuk 
t st :ııılnıl Yiln~·eti rPınireti hel c- <;, H. F'. 7\[illi Miidafaa ll-' K K K K .\ lmanc:ı, Frnn- Tahnbct - -
ıliyc lıirint'i l'C'is\ckili ve vilfışet Şiıınsi Erel yada sız~a 

ı mnmni nıC'clisi üyesi. , ____ 
-:: ---- - - --- ·-

Fukiho Oynıcn fşkodra 1900 
D:ı l'ii l fiimın 

1fn:ıl'if ve coir- Evli 
nuı·:-:ıı kız ını ı :ı Ilim mektelıi tn- c. U. F. Bütçe V I' K K K Fransızca - --

f'oğ-enfyıı. şu- ı·ilı \'1' ı•nğı·:ı fya. m nailimi ve li 
h esi rafya 

Hıırsn krı l i~eı;ıi ınüclürü. IJ 
-- ----

li 
nı. l'cfet llele Istanbul 18 l Eı·kfıni Jıarhi ·c ı\lmanca, Fran- Askerlik - - ncl,fıi· :\fiili :\Jiiıl:ı fnn Yekili. Müsta.kil Zira:ıt t, T,. II. V + K + K 

sı:ı:ca 

liniii Ete m I%lcın !stanbul Lfil Zurih ve Bern 
'l'nrih ve :ls:ırı Tarih vc asarı :ıti- l•'C'l~ef<• dııkt o ı·n F.\'li, 2 çocuk \1 iizı•lPr umuın müıliil'iüğ-üııdrn C. II. F. Kiiliipanl' IV, V + + + + üniversiteleri ve Pı·nnsızcn, AL 

Vi~·aııa politek- mn nca atil<a kara clnir hir c:ok 
ıniitl'kaiıl. niki C'!;Prlı>ri vardır. 

l ·ı· 

tduıli ve ,\lıııaıı -
: ıraıııui Giirsoy Lıebolu 1H9S Sanayi C. H. F. Dirnm l\f. IV, V K K K K li ~·:ııl:ı yükst•k di- Almanca (Deri- - - J~ vli, 2 c;ocuk Yrıl ilmleuc Kaıııhi ıli bnğal. fab-

li 
bağat 

cil ik) rik:uwııl:ı ustıı başı muavini. 

IIayrullalı Er·gin İstanbul 1900 
, 

Orta Sanayi (Ku rı_ ı Evli. !3 <:<H'Uk K ııııılnracılık. C. H. F. Div:ııH ~J. lV, V K K + K - - -
' duracılı k) 
1 

1 

ll Sadettin Uraz Lfıp.<Jeki 1894 Orta Almanca Ticaret - - Evli lst:ııılnıl nH•rlisi uınnm'i aza sı, C. H. F. G. ve İııhisurlnr lV, V K K K K 

1\ tüccar. 
1 

Salilli Cimcoz !stanbul 1 77 Hu1.'llk Franstzca Mıı.tbuat !\al •ııı ıncı·ııı umıı - ]~\'li, :i t;lH'll k - C. II. F. llari<'iye f, IV, V + + K T( n 
-- -- _. __ 

~~- ~ ~-·~.~~-~- - ·~ -~ ·~ -- -------= -
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Bazı kanunlara verdikleri reyler 
,&ı 
~ Evli olub olmıı-

Scker istihlak ve 1937 bütçe Hükfunete J':iyon ~:S dığı ve kaç ço- İn tihahrlan evvel son mcmuri- Mcnsub olduğu Men su b olduğu Ne wıkittcn be- 1 ~ 

Ismi o ~ 

İhtisası llıııi riillıı•lrri wya m(:slek ve ıneşguliyeti ri m bus olduğu 
gümrük resimleri kanunu itimad anlaşması lntiha.b dairesi Doğduğu yer o~ Tahsili Bildiği diller Eserleri cngon bulunduğu )'('t fırka encümeu 

kanunu (3101) (3192) (H-6-1937) (3266) 

t.~tıwbul ::;;ükrü Ali Öge! İstanbul 188() Eı·ki'ini harbiye Fransızca, Askerlik - - };y]i, 2 Çllt'Uk Eın<'ldi tıığhay. C. H. F. - V + K K + 
Rusca 

-- -
Yaşar Ya1.ıcı Trabzon 1898 Rüştiye - Sanayi - - Evli t st a nhul S!'yTi~efn in fıı bı·ikasm- C. H. F. ?IL1liyc IV, V K K + K 

cla ustabaşı (Buhar makinisti) ' 

' --- --- --
Fransızca, 

. Fransois Josef 0.. TT. F. Beyoğlu vilay~t. reisi ve Ziya Kararnursal Istanbul 1873 Hiiı;ıtiye ve hu- İdare, maliye arazisinin keşii, - Evli, 2 çoc·uk 
tslmıbnl 

C. II. F. • \ı-:r.ıılı :ı ı 11-V K K K K 
susi 

Biraz Almanca, 
ve İktısad Türkiyenin iktı- 'T!'rlisi nınunı'i reis 

l ı 
İngilizce sadi tarihi, Os- 'ekili. [, . 

manlı mali tarihi -- -- -- -- --
lzrııir Bcnal Arıınan İzmir 1903 ~orhon darülfü-

Fransızca, 
Edebiyat, içti- Basılmış ve basıl- Evli, 1 çocuk nrl('(liy!' Ye C. H. F. Viliiyct irln- C. H. F. lkt l~llll V + K K K -

ıııınu edebiyRt ınaiyat, beleili- rnamış eser vo 
Rum ca makaleleri var- ı c Jıcycti azalıklan 

inkültesi yecilik dır. --
Celal Bayar Gemlik 1884 Husus! Fransızca Bımkacrlık - - Evli, 3 çocuk fttilııul ,.c trrnkki tzınir kntibi C. H.F. - İ, I- V + K + K 

ı mesulü. 
' - ~ 

Dr. Tevfik IW~tü Ams Çanakkale 1883 Beyrut tıbbiyesi Fransızca Tnhabet ve dip- - - Evli, 1 çocuk iiieclisi :11ii sıhlıi a:ı:mu. C. H. F. - I- V + + + + 
lomas i ı ı 

-----
C: 1. Kii:t.ıın İnanç Diyarbekir 1881 Brkfini harbiye Fransızca, Al- Askerlik ve - - BYli, 1 c;ncnk Mütrknift gcııcrnl. C. H. F. lHil.l~C IV- V K K K K 

m anca 

ı 
idare 

ı Il al il .\Ientcşe Mil as 1874 Hııkuk (Pari~te) Frnnsrzca Çiftçi - - Dnl, 1 çoeuk ('i f1 c; il ik 1\fii.s t.n 1< il 1 ! :ı ı·i(·i~· t' l, IV, V + + K K 
ı 

- -----
Hameli Aksoy !zmir 18 3 Yüksek Halkalı - Çiftçi ve mat- - - Re kar 1 1 1 illilll ve terakki ccmiyeti ka- C. H. F. lktıs:ul I- V + + K K 

:ı:irnnt rnektt-bi buat tibi mcsnlii. ---- --- -----
Hasan Ali Yücel İstımbul 1897 

Darülfünun ve 
Fransızca )1 am·if, dil ve Ruhiyat alfa besi, 

Edi, 3 ı::ocuk Ort :ı IC'llı·i~:ıt ııııınnı ıniiclii1'Ü. C. H. F. I>iYaııı ?ll. V + K K K Yüksek muallim Metodoloji, Türk -
mektebi edebiyat Nlebiyat edebiyatı nüınu- )J nariı' 

şubesinden neleri ve saire -- ------
Hüsnü Çakır ll o pa 1892 Mülkiye Fransızca Maliye ve idare - - Bvli, 3 çocuk J ıı hiıwrlar unmııı ıııüıliirü. C. H. F. Hiitı;(· V K K K K 

Kamil Dursun İzmir 1878 fzmir lic:;esi ·ro Fransızca Maliye ve ik- - - EYli, 2 çocuk Türkiye Palamn1 çnlar nnoninı c.n.F. :;\laliyP II-V K K K K 

l ı hususi tısad ı;ıil•kcti miidüeü. 
1 - ·- ' 

:\lııhınnd Esad Bo7.kurJ Kuşadası 
Hukuk (!stan_ . 

K + ' 1892 bul ve !sviç- Fransızca Hukuk ve çift- - Hukuk doktoru E,·Ji, 3 çocuk Hnlmk lalısili vo çiftçilik c. n. F. TP~kililt ı c>s:ısiyı> I- V + + ' 
rede) 

çilik 

Rahmi Kiiken Bergama H~81 Hukuk - Hukuk ve iktı- - - Evli Zong-nlda k m nden nıüuürü. c. n. F. Zimnf II-V K K K K 
sad 

1 -- - -- ~ '--

-= - . -. -- - -- '-~ = · 
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. ! ı Ba.zı kanunlara. verdikleri reyler 

!:1 
>~O Evli olub olma- HükO.mete Ni yon :::: Şeker istihlllk ve 1937 bütçe 
~o :S ılığr ve kaç ço- (ııt ilıabtltın evvel son memuri- 1\[cmmh olduğu :Men su b olduğu Nu vakitten be- gümrük resimleri kanunu itim ad anlaşnıasr lntihab dair lsmi 
o ""' ı i nwhıı<:: ol ı hı~u ı Doihl u i{ n yer ~ ~ 'I' ahsili Bildiği diller l!ıt i~nsr Escı·leri llıııi rütbclcr·i cuğu bulunduğu yel veya meslek ve ıncşgnliycti fırka eneümen 

(3192) (14- 6- 1937) (3266) - kanunu (3101) 

l::mir Haılettin E pikmen lzınir 1894 ;\!acar darülfünu- ~Iacarca 
-lktısad, sanayi 

- Be kar AlıH n Pıle,·atr hadidiye :fab- C. H.F. Kafıa IV, y K K K K -nu Makine mü- ve makiıH• mü-
rikasr sahibi. hC'ndis fakültesi hcndiııi ------ - -

ı 
-- ---- - - -- --~--

Mülkiye ve Ce-
I, K K K : ~iil-ı·ii S:ıt·:ı .-•,,g-lıı Oılcıııiş 1 l'\7 n evre darülfünu- ]1ransızca Hııkuk ve iktr- - - Evli, 3 çocuk Çiftı,:ilik. C. li. F. - II-V K 

1 
nu Ulumu siyasi-

sn d ye vo iktisadiye 
--- şubesi -- - - -- - - ------- - - -- -- -- --

ı 

Tsparta llüsııii Üzd:ııııaı· Tı-:p:ı.ı-tn 1875 :MeclrP~e Aı·nlıca Ticaret ve zi- - - Ev li, 3 çocuk ~Iü:ftü. C. H.F. 'Nafııı I- V + K K K 

ı 
rnnt 

- - - - - - - _, 
ı İlıralı im Dt>miralay r~pn.rta 1883 l\Tcdrcse Zirant ve f i- - Evli, 4 çocuk Ziraat, ticıı ret. C. II. F. A rzulın l I- V K K K K - -

ca ret 
ı 

- - -- -- --
Kl'lnnl 

., 
u al Isparta 1896 Hukuk Prnnsızca llu'k-nk, mntLu- ~li.iicatluiu ma- - E\·li, 2 çocuk - C. H. F. l\fnliyc TY. '? + + K K 

at vo ticaret kaleleri vardır. 

-- - -- -- ---- --
:\(iikt>ITI'Jn C ıma! Şnrki Karaağaç 1885 ::\Iülkiye - :Maliye - - Evli Divıını mu hnscbnt nzn.<n. C. H. F. Biit~c 11-V K K K K 

ı - --- - - - -- --·----· 
Ilanı llalıa Ün~iiı·pn tstanhul 1882 Galatasaray lise- Fraruuzcn, Al-

Posta, tclgrn f, - Edi, 1 çocuk 1\ılırraf İ!;dcri müdürü. C. II. F. Nnfın III- V K K K K si ve Fransa Pos- ınanca, !ngi- -
t::ı. ve telgraf rnek- telefon, elcktrık 

te bi ali si lizce ----- - - -- ··---
E-ıad 0zoğuı II o pa 1875 IIususi Fransızca İdare -· - Ev li, 4 çocuk 1\ ni< n ı·a vilayet mc ktupçwm. C. H.F. Dahiliye I- V + K K K 

ı 

___ ı ı 

-- -
Fuacl hüprülii fstnnbul 1890 Hukuk Fransızca, Fars- Edclıi~·at \'C ta- - ~T iiderris l~vli, 2 çocuk 1-Jcl<"hirn t fakültesi ılckanı. C. H. F. ~Taaı·if V K K + K 

en, Araben rih 
-- -- -- -- - -- -

u ı. .\lulıittin ~\kyii~ btnubul 1870 IIıırbiye Fransızca Askerlik ve dip_ - Evli, 2 çocuk Kıı hire s ci' h· i. C. n. F. Harici ye IV, Y K K K K -
lomasi 

--- --- - -
Il iisı'!'\" Kızıldoi:t:ın n ünıiilcinc 1884 Jiarbiye Fransızca Askerlik - - Evli, 4 çocuk Çiftçi lik. C. H.F. Milli 1\rüda!aa. T, V K K K K 

. 
-- - - --- -----

:ır ,·nwı 1 :\azi f ~i rı•! Yenişehir 1880 Hukuk Il u kule - Edi, :1 çocuk tst:ı.nlml müudoiumuınisi. C. H. F. 'r<'~l,ili'ıt r esasiye Ili- Y K K K K - -

- ---
Ü!lll't• Kiiııtııy Artvin 1 s. ırııknk Huktık ve mn- - Bvli, 3 çocuk Avuknt. c. n. F. Annhnl IY, Y K + K K - -

n rif 

-- ----
l{rı · tıww 1111 ı >ı·. ~iikıoü ~l'IIOZIIll lstanuul 1875 Tıb T•'raıısrzca, !ngi- Tnlıihlik 

Dl'finci kimyıı, tn-
B,·li T>oklorluk ve tütün işçileri bir- C. II. F. Au liye V K K + K cir kurdu mücade- -

lizce lesi, Çocuk bo.Jn- • liği Dispnnıscr h<"kimliği. 
. 

- - · mı ve sairo ·- - -=--=c - - - -·=- -
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'~ 
Bazı kanunlara. verdikleri reyler ' ~ Evli olub olma-

Şeker istihlllk ve 1937 bütçe Hükfımete N iyon : ;ro~ <.lığı ve kaç ço- t ntilınhdan rvvcl sn n memuri- Mensub oluui;;ru nl<msuh olduğ'.l • c vakitten he-
gümrük resimleri kanunu itim ad n nlaşması 

J 
lntihab daire&i İsmi 

o ı.. 

Doğduğu yer ~.s Tnhsili Bildiği diller lhtisası J<]xrrleri llıııi rüthclcri cuğu bulunduğu yet wya mc~lck YC ıncşgnliycti fırkıı. eııcümen ı·i ııwlıııs oldnğn 
kanunu (3101} (3192) (14 . 6 - 1937) (3266) 

1\uı;tıırııuııu Dr. 'fı·vfik .. hlaıı Kastamonu 1887 Tıb Fransızca 'fnlıihlik gvli, 1 çocuk Knstaııınııu C. IT. F. Y. lılarc c. rr. F. l'ı·':ikiliıt ı l'-,nsi,\ 1' V K K K K 1 - -
heyeti r!'isi. 

-- - - - -- - -ı - - -, ı 
---; 

t lı l'fi h i lll Orııııtay H anya lRc~ Galatasaray lise- Fransızca, Al-
1 >il n diplomasi 1876 - 1877 fstıın-

Deldir JTnı·iciy1'. c. n. F. ı li\ ll lll .\ı V ı- + + + bul konferansı, -si ve Paris Siya- ınnnca, İngili7.--
sal bilgiler okulu cc, Rumca 

J li 1 bilgi si bö-
lümleri -- - - - - - -- -- -- -- -- -- --

Nuri Tanıac; Kn!-ltnmoım 1892 Darülfünun, h ik-
Fransızcn. Kimyager ve ec- T~vli, 4 çocuk Mıınllinı. ~HL<ıtnkil 1 linıııı .:\1 V K K K K 

i . 

met, kimya ve tıb - -
fakilltesi ecazcı zaaılık 

eubesindcn 
---- ·- - - -- -- 1- - -- -- - - -------- -- -

Sıııııi Erkmaıı Yanya 1883 Nrktuü harbiye FranRızca, Rus_ 
Askerlik bağcı-

Evli Ziraat. C. H. F. Na fıa V K K K K lrk ve koopera- - -
ca 

tifçilik ·- ·- -- - - !-~ 

Srtkr Şerif Eken To sya 1894 Orta - Pirinççilik - - Bvli, 3 çocuk ?:::mat. O. IT. F. Y:ira;ıt V K K K K 

- --- - - --
Şerif İlden Köprülü 1~78 Erknni harbiye Frnruuzcn, Al-

Askerlik ve 
Rarıkaıııış, TU. 

Dul, 3 çocuk TI:ıriı'i~·rıl<' n. 2. !3. I. ı)rfi. C. H. F. llnric·i~·c V K K K K mancn, Rusca, oı•ılnnun hnrc- -

Sır b ca 
diplomasi 

katı - -- - - - - -
Tahsin Coşknn Çrmiı;ıgezek 1890 Tlalkalı Zira.ııt Fransızca Ziraat 

Çiftlik baytarı, 
}:y]i, 1 c; ocuk 7.irıın 1 miift•tti~i nmııınisi. O.H.F. Biitı,:t• III-V K + + K 

na~cılnra l'('h- -

' 
b er 

- ---

i 

VelPd Izimdak Konya 1869 :\ledrese ve hu- Azerice, Uygurca, Türkçüliik, 'l'iirk Türk dili ve ede- }fiiılPrris T·:,-1 i, :l çocuk 'fp] if YI' 1 !'l'l'iitnt' lı<'yCf i a7.aSf. C.H.F. ·:ı fı:ı II-V + + K K Kıpçakça, Türk- hiyat ve dile aid sus i men ce. Tatarca, tarihi ve dil sair eserleri Arabca, Farsca 
ı-- - -- - --- --- --

/\av ·eri .\.hıne,ı 1 [aııılli Kalaı; Kayseri 1, 88 ~r ii Ikiye, Da.ı·ül- Fransızca İdare ve mat- Knyı:ıerinin mev- E\·li, :~ 1:oı·ıık l'jı·c·i~'l'!) f!::lZ('ft'Si ı: n lı i lı i. c. rr. F. Nafın t., T. V K K K K -
nmailimini 8.1iyE buat ki i iktianelisi 

---- - - -- - . 
Faik Baysal Pizren ı 86 ITukuk Fransızca Hukuk Ye ıua- Bütçe ve muhase- Evli, 2 çornk ?lfa liye vekfılct i nı üstcşnrı. C.H.F. - V + K K K bei umumiye ka- -

liye nunu izahı, Ad lt 
bir eser -- - - - -- -

Fcrı-uh flüpgiip Kayseri 1891 ITtlSllSi Araben .:\Iusiki, biçki, Pııl l\a~ sPı-i ( '. H. F. \.ilny4't idare C.H.F • 1 >inını )[. V K K K K - -
dikiş heyeti ve bclcıliye üyesi. . --- -

Hasan Fcdd Peı-kcr İncesu 1890 Hukuk Fransızca Hukuk - ı·:\ li,~ ı;ıwıık ı - c. n. F. Allliye lif, V K K K K -

K~ 
---

Nahid Kerven İ<>tnııbul 1879 Haı·biye ve Pa· 
~Tnnsızca tktrsncl ve içti-

:l\Iecliııei evvelin, 
ı-;, ı i' ~ ı: ı 11'\1 k 'l'ııpı:n lıinhnşrhihndnn miitckn- C. H. F. Hiit1;e III- V + + I( 

Irixtc Ulfunn i~ti- Hayatı Ye~nı, Ha. -
ınaiye mektebi nııı.iyıı t, nınarif 

l:rııtt Mmı:ı V. K id vı' mualliın, nıüt cı·ciın. 

-- -
Re~ıd Ozsoy 1stımbul 1884 Yüksek ticaret - Hukuk - - Evli, ..ı çocuk Şlır:ıyi clcvlct Dcnvi dairesi C. TI.F. .Aılli.n: III- V K K K K 

ve hukuk reisi. , -
~ 

~ - - -----=---- - ,_-
--~ 
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Bazı ka.nunla.ra. verdikleri reyler 

ı 

ı:ı 
Evli olub olma- Şeker istihlA.k ve 1937 bütçe Hükllm.ete !~iyon 1 

l'o~ dığı ve kaç ço- lntihabdan evvel son memuri- M:ensub olduğu :Mcnsub olduğu Ne vakitten be- gümrük resimleri kanunu itim ad anlaşması 
ı 

!ntihab dairesi İsmi Doğduğu yer 8!i TahBill Bildiği diller lhtisll9I Eserleri Ilmi rütbel<·ı·i cu~rıl bulunduğu yct veya mE:Slek ve meşguliyeti fuka encümcn ı·i moous olduğu kanunu (3101) (3192) (14- 6 -1937) (3266) 
1 

'alih 'l'urgny 
Askeri fabrikalar llakrrki)y R:ınıt fabrikası baş C. H. F. S. 1. )luavenet V K K K K 1\ ayseri Bosna 1896 Darüliü.nun Almanca, Fran- Kimya ve ecza- mecmuasında harb - Be ka ı· 

kimya şubesi srzca, !ngilizce crlık gazlerine dair ter- lUroyageri 
ll cüınclcr ve Kim-

yager gazetesinde 
makaleler 

ll Veli Yaşın İn e göl 1894 \fii.hendis rnek-
Fransızca Çiftçilik ve be- - Evli, 3 çocuk Çanakkııle helediye reisi. C. H. F. İktısad V + + + K 

\ IJ tebi (İkinci sı-
-

ll nrfa kadar) 
Iedjyecilik 

------- - - -
rı Amerikada Türk-

ı ! 
/( ırklareli Dr. Fuad Umay K.ırklaı·eli 1H85 Tıb Fransızca Tababel - Bvli, 4 çocul\ Bolu ınC'l'kez tnbi.hi. C. H. F. Teşl,ilfit ı ec;::ısiye r- v K + K K 

ler ve gördükle-

ı ı 
ri m 

ı ı Şevket Ödül Lüleburgaz 1885 Hususi - Çiftçi ve hu- - - Evli, 2 çocuk Edirne nıüddeiumuıııi muavini. C. H. F. Bütçe rr_v K K K K ı . ku k 

---
' 

Zühtü Akın Lüleburgaz 1900 Orta - Çiftçilik ve - - Evli, 4 çocuk TJülchnrga7. C. H. P. Başkanı ve C. H. F. Zirant V + + + K 
ı 

1 ı ı makine um um i meclis az ası. 

ll 
li Kırşehir .. \.li Rıza Esen tb radı 1880 Yüksek baytar Fransızca Baytarlık - - Evli, 3 çocuı, Zirnnt ,· ckfıleti uınnnı baytar C.H.F. Ziraat V ı K K K K 

mektebi müfettişi. 

---- --
Ilazını Biirckçi .Ankara 1893 

Kısmen yüksek 
Fransızca Maarif, idare Rvli, J r.ocuk \nlHıı·n lıelı>diyesi ya7.ı işleri C. H. F. Divnnı M. III- V K K K K 

(İstanbul Yüksek ı 
- -

mualliın mektebi) 
ıniiiHirii. 

--
Lıltfi 1\Iüi'i<l Oz<leş Kırşehir 1877 Brkani harbiye Frausızca Rusca Askerlik - - - 1\rütckn in crld\ni har lı iye nıi- C.H.F. l\Iilli Müdafaa II-V K K + K 

1 ralayr. 
: 

l,! 
--- ' 

MemcJ. Seyfeli. Kırşehir 1886 Orta ve husus! - Ticaret - - Evli, G ~ocuk Kırı;e.lıir C. H. P . Başkanı ve vi. C. H. F. Bütçe V K K K K 

1 
layct flnimi enciiıneni üyesi. 

1 -
Kocaeli Ali Dikmen Baturu 1875 Darüşşa.faka ~'ransrzca. Maarif Tedrisatı iptidai-

Re kar ~liieıısC's:ıtr ilmiye mürliir ınua- C.R.F. G. ve fnhisarl .ı. r !, II- V K K K K 
ye kanun lii.yiha- -
sına karşı müta- vi ni. 

lealar --
ı 

Hasan Hayri Tan İstanbul Hukuk K K K 18BO Hukuk Fransızca - - - Istanbul viH\yet meclisi umum- C. H. F. Arlliye m- v + 
misi azasr, avukat. 

1 

lbı-ahiın Dıblıııı Ziraat lktrsn.d K K K Aılana 1892 Yüksek ziraat Fransızca - - Evli, 1 çocuk Kütahya Sümerbank kiremit C.H.F. V + ı 
(Fransada) fahrika.<ıt irtibat memuru. ' 

-

ı l ı lbrulıim Siirl'n ;ı YiğiL Istanbul 1880 Mülkiye F'ransızca İdare - - Pıvü, 2 çocuk 'h-futa.cıarrıf. C. H. F. Harici ye I - V K + K K 

- ı . 
l.stanbul 

. fiitelm id piyade kaymakamı, 
1-.t ııı:ı!Pttin Ol pak JR68 Harbiye Fransızca Askerlik ve Evli, 2 çocul< C. H. F. Arzuhal ın- Y + K K K - -

ilalıkesir i::ıldn nııntıı.ka mü-
idare 

dürü. . 
~ 

-- - _ ,_ - '- - ~· --·------ --

-
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Evli olub olma-::ı 

~~ dtğr ve kaç ço- lntihabdan evvel son memuri- Men su b olduğu Mensub ~lduğu 
lntihab dairesi tsmi o ,._. 

Doğduğu yer o~ Tahsili Bildiği diller !htisasr Eserleri 1Irnl rüt.beleri cuğu bulunduğu yet veya meslek ve meşguliyeti :fırka encümen 

if 
- - -

Bazı kanunlara verdikleri reyler 

Ne vakitten be-
Şeker istihlak ve ı 1937 bütÇG Hükıllnete N iyon 

ri mobus o lt 1 uğu 
gÜmrÜk resimleri kanunu itimad anlaşması 

kanunu (3101) (3192) (14- 6- 1937) (3266) 

Konya Mustafa Ulusaıı Kouya 1873 Medrese Ara b ca Ticaret Müderrislik ve ticaret. C. H. F. M. H. 'l't'Lkikr II-V + + K K 

ı Arabca, Farsca Naiııı llazim Unat Konya 1889 )ff'rlrese Edebiyat ı Evli, 4 çocuk Müderris, muamm. C. H. F. Bütçe 

----

II-V + K K K 

.1 Ressauı Şevket Dağ tstanbtLl 1875 Yiiksck ı.;:ıııayii Ressam Evli, 2 çocuk tstanl>ul Kız muallim mektebi C. H. F. 1\lnarif 

---

V + K + K 
n<'USP mektebi resim muallimi. 

-----
'I' evfik Ji'ikret Sıl ay Konya 1890 Hukuk IIukuk Evli, 5 çocuk Karaınan istinaf mahkemesi C. H. F. IT-V + K K K 

az ası. 
ı 

.. 
K;ttahya Besi nı Atalay 

Öğüt, Bektaşilik 

İktısad Uşak 1889 f):ı ı·ül ıııua ll im i- Prnn<ırzca, Arah- Tarih ve lisaııi - ve edebiyatı, Türk Dul Maarii müdürü. C. H. F. 
ni aliye ca, Farsca yat büyükleri, Maraş 

tarihi, Conk ve 

' 
I- V K K K + 

ı 
saire ... 

Dr. Şakir Ahmt d E diz; İstanbul 1875 Tıb Fransrz('a Göz lıastalıkla- Muallim Evli, 1 c;oruk 
Tabib kaymakamlığından mütekaid, 

C. H. F. S. !. Muıt\'enet 

1 

Mülga Tıb :fakültesi emraz ve seriri-

1 
ı rı mütehassrsr. yatı ayniye muallimi, Şişli çocuk 

hastanesi göz hekimi. 

K K K 
ı 

V K 

ı -- -- ·-
Hü 'eyin H.ahrııi <tür- tst:ııılml 1864 1fülkiye Fransızca Edebiyat 60 kadar Be kar Romancılık. C. H. F. Hariciye V + K K K 
prn ar (Romııncılık) 

1 

ı 
' 

!brahim Dalkrlıç Uşak 1871 l\f erlrese Maari:f, idare Evli, 5 çocuk Çiftçi. 
' ı 

C. H. F. Nafıa !, III- V K K + K ı 

ı 

--
Memed Sonıeı· Selfinik 1882 Kı<ııncıı idacli ve .Ar:ıhca Tuz işlerinde Evli, 5 çocuk İskan umu.m rn'iidürü. C. H. F . Dahiliye IV, V K K K K 

husus! 

l\Tulılis Erkmeıı Bursa 1891 H alkalr Zirııat. 

ıııektehi ve Al-
manyada 

F'ı·:ı.nsTzca ve Zootekııi ve siit- Zoolekni, süt- Müderris Bvli, 1 çocuk Ziraat müsteşarı. C. H. F. III- V + + K K 

Almanca çülülc çülük 

:\;:~ill Uluğ !stanbul 1901 Hnlmk Almanca Matbuat Derebeyi ve Evli, 1 çocuk Hakimiyeti milliye yazı C. H.F. IV- V K K K 
Dersim müdürü. 

Ömcı· Dinc; Kütahya 1887 Ziraat Evli, 6 çocuk Çi:ftçi. C. H. F. G. ve !nlıisarlar IV, V K + + K 

HPreb Peker lstaıılıul 1889 {'jrk5ni lıorbiye Prnnsızca, Al- Askerlik tnkılab dersleri Kvli, 5 çocuk Türki yP Büyük Millet Meclisi C. H. F. Teşkilatı esasiye II-V + + K K 
man ca başkati bi. 

,lfalatya lJı·. Hilmi Oyt:lç Selanik 1881 •rıbbiye Fransızca, !tal- Doktorluk Dul, 2 çocuk Bursa srlıhiye müdü.rü. C. H. F. S. !. Muı:ıycnet II-V K K K K 
yan ca _J ----
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Jf ,6'ı, Bazı kanunlara. verdikleri reyler 
ı:s Evli olub olma-

1 ;g~ Şeker istihllik ve 1937 büt~e BiikUmete Ni yon 
dığı ve kaç ço- Jntilıabclnn ('\'"\'C] son m<'muri- Mensub olduğu 1ıf<'nsub olduğu Ne ''akitten be-

itim ad anlaşması lntihab dairesi İsmi D<>ğduğu yer 8!1 Tahsili lhtisası flmi rütbeleri ı·i nwlms olduğu 
gümrük resimleri kanunu 

i Bildiği diller F..serleri cuğn bulnndu~"lı yt>t veya meslek ,.~ nıe,guliyeti frrka encümen kanunu (8101) (3192) (14- 6 -1937) (3266) 

Uıılırtyıı Emrnllah Borkan D erne 1878 ~Iülkiye Fransızca, Al- ffuknk ve lisa- - - Evli, 2 çocuk Bıışvekiilet muanıclı'it n w um C. H. F. 'l'e!?kilfıt ı <'I':Jsİ,\'t' V K K K K ı 

man ca, Ara be .ı niyat müdürü. 

nı. Osman h.opt:ıgel Erzincan 1R74 Harbiye Fransızca Askerlik 
A:-;kcı·lij:{l' nin 

Evli, :J çocuk Mütekaid general. C. II. F. - V K K K K -
kito.b ve hari- l 

talar . - - -- -l l'/ 
l,.,ıııct lnönü İzmir 1884 Erkani harbiye Almanca, Fran- ARkı>rlik - J?ahri müderris Bvli, 3 çocuk KolorJu kumıındaru. C. H. F. - I- V + K + + ' 1'.-. 

I!IIZca ~ ---
}lnhııınd • \·Jim Zabcı Malatya 18R3 Erkimi harbiye Fransızca, Al- \sl\f'l'lik, Jıaı·i- 'J'aınamii tefazuli - Evli, 3 çocuk Kaymakam. C. H. F. Mu liye ll \ + K K K ll 

li man ca tn Vf' kndastro (Basrlmamış) 

l ı -
-ı i\ 1 i lı ri Pt'ktn!} Bursa 1895 Amerikan Ktz Fransızca, tn_ Maarif Vilyam Ramjdan - Evli, 2 çocuk Robert Kolejıle Ingilizce mu- C. H. F. Kütüpıuıe y K K K K tercüme, Ana do-

' 
ı : Kolej i gilizce lunun tarihi coğ- allimi. 

ra :(yası 

ı ı 
Bütçe }fuLtalib Oker Sıvas 1893 M:üllciye Fransızca ldare - - Evli, 2 çocuk lıilfl"". ııııınıuiyci viiiiyat ııııiılıı C. H. F. III- V K K K K 

ı rü ve Ankara vali vekili. 

Osman Taner Malatya 1896 Orta - Ticaret - - Evli, 2 çocuk Malatya C. ll. P. Başkanı. C. H. F. Bütçe V K K K K 

ı 
Vasrf Çmay Adapazarı 1884 Harbiye Fransızca Ask<'rlik - -- Evli, 1 çocuk :Mfu;kirnt şirketi mt•murin mü- C. H.F. Nafıa TTI- V + + K K 

dürü. . 
Manisa lh-. .'aim Uzel Menemen 1882 Tıbbiye Fransızca 'I'ababet ve - Evli, :l çocuk .Manisa sıhhiye müdürü. C. H. F. - li- V K K K K -

i dar<' ' . 

l ı IJikıııı t Bayur İı:ıtaıılml IR91 C:alııtasaray ve Fransızca, İngi- Diplomasi, nın- YPııi Tilı·k DP\'· 
Evli Riyascti Oümhur katibi umu· C. H. F. llariciyc IV, V + K K + -

Sorbonne lizce, Farsen arif lı>tinin hariı·i si-
m isi. l ı yaııı•ti 

ı ı 

l t Ka n i . \kp kt•ıı Manisa 1874 Orta Ram ca Çiftçilik -- Evli Ziraat. c.n.F. ZiraaL lU- V + + + K 

. - ' 

ha ;ı; ı m T 

:ı lll i I hll'lı Üskütlar 177 Harbıye Fransrzea ~rııurif ve pe- ı Evli, 5 çocuk ~Iaarif vekaleti 1Iill1 talim ve C. R. F. ~li Ili JlüJafua V + K K K JO l{ndar basıl- -
rlagoji mış eseı·i terbiye heyeti üyesi. 

Kenan Orer İstanbul 1888 Hukuk - Hukuk gvJi, 2 ~:ocuk Istanbul Cünılıuriy t miiddei- C. H. F. Tc~ki la lı L·:o;a ·iye V K K K K - -
unıumisi. 

Osıııau Eı·ı;iıı Manisa 1880 Erkani harbiyo Fransızca Askerlik - - ~v li, 4 çocuk Ziraat C. II. F. Nafıa lll- V K K K 
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ı :l ,&ı evli olub olma-
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ı 

ı 

~ı 
-- ~--- - -

-=-ı 
- -
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ı hukuk telgraf 

---- - --- - -- . - --
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- --- - ---· - --- - - - --- -- -- - - - --
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- --- -- - --. - --
-~ - - --
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. --- -- - -- -- -- ---- ---- - - - - -
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- ,-- - - -- - - --- - --- 1~ ı 
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- - -- ----- -- -- - -- ------~ 
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S11Jll azasr. 

-- -·-- --
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ıııunca, Runıca tuar şefi. 

- - - - - -
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Kaııunlarımı:r., 
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- . 
ı~ :ı.ılli vazifesi --- -- - - -- -- -- - -
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.~ Bazı kanunlara verdikleri reyler 
. ::ı Evli olu lı olma-

~D~ rlıı!ı \'{' lwç !ır ı i lı:ı lııl:ın C'\'\'(•] mPnı ıır i - .\f ı · ır .. ;ııh ol c luı!u .1\11'11!';11 h n ldnihı NL \'ll k i ı f P ll be-
Şeker istihlak ve 1937 bütçe llükilmete N iyon o ı-. c: o- <.;()ll 

lntihab dairesi D<ı i.b lııi:ru o c:: 
Tahsili Bildiği eliller !h tisaı:n gı;erlcri llııı i rütbcleri cı ıı!n lı c ılıı ııc lııib ı 

gümr ük resimleri kanunu itimad anlaşınaı:ır ls mi yer ...... .n ı \ r·,,·a nı .. ]p]; \ ' (' lllC'';'"Il )iyf' f i fırkıı eııc·ünwıı li nınlııı ~ oldıığıı 
kanunu (3101) (3192) (14. 6 -193i) (3266) 

.\' iğclı Dr. .\bruvaya İ?: m ir lRRO Tıb Fr:ı ıısızra , Al- T:ı lı:ı lı rı ,\lic]., hustalıkla- )J ii cl l'ITis nııı :ı E\'li , :1 C,:OC' t! ], ı lul;t cırlıı k .\Jiis t;ıkıl s ı. \1 tlôl\ ı·ır c • 1 V + K K + 
ıııaııc•:ı, Hıııııcn I'T, 1ııak:ı l C'lı• 1' v i ııi 

-- - -
c: cıeuk -ı -

- ~ - - -
Tra hlnsg:ırlı 18Ri\ Tıh l •'nııısızra 

'l'ıı!Ja hr t. 
\f :ı kaleler Evli. ı 'l'ic•ıı ret. fld ı sad 1 >r. R:ı ·im 1<\ ı· id Ta lay (< 'rrT:ılılık ) 

- C. ll. F . IV, Y K + K K 
1 --- - -- - - - - - -- -- - ---·-- - ı-- -- - - - -

1 
1Ri4 Faik Soylu • 'iğde Hii'jl i~·<' Vf' lııı - Fl':ti1Sl7.CR .\!aliye - - }~vii, 1 ~n eni\ 1 znı il' cl Pft t'rrl:ırr. C. H. f•'. ı li\ .. 1111 .\1. II-V K K K K 

' sıı~t 

ı - -- --· -- -- - -- -----
Halid llcııgi Bor 18~4 Orta 1\-laliyc, belediye, - - Edi. 7 ı ; ı wnk Beleıl i,n !'('ISI. ( ;. ll , .. . 

a fı:ı ll - ,. K K - . K K 
zirnal vr tienrrr . --- -- - - ·-------- --- -

Kü.ınil lnhlp ls tan lıul ] ' Iii f :n lıı t :ısa ı· ay J-.'ransrzca 1 >iplonınsi - - Evli, 4 C:IH'n k 
;.ı,. 

ı ll'iiJo,ı · l ııı:ı :-. l:ı lı at ı; ii zıı ı-r. C. H. F. ll ;ı ı-i c· İ,\ ı· \' K K K + 
·--- -- -· - - - - ----- ----- -·- -----Jules verncs den 
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~enclik Sel'Vcti fü- ı nun, Avrupada ne 
gördüm, :M:atbuat ; hatıraları ------ - ----- - - - - - ---- --- ·----- -- ··- - -- - - ---· 

Ali Can i lı Yciıılı•ııı tcıtnııbul 188i TTııknk l·'r:ı ıı-;rzc:ı, I•'ıırs- ,\[nııı·if, edebi- -
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- Be kar .\l :ı: ıı ·i f nkfı l l'ti uı ıı ııı ıı ı n Lif d- f •• ll. 1•'. .\ h:ıı·ir r\·, Y 

ı 
K + + K 

ca yat tişi. 1 
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___ ... ____ 
- - - - - - --- - - ------- - -· -- - 1 

Talıabet 1 

Or. .Ziyıı \':ıki \:ıl- Kalecik IS!l:! '!'ılı J•'rıı llSI7.('1l (Kulak, boğaz, bu-
Muhtelif tıbbt - EYii , ~ ÇCII'tık ls ta rılıııl ll ıı sel.:i Jım,t n ı H•si ku- C. ll . 1•', !s . f. .\1 ltn\'c •IH'I V l' K + K 

i mc>cmualarda ma-
tırrm run mütehassısı) kaleler In 1\ 111 i itc ·lı a ssıs ı . 

1 ---- -·-- . - ---- -- - --- -------

.. 
l·'ı·a nsıır.n, 
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ı 

Hameli Yulnınıı Ünye 1879 D n ı·ii lıııııal li1rı i_ ~r aıırif - - Evli, l c:ocuk Bıı 1·sa 1 ıı:ı arif 1niicliirii . C. II. F. Diitc,:c I. y K K K K 
iil iyr \lmanr.a, . 

'll 
lll 

\ra ben i 
ı ı - - -

bıııail Çnıııa'i Ordu ]. 72 :\J ii 1 ](i .\"C' F'rnnsızca 1 ıla ı· C', ~i ı·an ı. - - Evli, 4 çocuk Y.cııı J,! ıt lıl ıı k k:.ıy ı ıı a k ıı 111 1. fııı. c. II. F. .\ 1'/.lllı:ıl 1, I. V K K R + 
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. - - -- - -- ---
)luhittiıı Baha L'ars Bursa ı H3 Tiııkıık 1-'rnnsızrıı llııknk, ctlehi- .Muhtelif mecmu- - Evli ..ı\ \ "111\il t. c. Il. F. Ac.lliyc I, V K K K K 

yat alar ve Güneş do-
ğarken 
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---~-- -- --

Maarif 
Evli , 2 çoenk ·'ha ri f Sl'l im Sırı·ı Tıır<':ın .Mora Yenişehir 1874 ~r ii h rı tc li»lııı ltı' Frıınsr:wn (BPden t<'rbiyesi) Hir çok - ~l:ı:ı ı· if \'t>Jd !Pti hıı şıı ı iifrtl işi. C. H. F. V + + + K 

:O::ırnt~>U" Ali Turııılı Ankara lR!lO 1 ıl n (li A lıııanrn 
Sunayı 

l'~vli Eı·zııı·nııı si lith f :ı lı rik:ısı i ~ll.'tııır. C. ll. P. Lktı.- ud V K K K K ('J'op n1ülehas- - -
srs ı) 

amiri . 

" Dr. ~\sını ~iı·ııl :\fer:r.ifon 187f'l T1lı Fransızca Dcıktnduk - - T>ul. ·t ı; c H' U k ~\siH!rlilden ınüstuli, ziraat . ti - O. H. F. Kn fı:ı 1. 1,lfi - Y K K K ~ 
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1
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ı ı;ıı.c;i azmu. . 

-
ı ltıısı ııi Barlmı H anya h'-.ı EJ'ld'ı ııi hnrhi.VP 

Fı·aıısızrrı, Rns. 
Diplomasi'"" as. - - !Jııl h ıııliis lwıısolosıı. C. H. P. :\I illi ~liid:ı faa 1 ,. ' ,. 

K K K K 
ı·rı. Frınıra, Yıı- kcrlik ! n:ırırn 

ı - ~ - --- -~- - - --- -
Zı.ilıtii l >u nı ka n lzııt.ir .ıs-.-. :.'\fü lkiyıı Fı·aıısızeu, Rııııı· 1 ı] ;ı ('ll - - 1·:\ ı i. !1 ı;ıwuk Eı·zı.ı·ıı ı ı ı nı 1 is i. C. II. F. D:ılı i 1 iye Ili- V ı R K K K 

ca ı ı ---- - -- - - - - - -- - - -- ----- -----
Fltylıaıı Ali :"ll iiııil' )~ı':,.!l' lta Aılaııa ı. 7-4 :\lülkiyu l•'ı·:ı ı ısı zca, 1ıı ıd- ld:ırc - - E1·li, :1 ı;ocıık . \ ıl ;ı ıı n lwll'diyı• !'!'isi . c. II. F. Tı·.-;.kil:'ılı ı•s:ısi_rP 1, ll \' K K K K 

li zer 

ı -- -- - - --- - - ------- - -
l>aıııa r .\•·ılw~lu Adana ı, ~u H us us i ,\ lııı:ın<•a Ticaret ve zi- - - E\'li, f' ı:oll'llk Ziı•nnt, 1 iı·nı·ı•f. C. IT. F. Zir:ı:ıt I- V K K K K 

l ı rant 
.__ -- ---- -- - -- - - - - - -----

Esııı:ı ' a~·ıııaıı lstnnbul ı '-! J!J List' olrı·cı·rı:ıi 1-'raıısızcrı, lngi- Hclclliyccil i k - Evli, 2 ~()('Uk J\pJpt1j~ (' . C. II. F. lktısad V K K K + . - uyPsı. 

lizı·(' Tiıınırrı 

---- - - - ~ -
~-- -- - - - - - ---

(:ı :ll' i Elıh·ııiz .\ı aıı u.s tu· ı"/.) ll:ırlıi~·p H .\1- . A J ııı:mcn ve . .\shı·lik 
Endaht, Fennl <'S· 

E\ li, liha, Japon - Rus - ı çocuk 1\nlnroltı kwıııııııl:ını. C. H . F. Biitı;c 1\T, y + + K K 
rıımıyrııla Fransızca har bi, Sevk ve 

idare, Tapsara -- - -- - --- - --- - --- - - -

ı 
Iliimi Uran Bodruın IK"4 ~Iülkiyo Jo'ra ıısızcn, ı ıl :ıl'(' - - E\ li,:! ı:nı·nk ( '. ll. 1' .. \ılnııa ııııııtııl~nı:u nıü- C. II. F. Tı·~ldl;ilı ı·sıısi.no t, HT- Y + K K K 

Rum ca fettişi. 
'- -

llır:ı lı im :\1 1'1 (' IŞe lı in 1\aı·ahisııı· 1 Sit) lfıırhıye - .\skerlik \C - - Edi, G ı,:ocuk ~··.\·lı:lll lw(('di~·ı• \'(' n. P. C. II. F. C:. \'1' Jıılıis:ırl:ır IV, V K K K K 

~ 
idare n:ıı;ıkanı. 

----- -- -- -- -- -. -~- ---
Üllll'l' Bic_:ı•r Tn ı-sus 

( lı·t ll. %imal 
Ziraat Evli. :ı c~·~~·ıık ()iftı:ilik. C. II. F. Zinıat IV, V K K 1 0-l: aıııcliyat rnek- - - - + K 

tc bi -- -· --- - -
Tevfik Tarımın btaıılml 

Yük~·ıek IIalknlr 
Alıııauca, Frnn- Ziraat ekonomi- Kooperat.iflcre E\'li, ~ •:ııı·ıık Ziı·:ıat ı ll ii ıl ii l'ii. C. H. F. /i ı·;ı:ı t V K K K K J ()1 

ziraat ve Al- - llllllllıl 

. 1 T ıaid basılmış bir 

_J s ız ca sı ve tt-ş;:ı ııtı 
ı manyada eser 

- - - - -- -,------- - ~ 
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Bazı kanunlara verdikleri rayler 
,6lı 

Evli olub olma-c::ı 
!';eker istihlAk ve 1937 bütçe IIükfuncte i:iyon ~o :S drğı ve kaç ~o- lntilıabdnn evvel son memuri- Men su b olduğu Men su b olduğu Ne vakitten be-
gümrük resimleri kanunu itimad anlaşmnsr 

o r-ı 

lirııl ı·iiı hı•lt•ri ri nıcbns olduğu İntihab dairesi İsmi Doğduğu yer os Tahsili Bildiği diller !Iıtisnsı Eserleri t•nibı lıuhındn~n yrt Yeyn me:qlek ve mcşgııliyeti fırka eneümen 
kanunu (3101) (3192) (14- o- ]937) (326G) 

Siird ITnlki .\ydın Siird ı 'l!ı!l Rüştiye ve med- Araben Maari.f 'l'ürkço ve Arab- - Evli, 7 c:oımk - C. H. F. - 1, I- V + K + K ca makale ve ri-res e saleler 
- -- - - - -

hıııuil ~Iii~! ak 1lar:ıkım Ycniı,ıelıir ]8 2 )fülkiye F'l'ansrcza, Edclıiyat ve Mufa..<;ısnl Huku- - Evli 'l'iı•arel ve ıııulıaı'l·irlik. C. H. F. Bütçe V + + + K 
1 Ara.be'l tarih ku siyasiye 

- --
:\fl'tnı"d Ali huı·tcığ'lu Tn~küprii 1881 Rnrlıiyc Arabca Asl•erlik - - Evli, 3 çocul\ Bm ekli binba.~. C. H.F. Arzuhal V + + K K 

- - - ---
Şevki Süsoy Tokad 1898 !d ndi - telare - - Evli 'l'oknd inhisarlar nı eııınrin m ii- C. H. F. 

.Jl: .. ___ 

Arzuhal V K K K K 
dürü . . 

-- - ' -

J il ı o b C<>vckt Türiııı lnı·Prlayı Sin o b 189:3 l~l'!;iıni lınrhi~·p Frnrısızra AskHlik Türk İstii{Jal har- - Bckaı· C'. TT. P. f:pıırl Yiinf't iın lnırnln C. H. F. Milli Müdafaa V + K K K V!' bi tarihi, Türk İs-
maarif tikHU mücadelesi üyesi. 

konferanslan -
Ik nalih Üstiin f..,tnnbul 1875 Tr b Fransrr.ca, 'I'alJ:ıhet - - Evli, :"! ~ocuk ı;::f'lı i ı· ınN·lisi (l:ı iıııl rneiim<>n C. H. F. K ii t ii pa ne V + K K K 

ı\rnl>ca. Runıcn ı aznsr. ı -

__:_ Hulfısi Orm•oğlıı noyab:ıd 1894 J lı\hiyat - Ziraat ve 1 ic::ı ret - - B\•li , ~ r:rwuk 'l'icaref ve ziraat. C. H. F. G. ve İnlıisarhr IV, V K K K 

>- ı - - ----- ı ---
H ii<mnıPt tin Okan 1\TPrırııırıı 1881 Eı•z:ıc·r Vt' Dişr.i Pr:ınsrzca, Al- Eczacılık ve - - gvli, 2 ~ocuk .\rıl\nı·:ı :ı"kPrl lı:ıstnnE>si rliş lu•- C. II. lı'. S. !. Muavenet V + K K I 

rneli:tebi m ::ı nca ilişçilik kimi. 
1- - ----

\ ıısıı f 1\ı·ıııal 'rt•ııgir- Boy:ılınd 1878 ı Tukıık ve Pnı·is F'ı•n ıısrzca, 1 n gi- 11 nkuk, iktrı·md - Hukuk ve ulQmu Bvli Anıknt. i ktrs:Hl pro rl''lÖl'ii. C. H. F. İktısad 1, I- V K K K K 
ŞPilk I fııkıık fakii11 ı"~i lizcc 

si yasiye doktoru, 
Müderris . -·· - - - ----

Sıvas Gl. .Akir ÜztL·kiıı El'- De bre 1876 Hnrhiyc - .Askerlik, Ti.irk - - Brldir .\:kerl tı>ınyiz nınhk<>ine-;i aznlı- C. H. F. Arzulınl V K K K K c.kmgil dili ğmilan miltekniil 1\iıng-erıernl. 
f-

• - --
1 sıııa il :;\[l•ııwr1 ğur ITafik 1895 ll k - Ziraat - - Bvli, 5 ~ocuk Çift~ i. C. H. F. Ziraat IV, V K K K K 

f-

~litnt •. ühü Blnla ~~·l .. ıııik 1874 1c1aı1i ve Ccnev- l•'ransızca, İtal- Bvli, 1 ı; o en k ?ıl Ustakil Dalıili:rc 1, V 
. 

K K K K - - - -
redc fen tahsili ya nca ı 

ı-- ---- -
~e<'mdtin Rada k Ispnrtn 1890 Li yon rl:ı rii 1 fil- Fransızca, Al- lçtimniyn.t ve tl111i terhiyci eL Müderris BYli, 2 çocuk l>nriilfiinmı ic:timaiyat. profe- C. H. F. Harici:re III-V + + + + 

nun u man ca mııtbuat fal, içtiınaiyat sörü. 
--

1 

Hıı~inı Bıı.~nra Sıvas 1884 BılE>lıiy:ı.t fakül- Fransızca lktıs:ırl ve ma- - - Evli· Srv:ıs sultanisi mnalliıni. c. n. F. Bütçe t., r -v K K K + tesi liye __J ·- - - - -
- ' - , .-- -
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;g,~ 
o "' lntiho.b dairesi İsmj l>oi:{duğu yer o .... Ta bs ili Bildiği diller lhlisası l~scrleri 

' I!'IIS lh•ııızi <_'i lll'l' ls tanbul 187fı Orta, husust ve .l!'ransrzca ~faliye \'e iktr- J.'r:ııısı7.en ıııf'-
Pariste ulQmu si· 

sad to du yasiye mektebin· 

ı 
ı de maliye del'Sle-

rine devam -
'abilıa. C:iirkc>y Usküdar ı :-1'( D:ı l'iilfiinnn ri- Frr.nsızca Maarif -

ya;ı:iye şu besi 

Şcmscttin O ünaltay Kemaliye J.,~ narülmuıılliını- FransızcA, Maarif Ye iılarf' 
Zulmetten n ura, 
H urafattan haki-

ni aliye Araben kate ve daha bir 
çok -

Yasfi Rnşid Seviğ 'fc>nah:ı 1837 1 st anhulve Pa- Fransızca, Al Tiukıık Hnkuka ııid mü-
ris hukuku m anca teıınclid eserleri 

--
Ziya Bnşaı-ıı. Sıvas 1RG9 Rih:d iye ve 1ıu- - frlııre -

suıd 

1'ekirdağ Cc nı il Uybauııı İstanbul 1880 Eı·ldini Jıarlliyc Fransrzca 
\skl'rlik Ye 

idare -
-- -

!<'aik O .ı trak l\falkara ı~ ~ ~fülkiye Fransızca tılnro -

- _ı 

Hahıııi .\pak Babaeski 1H87 Ed<fıııi hıırbiye 
Almnn<'a, Frnn-

Askerlik 10 knclnr ııskeri 
~ı;ı:cın. tngilb:re , 

eser sahibiclir. 
Rus ca 

Şakir Kesebir Köprülü 1R91 Miilkiye Fransır.ca İdare ve maliyE> -

Ynhyn Iüınul Beyath Üskiib 1 R4 Orta ve Pariste F.dehiynt 2-t ı;; i ir vP. T.C'ylil. ulftmu si yasiye - VP. 

mektebi siyasiyat diplomaııi 
şubesinde ve Sor-
bonn e darUlfünu-
nu tarih vuııe.. 

sinde 

Tokad Galib Pckel Gümülci.iııe 1890 Milikiye Fransızca, BuL İdare -
garca 

(Jl. Srtkı Ükc Selanik 1877 Topçu harbiyesi - Asl{erlik -

Jena üniversi-ll iirrenı Brgıın Harput 1R98 Fransızca, Al- Diplomasi 
tesi felııefe şu- -

besi 
m anca 

Hii-ııı ii Konny Konya 1R77 ITarbiye .Almanca, nuı- Askeı·lik ve ri- H esıı h ri salesi 

garca yaziye 
- '- -

390. 26 
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Evli olnb olma-
dı i{ ı \'e kaç ço- lıı t ilııılıılnn t'VVı'J Sil ll m~nıuri- .Men.sub olduğu 

Ilmi rütbclcri cıığ'ıı lııılumlıığn yp( veya meslek n• ıneşguliyeti fırkıı. 

- J-:,·Ji. :l çocnk 1s tnıılıul deftf'ı'darr. C. H. F. 

-
- EYli. 1 çocuk 'Po k ad orta nıekt ebi ri:'aziye C. II. F. 

muallimi. 

- - --- --
Müderri.! BYli . .ı çocuk 1\1 ii ıl <'rrisl i k C. H. F. 

.... - ~ 

- Evli :\1nhtC'lil hnkl'ın mahkemeleri u. n. F. 
nezclindı> Türk ajanı. 

i- - ----- ---

- Evli, 8 c:ocuk - C. H. F. 

- Bvli, 4 c:ornk Çatalc•n ııımtnka. kuınandanı. C. Il. F. 

-- -
·- J.;,·Ji, :>~ocuk D:ıhiliye heyııti teftişiye mü- c. n. F'. 

eliri uınumisi. 

-- l·~vli, .ı çocuk c. lT. 1•'. t;ınıınu iılnre heyeti C. H. F. 
azası. 

- --
- ı-;y] i, 3 çocuk Edirne valisi. C. H. F. 

- -- -
111 iinerris - l\1üderris. C. H. F. 

----
- Evli Nüfu<.ı uııınm müdürü. c. n. F. 

- ------
- Bvli, 5 cocuk 8 nci i'ıı·kn kumnııtlnm. C. II. F. 

- Evli, 1 çocuk Beh•diye reisi. C. H. F. 

- . Ev li, 4 çocuk ]ı1iitekai«l lmyınakam. c. n. F. 

- _-, -

- -

Mensub olduğu Ne \'llkith:'ll be-
Şe-:.et' istihlak ve 
gümrilk resimleri 

encümen ri ınebtLc;ı; olduğu 
kanunu (3101) 

Büt~c ID-V [{ 

Daniliyı' V K 

'1\•~k i 1 ;if ı 1 •sa si·' t' ı, II, V K 

-------
n:ıııiıi~·~· IV, V K 

Arznlıııl I- V R 

Dalı i liye ll • \T + 

lhılıiliyc t, I- V R 

ı 
.u illi .\1 iiJa fua V K 

- ____ .,. ____ -
lktısaıl 1, II- V K 

lluriciyc IT, IV, V + 

D;ılıiliyc V K 

Nnfıu V K 

Dahili) c V K 

"\l ılli .\1 ü«l:ı f:w lll- V K 

Bazı ka.nunla.ra verdikleri reyler 

1937 bütc;e Hükfunete 
kanunu itim ad 
(3192) (14 • 6 • 1937) 

K K 

K K 

K K 

K K 

K K 

K K 

l( K 

K K 

K K 

+ + 

. 
K K 

K K 

K K 

K K 

-- -

N iyon 
anlaşması 

(3266) 

K 

+ 

K 

K 

K 

K 

K 

K 
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K 

K 

K 
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1 Bazı kanunlara verdikleri reyler 
.~ 

Evli olub olma- 1 
ı= 

Şeker istihlAk ve 1937 bütçe HükO.mete N iyon l'o:9 Jr~I Ye kaç ÇO· 1 nt ilıabdnn evvel son memuri- :Mcnsub olduğu :Mcnsub olduğıi Ne Yakit ten be- gümrük resimleri kanunu itim ad anlaşması o ~ 
lntibab dairesi lsmi Doğduğu yer o .e Tahsili Bildiği diller 1htisasr Eserleri llıni rütbclcri cuğu bulWlduğu yct veya meslek ve mcşguliyeti fırka encümcn ri nıolıus oteluğu kanunu (3101) (3192) (14. 6. 1937) (3266) 

ı 
'l'olı:ad ~ii71111 Porııy Selanik 1884 Hukuk ve Paris Fı·:ınsrzca Tlulmk - - Evli, 1 çocuk .\nıkııt. Muhtclit hakem mnh. C. H. F. Ilarieiye rv. v K + + + 

hnknk fakülte.:ıi • kerneleri Tiirk ajanı. 
ı :-

ı 
-- - - -1'~ Resaı Erişkcn İzmir 1882 Hukuk - Hukuk - Evli, !:! ı,:ocuk Avukat. C.H.F. Tı·~kilfııı l:SilSİ)ı: I ,V K K K K li -

• 

li ı - -- -. 
411 

Sürl'yyn Genco. Tokall 1892 Yüksek ziraat Almanca, Fran- Htı~ı·ılık YO şa- Mesleki maka- Müılcrris Be kar llalknlr 7.İrnat ın<•ktebi re k- C. H. F. - Ili- V K K K K 
ve Almanyada srzca r:ı.pçrhk I eler törü. 

l l- --' .. - -
'L'rabzoll Dmı i~ Iı;yiboğlu Trnbzon 1893 Ticaret Evli Ticaret. C. H. F. 0. Yl! lnJıisal'faı• III- V K K K K ı Rüştiye - - -l ı 

ll ~ 

Sihamı ilhamf Ayt-
C. H. F. lll-V K K + K Halil Nihad Bo;o;tcpe 'l'rabzon 1882 Ortn ve Freı·ler Fransızca Bdehiyat n~i devran, 1\Uhi- - Be kar Diiynnu nmumiye komiserlik l\Iııaı·i r . ... tab, Tartari n de knlemi müdiirü . . tarascon tereUroesi r --. 

+ l( llaıııı! i Ülkümen S erez 1888 JTnknk ve Sor- Ji'ı·ıınsızca, ltal- Hukuk Ye mnt- Hayat ve şe- - Evli, 4 çocuk Gazt'tecilik ve muallimlik. C. H. F. Mıınri f I- V + + 
bo n yan ca buat ha b 

- ı - - ·---. - -
lla.'l<lll Saka Trabzon 1885 :Müllciye ve Ecol 

Fransızca lktı.<ıMl ve ma- Profesör Evli, 2 c,:oeuk 1aşe ııszın·cti heyeti teftişiye C. H. F. llnı·iı·iyl' t, I- V K + + K 
drs Si('nces Po· -

litique 
liye müdürü. 

1--

Mita.t. AyJııı Ay dm 1895 Mühendis Fransızca 1\füheıııiis - - Evli, 4 çocuk Ereğli - Kocnrlere demiryolu in- C. H. F. Di va ı u i.'\ I. II, III, V K K + K 

şnııt ve iı;;lt•tıııc müdürü. - ' --
1 

Ha ir 1\aı·adcniz Vakfrkebir 1895 Tlukuk - Hukuk - - 'Evli, 1 çocuk Avnknt. C. H. F. Ac.lliyc IV, V K K K + 
- · - . 

~cıı ilıa Hrzu.l Adapnzarr 1897 Fen fakültesi Fransızca Mnarlf Be kar ISrlçul< kr;o; sanat ınektebi fen bil- c. n. F. .:\lauri l' V + K K K - -
jgüıi uıunlliıni Ye- Yeni Türkiye 

Jf\. mektebi ınüı:>sı:ıis ye müdürü. -- --- --. 1 
'ırn Day Çeşme 1 89 Mülkiye ve Hu- Fransızca, 1Iuliye ve ik- Evli, 3 çocuk 1\[aliyc nnkid işleri müdürü ve C. H. F. Bütı;c V K K K K - - P ariste düyunu umuıniye meclisi kuk son sınıf Rum. ca tısad 

- nrr.dinde komiseı·lik başkatibi. 

Hült•yrnıın Hrrn Gedik rr.v K K K K 
i 

Of 1862 :Medrese ve Nüv- Arabea, Farsca, Hukuk Dul, 3 çocuk Ankara kaclıı:ır. C.H.F. Aı·zuhnl - - . 
ı 

' va.b mektebi 
1'1_ 

Rum. ca 

--
1': Urfa Ali nib Ursnva!j Gerkük 1887 Harbiye Askerlik Urfanın kurtu- Evli, 4 çocuk Urfa jnntlnı·nuı. kumandam, bin- C. H. F. - I- V + + + + - -

lnş mücadelesi bnşr. 

Behı•et ÜIIHY !stanbul 1877 Brk~ni harbiye Fransızca, A 1- AKkı:>rlik ve 1870 : 1871 sefe-
Evli, !i ı;o·ıık 'J'iit iiıı iıı h is :ı 1'1 unınuı nıiidürü. C. H. F. 1 la hiliyı• IV, V K K K K rinde esbabı ga- -

man ca idare libiyet ve mağlil· 
biyet, Alınan ma-,. nevralan, Har bi 
umumi de Mısır 

'------- - - seteri - ' ~- -,~-



lntihab dairesi İsmi Doğduğu yer 

Urltı Fııaıl C:iiklıwlak Konya Eı·rğ-1 isi 1892 

ı; 1. .. \lıııırd Y:ızguıı 1872 

• 
Tahsili 

ITulnık 

Ali 

Bildiği diller 

l•'ransrzrrı, .Ar:ıh

ea, Farsca 

Iı'ransızcn 

• 

thtisası 

Hukuk ve ik
tısad 

I3nytar 

·~---------ı------- ---1-------- -----1----- --ı-------·1------
)[pnwıl Emin Yunlakul t~tıınlnıl 1869 

-----------1------------ ----
.\lıılıiltirı J)irı~:;oy fs ı u rı hul 1897 

?ıliilkiyr \'C Tl ıı

knk 

l•'ı·nnsrz Yiil\sek 
ticrırrt ıııcktebi 

Fransızca 

Eılehiyat 

1 ıelctliyccilik, 
licaret \'C zirnal 

Eserleri 

Türk sazı ve da
ha bir çok eser

leri vardır. 

---------------------ı------------------ _________ ,------------
Rcl\•t Ülgen lfl'fn 1~88 

Van Hakkı Uııgurı Van 1882 

llırahiın ~\rvas Başkale 1884 

Mliıı i lı Boya Van 1872 

Yozgnd htanbul 1885 

'l'ekirı1:ığ 1885 

Eııı in 1 >raıııaıı Dm mn. 188!) 

Oıııı·ı· E\'ı·i Yozgad 1888 

Yozgn1l 187!) 

8ııııgm· Yozgacl 

n:'ll'iilfiiıııııı ı·i- l<'ransızra, ingi-
~·:ıziyC' kısmı lizcc 

İılnrli Fransızca, 

re, Ermcniee, 
Arubca 

Riya7.'i ve ma
arif 

İda ro 

F'r:ııısızcn, .Aralı- tdaı·e ve ziraat 
~a, Farsca 

Hii~t i.'·r n hu- Küı·ılçe, Ermc-
susi nice 

ITaı·hiyc 

Tinlnık 

7\l edı·rse \'<' h ll· 
SU !ll 

Yedi senelik idadi 

ve Mülkiyeden eb

liyetnameli 

Fmnsızcn, 1tnl-
yanca, A lmancıı 

Arabca 
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Ekrem Pekel 

YOZGAD 
Sungur 

ZONGULDAK 
Hasan Karabacak 

YOZGAD 
Emin Draman 

ZONGULDAK 
Dr. Mitat Altrok 

ZONGULDAK 
Ragrb Özdemiroğ-lu 



ZONGULDAK 
Raif Dinç 

ZONGULDAK 
Receb Zühtü Soyak 

ZONGULDAK 
Rifat Vardar 



3 - Sayın üyelerin soyadiarına göre tasnifleri 

A. 

Ahravay& (Dr.) Niğde 

Adakan (Enver) Balıkesir 

Ağralı (F uad) Elaziz 
Ak alın (Dr. Gl. Besiın Ömer) Bilecik 
Alma ( Ragıb) Kocaeli 
Akçm (Cemal) Myon Karalıısar 
Ak eken (Kani) Manisa 
\.k göl (Eyüb Sabri) Çorum 
Ak güç (Atıf) Bursl\ 
Akın (Zühtü) Kırklareli 

Akkaya (Münir) Giresun 
Ak osman (!zzet) Afyon Karahisar 
Aksoy (Hamdi) İzmir 

Aksoy (Numan) Antalya 
Aksoy (Ömer Asım) Gazi Antcb 
\.k tar (Rasim) Ankara 
Ak tm (Nafiz) Amasya 
ı\ kyürek (Aziz) Erzurum 
"\kyüz (G l. Muhittin) Kars 
Ak yüz (Aidf) Çoruh 
\ la taş (Dr. Hulusi) Aydın 

Alpaya ( İrfan F erid) Mardin 
Alpsur ( İs mail Kemal) Çorum 
Alsan (Zeki :M:esud) Diyarbekir 
Altıok (Dl'. :M:itat) Zonguldak 
Ap ak (Rahmi) Tekirdağ 

Aras (Dr. Tevfik Rüştü ) İzmir 
Arat (Celal) Yozga<l 
Ar az (Rifat) Ankara 
Arrcan (Tevfik) Antalya 
Arıkan (8:ı.ffet) Erzincan 
\nkoğlu (Damar) Seyhan 
Arıman (Benal) İzmir 
Arsal (Sadri Maksudi ) Giresun 
Ar vas ( İbrahim) Van 
Aslan (Dr. Tevfik) Kastamonu 
Ataç (Hasan F ehmi) Gümüşane 

Atalay (Besim) Kütahya 
Ataman ( Şükrü) Muş 

Atatürk (Kamal) Ankara 
Atay (Falih Rıfla) Ankara 
A~raşlr (Müşfik) Ankara 



Aydrn 
Aydın 

.~ yardeın 

Ay kaç 
.\ ykud 
.\ ykurd 

Darkan 
Badan 
Barlas 
Raşara 

Başara 

Başka;ya 

Bayar 
Bayındır 

Bayrak 
Baysal 
Bayur 
Bekit 
Bel e 
Bcngisu 
B erk 
Berkman 
Beyatlı 

Ri<:er 

Bil ge 
Blcda 
Boysan 
Bo~ra 

Bozatık 

13ozkurd 
Bozok 
Boztepe 
l~örekei 

Bul ca 
Bur cu 

Camtez 
Uantekin 
Uavid 
Cebesoy 
"' imcoz 
'oşkan 

( llulki) 
(Nlitat) 
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(W. Ali Hikmet) 
( .F'azıl Ahmed) 
( .. , crcf) 
( lzzct Ulvi) 

B 

(E ın nı U alı) 
( l"{uşcni ) 

( ~i ) 

(Rasim ) 
(Ziya) 
( Yusuf) 
( 'elftl ) 
(Atıf) 

(Halid) 
(Faik) 
(Hilanet) 
( Rüştü ) 

( <ıl. Rcfet) 
( l k Mustafa.) 
( 'l'ahsin ) 
( 1 h-. Hamdi) 
( Ya lıya Kemal) 
(Ömer) 

(T evfik) 

rMitat Şükrü) 
(Mccdi ) 
( Niüı:ıib ) 

( N<'dim) 
( Halıınııd E sad) 
(Salih) 
( Il aii i Nihad) 
( ll ıızını ) 

( J ~'ııad ) 

( Os ııuııı Tj_,·azi ) 

c 

f<Heieır 
( lk lnstal":ı) 

( IIa saıı ) 

(Gl. Ali Fuad) 
(Salah) 
(Tahsin) 

iin1 

Trabzon 
Gazi Antelı 
Blaziz 
Edirne 
Afyon Katahisar 

i\lı:ıla t,ya 

Samsun 
Istanbul 
Sıvas 

Sıvas 

Denizli 
İzmir 
İstanbul 
Bayazıd 

Kayseri 
Manisa 
D iyarbekir 
L t.anl.ıul 
Çanakkale 
El az iz 
Denizli 
'l'ekirdağ 

~eyhan 

l)iyarlJekir 
Sıvas 

Edirııc 

an 
Kocaeli 
Jzmir 
Bilecik 
'l'ı-abzon 

Kırşehir 

\'oruh 
Balıkesir 

Bursa 
('orum 

Çoruh 
Konya 
İstanbul 
Kastamonu 
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ç 

Çağ ıl (Münir) Çorum 
Çakn· (Hüsnü) İzmir 

~)ak makkaya (Esad) Zougnldak 
Çamaş (lsınail) Ordu 
Çambel ( Ua!ôan Ceınil) Bolu 
Çarıldı (Hacim) Balikesir 
Çerçel (Haydar) A f) ' Oll Karahisar 
Çetinkaya (Ali) » » 
Çiloğlu ( Şevki) Muş 

Çrnay (Vasrf) Malatya 
Çiner ( Reınzi) Srvas 
(:iyiltepe (Fuad Ziya) El aziz 
Çırpan (Ha tr) Ankara 
Çolak ( İbrahim) B ilecik 
Çoruk (Hilı~1i) Mardin 

D 

Dağ ;(Ressam Şevket) Konya 
f);ığdemir (Mitat) Bolu 
Da ! kılıç ( İbrahim) Kütahya 
Day ( Sırrı) Trabzon 
1 >em iralay ( İbrahim) Isparta 
Demirel ( Eşref) Ankara 
Demirhan (Gl. Pertev) Erzurum 
Denizmen (Ahmed Haındi) İstanbul 

Dilnnen (Ahmed Hamdi) Konya 
Dikrrien (Ali) Kocaeli 
Dilemiere (Dr. Saim Ali) Erzurum 
Dilmen ( İbrahim Nccıni) ·Burdur 

Dinç (Ömer) Kütahya 
Dinç (Raif) Zonguldak 
Dinçer (Osman) Ma.rdin 
Diııçsoy (Muhittin) Urfa 
Dıblan (lhrahim) Kocaeli 
D or· as (A ·af) Bursa 
Draman ( Bmiıı) Yozgad 
Dnnılu (Nafiz) Erzurmn 
D uru ( Kilzm1 Nami) :Manisa 
Dtusun (Kamil) İzmir 

D lll' n kan ( Zülıtü) Samsun 

E 

ı<: u iz (Dl'. Şnkir Ahmed) Kütahya 
!~k en (S ı Lin Şerif) Kastamonu 
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Eken {Mustafa) Konya 
Bker ( İsmet) Çorum 
"El dem ı C Halil Etem) İstanbul 
m deniz (GL Naci) Seyhan 

Blgün (Nakiye) Erzurum 
-l,}mir (Memed) Balıkesir 

ll} mr e (Ahmed Cevad) Çanakkale 
i~ pikmen (Sadettin) İzmir 
-Ercan (Dr. Hüseyin Avni) Muğla 

8r·çin (Osman) Manisa 
Brdemgil (Gl. Akif Ertekin) Sıvas 

Bı·doğan ( Şevket) Gümüşane 

Erel (Dr. Tuğamiral Hak-
la Şinasi) İstanbul 

Ergencli (Hilmi) Çanakkale 
Ergin (Hayrullah) İstanbul 
Ergin (Edib) Mardin 
E rgun ( Hürreın) Tokad 
]<irişken (Resai) Tokad 
Erkman (Sami) Kastamonu 
Brkmen (Muhlis) Kütahya 
]!}rten (Memed) Maraş 

Erten (Rıza) Mardin 
Esen (Ali ıııza) Kırşehir 

Esen (Ziya) Çankırı 

Esen er (Cemal) Balıkesir 

Etili (Ziya Gevher) Çanakkale 
Ev ci (Ömer) Yozgad 
Evren (Örge) Balıkesir 

Eyiboğlu (Daniş) Trabzon 

F 

J' 'trat (Ahdülhak) Erzincan 
L 

G 

ı:edik (Süleyman Sırrı ) Trabzon 

<: enca (Süreyya) Tokad 
U cı ·ç:eker (Mustafa Felııni ) Bursa 

<: cı-men (Dr. Mazhar) Ay dm 
ı :iikhudak (Fuad) Urfa 
( ;iikçül ( Salıilıa ) Balıkesir 

t :öker (Ali :Muzaffer ) Konya 

ı :üktepc (N uı·i) Aydın 

Wiıı enç (Mebrure) Afyon Karahisar 
u; irkey ( Salıih a) Sıvas 

G nmtay (lbrahim) Kastamonu 
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Cülez ( Şiikrü) Bolu 

< türraltay (Şcmsettin) Srvas 
U ün ay (Behçet) Urfa 

Cl ün düz (Aka) Ankara 
Uüneşdoğdu (Memed) Samsun 
Güpgüp ! l•'erruh) Kayseri 
( lüran ( lk Reflk) Bursa 
Uürel ( Kazım) Konya 

nürer (Crvad AbbRs) Bolu 

Uiires (Hemzi) Gazi Anteb 

niirpmar (Hüseyin Rahmi) Kütahya 

Uürsoy (Uamdi) İstanbul 

Güven ( F'eı·id Celal) İçel 

C:üvendiren (F'atin) Bursa 

H 

Hit1t ('rahir) Manisa 
Hrzal ( 'eniha) Trabzon 

t 

J<<ÖZ ( Sırrı) Yozgad 

İl den ( Şerif) Kastamonu 

Lı ter (Aziz Samih) Erzincan 

İnanç (Ol. Kfi.zun) İzmir 

İnankur (Emin) İçel 

lnce (Refik) Manisa 
lncedayr (Cevdet Kerim) Sinolı 

1nönü rlsmet) Malatya 
Jnsel ( Şekibe) Bursa 
lı·delp (Dr. Neşet Ömer) İstanbul 
lrdelp (Kftmil ) Niğde 

1zbudak (Vcled) Kastamonu 

I 

Işık ( flikmet) Erzincan 

I~ ın (Osman) Eskişehir 

K 

Kahraman ( J)ı·. Galib) Bursa 

1\alaç ( Alımed Hilmi) Kayseri 

Kaleli (Bekir) Gazi Aıı te lı 

K al ta kkr-ran Cl!' aik) Edirne 
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K ansu (Mazhar Müfid) Denizli 
J\ansu ( 'afi Atuf) Erzurum 
J\aplan ( Rasıh) Antalya 
Kıı rabacak (llasan) Zonguldak 
1\ am deniz (Raif) Trabzon 
1\ aı·amursal (Ziya) lstaıılıul 
}\aran (Hayreitin) Balıkesir 

1\ıtı·gr ( 'lahya Oalib) Ankara 
Kaya ( Şükrü) Muğla 

Kcrven ~ Nahid) Kayseri 
1\csebir ( Şakir) 'l' ekirdağ 

Kitabcı Hüsnü) N[u<>la 
1\ ılrç (Ali) Gazi Anteb 
Kı lı ç (Muzaffer) O i restın 
!\ Llıcoğlu ( Hakkı) Muş 

Krnacr ( Şakir) Ankara 
Kızıldoğan (Hüsrev) Kars 
Koçak (Şükrü) Erzurum 
K onay (Hüsnü) Tok ad 

Konuk (Dr. Sadi) Bursa 
Koptagel (Gl. Osman) Malatya 
Köken (Rahmi) İzmir 
Köprülü (Fuad) Kars 
Kmtkan ( İhsan) Çoruh 
Klll'toğlu (Memed Ali) Siird 
l\usun 1 (Kemal) Maraş 

Kiiçüka (Necib Ali) Denizli 
Küntay (Ömer) Kars 

L 

ljevent ( Dı' . Rrza) l\[ar<lin 

M 

l\[ayakon (İsmail Müştak) Siird 
Mc mik ( lk Fatma) Edirne 
.\l eııderes (Adnan) Ay dm 
l\ Leuem eneioğlu ( Juman) Gazi Anteb 
.l\'[aııgi (IIalid) Niğde 

1\fcngilibörü (Celal) Antalya 
Menteşe (Halil) İzmir 
~[ete (İbrahim) Seyhan 
.\[oı·ova (Bediz) Konya 
1\ f ı ııncu ( İsmail Hakkı) Amasya 
1\Luş ( İl yas Sami) Çoruh 
:\fntlu (Fikri) İçel 
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N 

N adi !(Yunus) Muğla 

N ayınan 1(Esma) Seyhan 

o , 

O lı kay ( l.Jımcd Saffet) Elaziz 
Okan ' ( Hüsamettin) Sin o b 
Ol ay (Kaznn) Konya 
Ol pak (Kemalettin) Kocaeli 
Onaran (Halid) Burdur 
Un at (Naim Haznn) Konya 
Onay (Talat) Giresun 
Ongun (Hamdi) ! çel 
Oral \ Cavid) Niğde 

Or er t(Kenan) Manisa 
Oytac; ( Dr. Hilmi) Malatya 
Orucoğlu (Hulfrsi) Sin o b 

ö 

Ödül ( Şevket) Kırklareli 

Ögel ( Şükrü Ali) İstanbul 

Öker l( i\Iuttalib) Malatya 
Ükmen (.i\'lümtaz) Ankara 
Öldem (Haydar Rüştü) Denizli 
Öndersev (Ali Şevket) Gümüşane 

Öngören (B aha) Kars 
Ongören (Dr. İbrahim Tali) Diyarbekir 
Ön iz (Huriye) Diyarbekir 
Ön say (Mustafa) Çankırı 

Ürkün ,( Ji'azü Nazmi) Çankm 
Örs (Türkan) Antalya 
Öymen (Fakihe} !stanbul 
Özalp (01. Kazım) Balıkesir 

Özelarnar (Hüsnü) Isparta 
Özelarnar ( tstamat) Eskişehir 

Özdemir (Ahmed) Eskişehir 

Özdemiroğlu (Ragıb) Zonguldak 
Özdeş (Tjütfi Müfid) Kırşehir 

Özenç (Ali Rıza) Çorum 
Özer (Yusuf Ziya) Eskişehir 

Özey ı( Yaşar) Manisa 
Özkan (1\'[nstafa Şeref) Burdur 
Özgener !(Hatice) Çanlmı 

Özoğuz (E sad) Kars 



- 400 
Özsoy (Reşid) Kayseri 
Öztrak (Faik) 'fekirdağ 

p 

Pars (Muhittin Baha) Ordu 
Pek el (Ekrem) Yozgad 
Pek el (Galib) Tokad 
Pek er (Receb) Kütahya 
Pektaş (Mihri) Malatya 
Perker (Hasan Ferid) Kayseri 
Poroy (Nazım) Tokad 

R 

- Renda (Mustafa Abdülhalik) Çankırı 

s 

Sabuncu ( İsmail) Giresun 
S adak (Necmettin) Sıvas 

Sagay (Esad) Bursa 
Saka (Hasan) Trabzon 
Sakarya (Durak) Gümü~e 

Samanlı (Dr.- Kazım) Denizli 
San (Tahsin) Aydın 

Saracoğlu (Şükrü) İzmir 

Saydam (Dr. Refik) İstanbul 
Saydam (Halda) İçel 
Sazak ( ( l~min) Eskişehir 

Selçuk (Rahmi) Balıkesir 

Seviğ (Vasfi Raşid) Sıvas 

Sevüktekin (Gl. Kazım) Diyarbekir 
Seyfeli (Memed) Kırşehir 

Sirel (Memed Nazif) Kars 
Sirel (Dr. Asım) Samsun 
Si mı en (Fnad) Erzurum 
Sılay (Tevfik Fikrct) Konya 
:::lomer (Memed) Kütahya 
Somyürek (Dr. Has'ln Vasıf) Balıkesir 

Soyak ( Recclı Ziihtü) Zonguldak 
Soydemir (Ol. Zeki) Erzurul\1 
Soylu (Faik) Niğde 

Sökmen (Gl. İlısan) Giresun 
Sölrmen ('l'ayfur) Antalya 
Suda (Dr. Emin l'cmal) Bolu 
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Sungur (Sunp;ur) Yozgad 
Siiaoy (Şevki) Siird 

ş 

Şahin (Memed) Gazi Anteb 
Ş atana (Abdürre,zak) Mardin 
Şenozan (Dr. ŞükTü) Kastamonu 

T 

Ta lay (Dr. Rasim Ferid.) Niğde 

Talay (Sadettin Ferid) Bursa 
Tamaç (Nuri) Kastamonu 
Tan <.Hasan Hayri) Kocaeli 
Taner (Osman) Malatya 
Tankut (Hasan Reşid) Maraş 

Taptas (Dr.) Ankara 
Tar ay (Cemal Hüsnü). Bolu 
Tarcan (Selim Sırrı) Ordu 
Tarhan (Ali Rana) İstanbul 
Tarman crrevfik) Seyhan 
Tav ( İhsan) Bayazı d 
Tekin (Cemal) Konya 
Tengirşenk (Yusuf Kemal) Sin o b 
'l'iğrel (Zülfü) Diyarbekir 
Tiridoğlu (Alaettin) Maraş 

• 
Tokad (Emin Aslan) Denizli 
Topcoğlu (N azmi) Aydın 

Tokgöz (Alııned İhsan) Ordu 
rroprak (Sabri) Manisa 

Tör (Edib Servet) Gümüşane 

':\'una (Nuri) Muğla 

Tunalı (Ali) Samsun 
Tunca (Dr. Cemal) Antalya 
Tuncel (Eteın) Samsun 
Turgay (Salih) Kayseri 
Tuzer (Dr. Ahmed Fikri) Erzurum 
Türe! (Ali Rıza) Konya 
Türker (Berç) Afyon Karahisar 
Türkmen (Halil) Zonguldak 
Türkoğlu (Turgud) Manisa 
Türsan (Gl. Şefik) Denizli 
'I' üzün (Atıf) Çoruh 
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Uğur (!smail Memed) Sıvas 
Ulaş (lVI~liha) Sanısun 
Uluçay (Ahmed Vefik) Niğde 
Uludağ (Dr. Osman Şevki) Konya 
Uluğ (Naşid ) Kütahya 
Ulus (Ahmed) Ankara 
Ulusan (Mustafa) Konya 
Umay (Dr. Fuad) Kırklareli 
Ungan (Haklu) Van 
Ural ( Turi.) Maraş 
Uran (Hilmi) Seyhan 
Uras (Esad) Amasya 
Uraz (Sadettin) İstanbul 
Ursavaş (Ali Saib) Urfa 
Us (Asnn) Çü ruh 
Us ( Hakkı Tarık) Giresun 
Uyhadın (Cemil) Tekirdağ 
U zel (Dr. Saiın) Manisa 
Uzmay (ts mail Hrukkı) Bolu 
U zunçarşılı (!smail Hakkı.) Balıkesir 

u 
Übeydullah Bayazıd 
Ük: e (GL Srtlu) Tokad 
Ülgen 

• (Refet) Urfa 
Ülkümen (Hamdi) Trabzon 
Ünal (Kemal) . Isparta 

- Üner (Musta-fa. Halid) Konya 
Ünsal (Mükerrem) Isparta 
Üstün (Dr. Galib) Sin o b 

v, 

Vardar (Rifat) Zonguldak 

y 

Yaşın ( Şükrü) Çanakkale 
Yaşın (Veli) Kayseri 
Yalman (Hamdi) Ordu 
Yaltırım (Dr. Ziya Naki) Ordu 
Yargı (Salah) Kocaeli 
Yazgan (Gl. Ahmed) Urfa 
Yazıcı (Ya§ar) İstanbul 
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' Yeğena (Ali lVIünif) Seyhan 
Yiğit ( İ b ra him Süreyya ) Kocaeli 
Yıldının ( ~ahi H.ıza ) orum 

' Yöntem , (Ali Canib) Ordü 
Yurdakul (Memed Emin) Urfa 
Yücekök (Naki) :Muş 

Yücel (Hasan Ali) !zmir 
' Yürüker (Meıned Ali) Samsun 

z 

Zapcı (Mahmud Nedim) Malatya 

Zrrh (Ali) Çoruh 

4 - Sayın üyelerin doğum tarihlerine.göre tasnifi 

Üheydnllah 

1857 doğumlıdar 

Bayazıd 

1861 doğumlıtlat 

Hıılil Ethem· Elde\n !stanbul 

' 1862 doğıımlııla1· 

Dl'. m. Besi·ın Ömet· A•kıılın Bilecik 
S ül eyman Sn·rr (iedik t'rabzon 

1864 doğıınılula1' 

Hüseyi n Rahmi Gürpınar Kütahya 

Tahsin San 
Hatice Özgener 
'l'evfik Bilge 

Naki YüeeR'ök 

186.5 doğ1wılular 

.Aydrn 
Çankırı 

Di,,·arbckir 

1866 doğumlula1' 

Un ş 

j 

1 Kamil İrclelp 
1867 doğumlula1' 

Niğde 

1868 doğümiıılat 

Kemal ettin Olpa;k Kocaeli. 

i869 doğumılulat 

:i\'Iusta fa Fehmi Gerçeker 
Ali Barlas 
Dr. Tnğa miral Hakkı Şi

nasi Erel 
Veled İz'budak 
Nuri Ural 
Alımed İhsan Tokgöz 
Hulki Aydın 
Ziya Başara 
l\lfcmcd Emin Yurdakul 

Bursa 
İstanbul 
İstanbul 

Kastamonu 
Maraş 

Ordu 
Siird 
Sıvas 

Urfa 

1870 doğurnlıılar 

Berç; Türker 
0ükrü Gülez 
Fa ik Kaltakkıran 

Afyon Karahisar 
Bolu 
Edirne 



Fuad Ziya Çiyiltepe 
Yusuf Ziya Özer 
Gi. Muhittin .A.icyüz 

:Ei aziZ 
Eskişehir 

Kars 

1871 doğumlular 

Dr. Taptas 
GL Pertev Demirhan 
Münir Aikkaya 
İbra:him Dalkılıç 
Memed Güneşdoğdu 

Ankara 
E,rzurum 
Giresun 
Kütahya 
Samsun 

1872 doğumlular 

Hakkı Kılıçoğlu 

İsmail ÇllJillaş 
Gl. Ahmed Y a:zgan 
Münih Boya 

Muş 

Ordu 
Urfa 
Van 

187 3 doğumlulaı· 

Dr. Refik Güran 
Fa:tin Güvendiren 
Gl. İhsan Sökmen 
Ziya Kararnursal 
~fustafa Ulusan 

Bursa 
Bursa 
Giresun 
İstanibul 
Konya 

187 4 doğumlulxw 

Ya:hya Galib Kargt 
İhsan Tav 
Esad Sagay 
İsmail Kemal Alpsar 
lVIünir Çağıl 

Mazhaı- A'füfid Kansu 
Şeref Aykut 
Emin İnankur 
Hakkı Soydam 
Halil Menteşe 
Gl. Osman Kioptagel 
Ka,ni Akeken 
Faik Soylu 
Selim Sırrı Tarcan 
Ali Münaf Yeğena 
Mitat Şükrü Bleda 
Raif Dinç 

Ankara 
Bayazı d 
Bursa 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Edirne 
1çcl 
İçel 
İzmir 
Malatya 
~1:anisa 

Niğde 

Ordu 
Se yilı an 
Sıvas 

Zongulda.k 

187 5 doğumluUır 

Şa kir Kınacı 
Osman Niyazi Burcu 
Dr. İ'brabim Tali Öngören 
Hüsnü Özdaırı.ar 

Ankara 
Balrkcsir 
Di yaribekir 
Isparta 

...... w-
Esaa Özo~z 
Dr. Şükrü Şenozaıi 
Ali Dikmen 
Ressam. Şevket Dağ 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Etem Tuncel 
G I. N aci Eldeniz 
Dı·. (lali ıb Üstün 

KarS 
Kastamonu 
Kocaeli 
K~mya 

Kütahya 
Samsun 
Seyhan 
Si no b 

1876 doğumluUır 

Celal lVI:enıgilibörü 

Cemal Esener 
Eyüb Sabri Akigöl 
Gl. Kazım Scvüktekin 
-Zülfü Tiğrel 
Durak Sakarya 
Ahmed HamJ.i Denizmen 
Şevki Çiloğlu 

Dr. Asım Sirel 
İbrahim Mete 
Gl. Akif Öizt0kin Erdemıkil 
Rerrw.i Çiner 

Antalya 
Balıkesir 

Çorum 
Diya11bekir 
Diyaı1bekir 

G ümüşane 

İstanbul 

Muş 

Samsun 
Seyhan 
Sıvas 

Sıvas 

1877 doğumluUır 

Dr. Emin Cemal Suda 
İsmet Eker 
A:t.iz Saınih İlter 
Memed Şahin 
Salalı Cimcoz 
Lütfi Müfid Özdeş 
Kazım N aıu.i Duru 
Hüsnü Konay 
Behçet Günay 
Hasan Karabacak 

Bolu 
Çorwn 
Erzincan 
Gazianteb 
İstanbul 
Kırşehir 

Manisa 
Tokad 
Urfa 
Zonguildak 

1878 doğumluUır 

Ali ÇetinKaya 
Müşfik .Ayaşlı 

Rüat Araz 
Ahmed Cevad Emre 
Ziya Esen 
Hasan Ca.ıvid 

Dr. Mustafa Cantekin 
Ahmed Saffet Ohkay 
Dr . .Ahmed Fikri Tuzer 
Kamil Dursun 
Şerif İlden 
Emrullll!h Barkan 

Afyon Karahisar 
Ankara 
Ankara 
Çanakkale 
Çankırı 

Çoruh 

Çorum 
E18.ziz 
:E'rzurum 
İzmir 
Kastamonu. 
Malatya 
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Sabri Toprak 
Ohlllan Dinçer 
.Ahmed Vefik Uluçay 
Yusuf Kemal Tengirşcruk 
Sirrı !çöz 
Rifat Vardar 

Manisa 
Mardin 
Niğde 

Sin o b 
Yo~ad 

Zonguldruk 

1879 doğumlular 

İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 
Hasan Cemil Çambel 
Sadettin Ferid Talay 
İlyas Sami Muş 
Yusuf Başkaya 
Fuad Ağralı 
İ&temat Özdamar 
Hasan Fehmi Ataç 
N ahi d Kerven 
Abdürı·ezzak Şatana 

Harndi Yalınan 

Aınasyıı. 

Aınasy~ 
Bolu 
Bursa 
Çorulı. 

Denizli 
Eliz1z 
EskjŞ{·hir 

Gümüşane 

Kayseri 
Mardin 
Ordu 

1880 doğumlular 

İızet Ulvi Aykurt 
General Kazım Özalp 
MemedEmir 
Refet Camtez 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Saim Ali Dileınre 
Nafiz Dumlu 
Edib Servet Tör 
Mem!ed Nazif Sirel 
Ali Rıza Esen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Süreyya Yiğid 
08man Erçin 
Yunus Nadi 
Dr. Abravaya 
Cemil Uybadın 

Afyon Karahisar 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bursa 
Çanakkale 
Erzu"ruın 

Erzurum 
Gümüşane 

Kars 
Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Manisa 
Muğla 

Niğde 

Tekirdağ 

Karnal Atatürk 
Rasim Aktar 
Hacim Çarıklı 
İbrahim Çolak 
Salih Bozuk 

1881 doğumlular 

Ankara 
Ankara 
BaJ.ıke."'ir 

Bilecik 
Bilecik 

İsmail Haıkkı Uzmay 
Halid Onaran 
Mustafa Abdülhalik Renda 

Bolu 
Burdur 
Çankırı 

F'uad Bulca 
İhsan Kurtkan 
General Şcfik Türsan 
'l'ahsin Berk 
Sadri Maıksudi Arsa! 
Dr. Refik Saydam 
General Refet Bele 
General K,azım İnanç 
Hahmi Köken 
Cemal Tekin 
Dr. Hilmi Oytil.ç 
Memed Ali Kurtoğlu 
Hüsamettin Okan 

Çoruiı 
Çoruh 
Denizli 
Elaziz 
Giresun 
İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Konya 
Malatya 
Siird 
Sinob 

1882 doğumlulaı· 

.I<.:sad Uras 
Dr. Hulı1si Alataş 
Şükrü Yaşın 

Mustafa Önsay 
Akif Akyüz 
Ali Rıza Özenç 
Rüştü Bclrit 
Alıdülhak Fırat 

Aziz Akyürek 
N akiye El gün 
Emin Sa.zak 
Ali Rana Tarhan 
Baha Öngören 
General Ali :F'uad Gebesoy 
Besim Atalay 
Memed Somer 
Dr. Saim Uzel 
Nuri Tuna 
Şükrü Ataman 
İsmail Müştak Mayaıkon 
Şcmsettin Günaltay 
Faik Öztrak 
Resai Erişken 
Halil Nihad Boztepe 
Hakkı Ungan 

Amasya 
Aydın 

Çanalkkale 
Çankırı 

Çoruh 
Çorum 
Diyarbeldr 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 

ls tanbul 
Kars 
K(mya 
Kütahya 
Kütahya · 
Manisa 
lVIuğla 

Muş 

Si ir d 
Srvas 
Tekirdağ 

Tokad 
Trabzon 
Van 

Eşref Demirel 
Rasih Kaplan 
T0vfik Arıcan 
Asaf Dora.s 

1883 doğumlular 

Ankara 
Antalya 
Antalya 
Bursa 

General Zeki Soydemir 
Şevket Erdoğan 

Aiıf Bayındır 

Erzurum 
Gümüşane 

İstanbul 



br. Neşet Öriıer ·irdelp 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
H am d i Aksoy 
İhrahim Demiralay 
İbrahim Orantay 
Sami Erkman 
Mahmud N eliinı Z<:l.pçr 
Halil Türkmen 

İstanbul 
İzmir 
İzmir 
Isparta 
Kastamonu 
Kastamonu 
Malatya 
Zonguldak 

1884 doğıımlular 

Aka Gündüz 
Mitat Dağdemir 
Mustafa Şeref Özkan 
Asrın Us 
Fazrl Ahmed Ayıkaç 
.Ali Şevket Öndersev 
Celwl Bayar 
Rusrev Kızıldoğan 
Reşid Özsoy 
Nedim Bozatık 
İsmet İnönü 
V asıf Çmay 
İrfan Ferid Alpaya 
Şükrü Kaya 
Halid lVIengi 
Ruşeni Barlan 
Hilmi Uran 
Rasim Başara 
Yahya Kemal Beyatlı 
Nazrm Poroy 
İbrahim Arvas 
Dr. lVIitat Altıok 

Ankara 
'B'olu 
Burdur 
Çorulı 

Elaziz 
Gümüşane 

İzmir 
Kars 
Ka yseri 
Kocaeli 
Malatya 
Malaty:ı 

Mardin 
Muğıla 

Niğde 

Samsun 
Seyhan 
Sıvas 

Tekirdağ 

Tok ad 
Van 
Zonguldak 

1885 doğumlular 

Dr. Cemal Tunca 
.. A.tıf Tüzün 
Şükrü Koçak 
Müker~em Ünsal 
Dr. Fuad Umay 
Şt.vket Ödül 
Refik 1nee 
Edib Eııgin 
Muhiddin Baha Pars 
Hasan SaJka 
Celal Arat 
Ekrem Pekel 

Antalya 
Çoruh 
Erzurum 
Isparta 
Krrklareli 
Kırklareli 

Manisa 
Mardin 
Ordu 
Trabzon 
Yozgad 
Yozgad 

1886 doğumlular 

.Şebbe !nsel Bursa 

-W 
Mecdi Boysan 
Şükrü Ali Ögel 
Faik Baysa;l 
lHemed Sey:feli 
Memed Erten 
Hüsnü Kitabcı 

Edirne 
İstanbul 

·Kayseri 
·Ktrsehir 

'· 
Maraş 

Muğla 

1887 doğumlular 

Dr. Mazhar Germen Aydın 

Ccvad Abbas Gürer Bolu 
Hilmi Ergeneli Çanakkale 
H ıiriye Ön.iz Diyarbekir 
Osman Işın Eskişehir 

Şükrü Saracoğlu İznrir 
Dr. Tevfi·k Aslan Kastamonu 
Hagıb Akça Kocaeli 
Mustafa Halid Üner Konya 
Ömer Dinç Kütahya 
Rıza Erten Mardin 
Ali Canib Yöntem Ordu 
V asfi Ra.şid Sev ği Sıvas 

Rahmi Apak Tekirdağ 

Ali Saib Ursavaş Urfa 

1888 doğıımlulaı· 

Naznıi Topçuoğlu 

İsmail Hakkı Uzunçarşıır 
Örge E:\Ten 
Ali Zrrh 
Na•bi ıııza ' 1ıldn1rm 
:)uffct Ankan 
Taliit. Oııat 
Ömer Küntay 
.Alhmed Hilmi 'Kalaç 
Kenan Örcr 
HiLmi Çomık 
Dr. Hüseyin ·A.vni Ercan 
Dr. Rasim F etid Talay 
Ziihtii Durılkan 
Sabiha Görkey 
Hatndi Ülh~men 
Rcfet Ülgen 
Ömer Evci 

Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Çorüh 
Çorum 
Erzincan 
Giresun 
Kars 
Kay·seri 

' l\fanisa 
Mardin 
M. uğla 
Niğde 

Samsun 
Srva.s 
Trabzon 
Urfa 
Yozgad 

1889 doğunılulwr 

Cemal Aikçın 
• uri Göktepe 
Dr. Hasan Vasıf Somyüı·ek 
İbrahim N cemi Dilmen 

Aıfyon Karahisar 
Aydrn 
Balıkesir 

Burdur 
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Zeki Mesud Alsan 
Hakkı Tarık Us 
Salalı Yargı 

Ali M uzaffer Gök er 
Dr. Osman Şevki Uludağ· 
Naim Hazim Onat 
Reeeb P eker 
Yaşar Özey 

K emal Kusun 
Damar Arıkoğ·lu 

Srrrr Day 

Emin Draman 

Di yar-bekir 
biresun 
Kocaeli 
Koııya 

K'0nya 
Konya 

Kütahya 
.ilfaııisa 

)far-aş 

Seyhan 
Trabzon 

Yozgaii 

1890 doğıımlul.aı· 

Hatr Çrrpan 

N uman Aksoy 
Hayrettİn Karan 
Haydar Rüştü Öktem 
Nafi Atuf Kansn 
Ali Kılıç 
Tahsin Çoşkan . 

Hasan Ferid Peı~ker 

Kazım Gürd 

T evfik Fikret Srlay 

Ali Tunalı 

_.\.ukara 
Aııt.alya 

Balıkesir 

Denizli 
Erzurum 
(1 azi An tc b 
Kastamonu 
Kayscı·i 

Koıı~·a 

Konya 

Samsun 
Necmettin Sadak Sıvas 

üalib Peleel Tokad 

1891 doğıınılıılar 

Haydar ()erQel 

Fazıl Nazmi Örkün 
Dr. Kazım Sumaıılr 
!smail Swbunen 
Ferrulı Gübgüb 
l\1u1ılis Erkmen 
Hikmet Bayur 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Şakir Kes tYbi t· 

,\fyon Karahisar 

l)a ıılun 

Dc ııizli 

(;i l'CSU!l 

Ka~'seri 
Kiitaıhya 

Manisa 
lHanisa 
Manisa 
Tekidağ 

1892 doğuınlulaı-

'l'a,rfur Sölrnıen 

Halid Bayrak 

Ziya U ev her l!Jtili 
D~· . Hameli Bcı 1;:ınaL 

~ecib Ali 1\ ii ~ ü!;a 

Nuınan 1\'[ <:>ıwmeııcioğ· lu 

ll üsııü Ç1l!kır 

Malımuü .l~ s ı.ı.J . .BozlwrJ 

Aııtalya 

Da.,·azıd 

('anakkale 
1 )enizli 

Denizli 
(laz i Ant eb 

lzmir 

L:mir· 

Nuri Tamaç 
lbrahim Dı:blan 
Küzrm Olmy 

Dr. Ziya Naki Yaltxnın 
Süreyya GeUıCa 
Fuad Göl;:;buclak 

Kastamonu 
Kocaeli 
Ko!ıya 

Ordu 
'J'okad 
~ ' da 

1893 doğııınlıılaT 

Falilı Hıfkr Atay · 
Cemal Hüsnü 'l'anıy 
Dt·. ( ialib Kahraman 
Emi n Aslan Tük ad 

Hemzi Uüres 
Hazrm Börekçi 

AhıneJ Haındi Dikmen 
::\lnttalib Öker 

H asan Heşicl Taııkut 

lJı·. Hrza L eYend 
::\[cnıcd Ali Yörii.ker 
Cevdet Kerim j ııceday r 

Daııi:;ı Eyuboğl u 
Rag ı lı Özdem iroğlu 

Hcceb Zühtü Soyak 

Aııkard 

Bolu 

Bursa 
Denizli 
(i azi Anteb 

Kırşehir 

Konya 

:ıf a latya 

Maraş 

;\[:,rdin 

Samsun 
~:nob 

Trwbzon 

Zonguldak 

Zonguldak 

1894 doğuınlıılcır 

Dr. Sadi Koııuk 

.F'crid Uel al L+ü Yen 
HamJi Ongun 

Sadettin Uraz 
Sadettin Epil\'men 
~ıt kı 9erif Eken 
\ -eli Yaşın 

Ümer Biçer 
T o di k Tanııan 
Jlulüsi Onıçoğlu 
Suııg·ur 

Buı,sa 

lçel 
lçel 
Lümbul 
ı /11111' 

Kastamonu 
Kayseri 
Seyhan 
Seyhan 
Si no b 
Yozgacl 

1895 doğumlıılar 

.\lüınta z Öl~tcm 
1<' i ki' i ~\1 u tl n 

.\lihri Pektaş 

ls mail l\'1 e med llğ·ut· 

,\litcıt Ayıdn 

Ha if 1\ ara Lll' n iz 

Ankara 
!çel 

?lfalatya 

Sıvas 

Trrubzün 

1'rabznıı 

1896 ·doğumlıılcı1· 

Eıı\' el' . \dakan Bıılıkesiı· 

Kemal Ünal Isparta 
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Salih Turgay 
Osman Taner 

Kayseri 
Malatya 

1897 doğumlular 
· ~ ,,. , - ~!- .,.; ·n! o .Q.'"P ,~ l!~-'. ~~ -· ,. · · ~··:, ... , . ._, • ·~ , ..... ~.,. 

!zzet 'Akosmıin Afyon Karalıisar 
Ahmed Ulus . Ankara 
Muzaffer Kılıç 
Hasan Ali Yücel 
Bediz Morova 
Seniha Hizal 
Muhittin Dinçsoy 
Esad Çakmakkaya 

Giresun 
İzmir 
Konya 
Trabzon 
Urfa 
Zongı1leıak 

Hikmet Işrk 
}I amdi Gürsoy 
Yaşar Y azrcr 
Şevki Süsoy 
Hürrem Ergün 

1898 doğumlular 

Erzincar.. 
istanbul 
İstanbul 
Siird 
Tokıı.d 

1899 doğU?nlular· 

Adnan Mender·es 
Fuad Sirmen 
.AJhmed Özdemir 
Ömer A:sım Aksoy 
Ali Rrza Türel 

AydtiJ 
Erzurum 
Eskişehı~· 

Gazi Anteb 
Konya 

Esnıa Naynıan 

M ebr·ure Gönenç 
Türkan Örs 
SUJbiha Gökçül 
Atrf Aıkgüç 

Seyhan 

1900 doğwınlular • 

'Afyon Kara:hisar 
Antalya 
Balıkesir 

Bursa 
Bekir Kaleli 
Fakihe Öymen 
J!ayrullah Ergin 
7.ühtü Akm 

Gazi Anteb 
!~tanbul 
!stanbul 
Kırklareli 

Ralımi Selçuk 
l\1 u st afa Eken 
Naşid Uluğ 

:Mrliha Ulaş 

1901 doğumlular 

Balıkesir 

Konya 
KJtolıyı: 

Samsun 

1903 doğumlulaı· 

Uı·. F'atma Memik 
Benal Arıman 
Alaettin Tiridoğlu 

Edirne 
!zmir 
Maraş 

l~ avid Oral 

1904 doğumlukır 

Niğde 

·--•181!!!!11 >e-<ll!er~--

ö - Sayın üyelerin neşetlerine göre tasnifi 

Ali 

:Mecdi Boysan 

Bahriye 

Ahmed Saffet Ohkay 
Ahmed HUJmdi Denizınan. 

Bautar 

Ali Riza Özenç (ve Hukuk) 
Ali Riza Esen 

Edirne 

· Elaziz 
ts tanbul 

Çorum 
Kırşehir 

Nuri Ural (ve Fransada) 
General Ahmed Y azgan 

D işçi 

Şevki Çiloğlu (Atina) 
Hüsamettin Okan (ve eczacı) 

Maraş 

Urfa 

Muş 

Sin o b 

Ecole libı·e des sCiences politiqu,es et morales 

Fazrl Alımed Aykaç 
İbrahim Grantay 

. Elaziz 
Kastarnonu 
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Eczacı 

Nuri Tamaç 
Ahmed Vefik Uluçay 
Büsarnettin Okan (ve dişçi ) 

Ekraın Pekel 

Kastamonu 
Niğdr 

Sinob 
Yozgad 

E1·kanı hm·biye 

Kamal Atatürk 
Celal 1\IIengilibörii 
Kazım Özalp 
1 {asan Cemi] Çambel 
}eneral Şefik Türsan 

Puad Ziya Çiyiltepe 
Aziz Samili İlter 

affet Arıkan 
<i·enera.l P ertev Demirhan 
0enera1 Zeki Soydemir 
Şiikrü Koçak 
General İhsan Sökınıen 

E<iib Serv·et Tör 
General Refet Bele 
Şükrii. Ali Ögel 
General K~ zlJTl İnanç 
Sanıilı Eııkman 

Şerif !Iden 
J,l'ltfi Müfid Özdeş 
General Ali Fm:ıd Cebrso:v 
R,cr,eb Peker 
İsmet İnönü 
Malunud Nedim Zapcr 
O.·man Erçin 
Rınşeni Barkın 

Cevdet Kcrirm İncedayı 
<iemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Brhçet Giinay 

Evkaf 

Rüştü Bekit 

Ha1·biye 

Ali Çetinkaya 
.Aıka Gündüz (kısmen ) 

Cemal Esener 
Halid Bayrak 
t.brahim Çolak 
Salih Bozok 
Cevad Abbas Giirer 

Ankara 
Antalya 
Balıkesir 

Bolu 
Denizli. 
El aziz 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzuruım 

Giresun 
Gümüşane 

İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kırşehir 

Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Samsun 
Sin oh 
Tekirdağ· 

Tekirdağ 

Urfa 

Diyarbekir 

Afyon Karahisar 
Ankara 
Balıkesir 

Bayazı d 
Bilecik 
Bilecik 
Bolu 

E ad Sagay (ve Almanya d ;ı) 
hııH'(l ('(•y;ıd Pınıre ( kı:-;

men) 
Fuad Bulca 
h1 an Kurtkan 
Eyub Sabri Akgöl 
Genrra.l Kzrm Sevilktekin 
'revfik Bilge 

Abdiiihak Fırat (ve hukuk) 
Infiz Durolu 

Mnzaffer Krlıc; (ve Hukuk) 
Ali Şevket Öndersev 
~rvkPt Erdoğan 

Ha ldrr Saydam 
Ali Barlas 
01 . Muhittin Akyüz 
Hii srev Kızrldoğan 
Nahid Kerven (ve Pariste) 
K rmalettin Ol pak 
Nedim Bozatık 
m. Osman Koptagel 

V.asrf Çmay 
Rfizrm Na.mi Durn 
İrfan Fericl Alpa.ya (ve bu
Imk) 
Haldn Kılıcoğlu 
N n ki Yücekök 
Selim Sırrı Tarcan 

Bursa 
Çanakkale 

Çoruh 
Çoruh 
Çoruırı 

Diyarhekir 
Diyarbekir 

Erzincan 
Erzurum 
Giresıın 

Gümüşane 

Gümüsane 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kars 
Kayseri 
KocMli 
Kocaeli 
Mal atya 

Malatya 
Mani:;ıa 

Mardin 

Muş 

Muş 

Ordu 
1 Gl. aci Eldeniz (ve Al- Seyhan 
manyada) 
İbrahim Mete Seyhan 
Meıned Ali Kurtoğ1u Siird 
Gl. Akif Öztekin ErdemegH Sıvas 
Hüsnü Konay Tokad 
Ali Saib Ursavaş Ur:fa 
Celal Erat Yoz..,.a.d 
H alil Türkmen Zonguldak 

Hukulc 

Cemal Akçın (3 ncü sınıfa Afyon Karahisar 
kadar) 
Iümtaz Ölrrnen Ankara 

Nurnan Aksoy 
Tevfik Arıcan 
Allnan Menderes 
Öı·ge Evren 
O man iyazi Bur<m 
flı san Tav 
İhra.him Necmi Dilmen 

Antalya 
Antalya 
Ay dm 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bayazıd 

Burdur 



Mustafa Şeref Özkan (ve 
Pariste) 

Asaf Doı·as 
Atıf Akaüç (ve Romada) 
Sadettin Ferid Talay 
Ziya 8evher Etili 
Fazıl amni Öi·kün (ve 
Atina) 
Mustafa Önsay 

Ali Zırh 
Ali Riza Özen<: (ve baytar) 
Münir Çağıl 

Emin Aslan (ve Zü·aat) 
liayclar Rütşii Ökü•m 
Necib Ali Kiiçüka 
Yusuf Başkaya (Ehliyet.mı

meli) 
Şeref Aykut 
Abdülhfl k Fırat (ve har
biye) 
Fuad Sirmen (ve Roma) 

İstamat Özelarnar 
Yrumf Zi yıı Özer 

Bekir Kaleli 
Nurnan Menemencioğln 
Ömer Asım Aksoy 

Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu (ve ticaret) 
Mıuzaffer Kıh<: (Ye har
biye) 
Sabri Maksudi Arsal (Mos
kova ve Pari ) 
F erid ·CeHH (iüvm (ve sa
nayii nefise) 
Ha:mdi Ongurı 

Salah Cimcor. 
Halil Menteşc (ve Pariste) 
Mahmud Esad Bozknrd 
(Ye İsviQrede) 
Rahmi Köken 
Kemal Ünal 

Memed Nazif Sirel 
Ömer Kiintay 

Faik Baysal 
Ha. an Fcrid P.erker 
RPşid Özso~· (ve yiiksf'k 
ticaret) 
H asan Hayri Tan 
Raarb Akça 

Burdur 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 

Çankırı 

Çankırı 

Çoruh 
Çorum. 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Deniz ll 

Edirne 

Erzincan 
Erzuruım 

Eskişehir 

Eskişehir 

Gazi Anteb 
Gazi Anteb 
rıazi Anteb 

Giresun 
Giresun 

Giresun 

Giresun 

İçel 
tçel 

İstanbul 
İzmir 

!zmir 
İzınir 

İsparta 

Kars 
Kars 

Kayseri 
Kayseri 

Kayseri 
Kocaeli 
Kocaeli 

• 
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Salalı Yargı 

Ali Riza Tiirel (ve Pariste) 
Cemal Tekin (Kısmen) 
Kazrnı Gürel 
T·evfik Fikret Srlay 

flşid Uluğ 

K~enan Orer 
Refik İnce 
Sabri Toprak 

Alaettin Tiridoğlu (Pariste) 
Kemal Kusun 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan F erid Alpaya (ve 
harbiye) 
Osman Dinçer 

Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya (ve Fram~ada) 
Yunus Nadi (Kısmen ) 

Ali Canib Yöntem 
M.uhittin Baha Pars 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

(ve Pariste) 
Vasfi Raşid Seviğ (ve Pa
ris) 
Nazım Poroy (ve Pariste ) 
Resai Erişken 

Harndi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
F;uad Gökbudak 
Emin Draman 
Ragıb Özdemiroğlu 

Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 

Kütahya 
Manisa 
Manisa 
:Manisa 

Maraş 

Maraş 
Mardin · 
Mardin 
Mardin 

iVIardin 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Ordu 
Ordu 
Sinob 

Sıvas 

To ka d 
To ka d 

Trabzon 
Trabzon 
Urfa 
Yozgad 
Zonguldak 

H nsıısi trılısil yörenlcr 

!zzet Ulvi. Aykurd 
Hatı Çırpan 

MemedEmir 
Hatice Özgener (ve Rüştiye) 
Ha an Fehmi Ataç 
Fikri Mutlu (ve orta) 

Celal Bayar 
Esad Özoğuz 
F erruh Gübgüp 

Şevket Ödül 
Damar Arrkoğlu 

Remzi Çiner (ve orta ve P a
riste Ulumu siyasiye mek
t<:binde maliye dersleri) 

Afyon Karahisar 
Ankara 

Balıkesir 

Çankırı 

Gümüşane 

İçel 

İzmir 
Kars 
Kayseri 

Kırklareli 

Seyhan 

Sıvas 



idatl'i l rıl1sili qiire nlı:r 

Eşref Demirel 
.M.üşfik Ayaşlı (Kısmen) 

Rasim Aktar 
Hayrettin Karan 
Halid Onaran (ve lıususi) 
Zülfü 'l'iğrel 
Alımed Özdemir 
Ali Kılıç 
Harndi Gürsoy (ve Alman
yada) 
Memed :::;omer (kısmeu ve 
hususi) 
Şükrü .A:taman 
Ali Tunalı 
Şevki Süsoy 
.M:itat Şükrü Bleda (ve Ue
nevrede fen tahsili) 
Hakkı Ungan 
Sırrı !çöz (ve mülkiyeden 
ehliyetnameli) 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Balıkes u· 
Bolu 
Diyarbekir 
Eskişehir 

Gazi Anteb 
İstanbul 

Kütahya 

Muş 

Samsun 
Siird 
Sıvas 

Van 
Yozgad 

İlk talisil yörenl r 

abi Rıza Yıldırım 
Mustafa Eken 
Ömer Dinç 
!smail Memed Uğur 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacalc 

Çorum 
Konya 
Kütahya 
Sıvas 

Zonguldak 
Zonguldak 

1\ol r.idr o/;ııyanlar 

Berç Türker (ve Galata- Afyon Karl!lhi~·;ar 

saray) 
Mebrure Günenç 
Mihri Pektaş 

Afyon Kara,h isa ı: 
Malatya 

I_J is e i alts i/i yiirrnli r 

'rayfur Sökmen 
Rahmi Selçu~ (7 ye kadar ) 
Kamil Dursun (ve husu ·:i) 
Ali Dikmen (Darüşşafaka) 
Kamil 1rdelp 
Esma Nayman 
İbrahim Arvas 

Antalya 
Balıkesir 

İzmir 

Kocaeli 
Niğde 

Seyhan 
Van 

.If 1 d n st ' trılı .di yiir1 ,tl , r 

Rasih Kaplan (Canıiü l ez- Antalya 
her) 
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Übeydullah 
Mustafa Felımi Gerçeker 
llyas Sami Muş 
bmet Eker (ve R~tiye ) 

:Emin Sazak (ve hususi ) 
Bmin İnankur 
Hüsnü Özdam<ü' 
lbl'ahiın Demiralay · 
Veled lzbuuak (ve h us u si ) 

ı\Iustafa Ulu an 
Naim Hazım Oııat 
lbra lı im Dallulıç 
Hulki Aydın (ve Rüştiye ) 

Süleyman Sırrı Gedik 
Ömer Evci 

Bayazı d 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Sskişehir 

İçel 

l sparta 
İsparta 

Kastamonu 
Konya 
Konya 
Kütahya 
S ür d 
Trabzoıı 

Yozgad 

Mualliın mek tebi 

Sabıha Gökçül (yüksek ) 
Hikmet Işık (ve lise) 
Nakiye Elgun 
H asan Ali Yücel 
Htlzını Börekçi (kısmen 

yüksek) 
Besim Atalay (Yüksek) 
Harndi Yalınan (Yüksek) 
Şemsettin Günaltay (Yük
sek) 

Balıkesir 

Erzincan 
Erzurum 
İzmir 

Kırşehir 

Kütahya 
Ordu 
Sıvas 

Miilw 11dis nıe/;/clıi 

Enver Adakan (Almanyad~) 
Sadettin Epikmen (Macaris
tanda) 
V eli Yaşın (knnnen) 
MitatAydın 

Haydar Çerçel 
Esad Uras 
lsınail Hakkı :Mumcu 
Naznıi 'l'opcuoğlu 

Hacim Çarıklı 

Fatin Güvendiren 
Refet Canıtez 
Hilmi Ergeneli 

.1/ iilkiy t 

1 

Şükrü Yaşın 

l\11. ~bdülhalik Renda 

ı 
Asım Us 
Ttıf Tüzün 

Balıkesir 

İzmir 

Kayseri 
'!'rabzon 

Afyon Karahisar 
Amasya 
Anıasya 

Aydın 

Balıkesir 

Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı 

Çoruh 
Çoruh 



İı:;mail Kemal Alpsar Çorum 
Mazhar Müfid Kansu Denizli 
Zeki Mesud Alsan (ve Pa- Di yarbekir 
riste) 
Fuad Ağralı Elaziz 
Aziz Akyürek Erzurum 
Nafi Atuf Kansu Erzurum 
Renızi Güres Gazi Anteb 
Münir Akkaya ltiresun 
Atıf Bayındır !stanbul 
Hüsnü Çakır İzmir 
Şühü Saracoğh::. (ve Ue- İzmir 
nevre) 
lVlükerrem Ünsal l sparta 
Ahmed Hilıni Kalaç Kayseri 
İbrahim Süreyya Yiğid Kocaeli 
Ali lVIuzaffer Gök et (ve Konya 
Pariste) 
Kazım Okay Konya 
Hüseyin Rahmi Gütpıııar Kütahya 
lVIuttalib Öker Malatya 
Emrullah Barkan Malatya 
Hasan Reşid Tankut Maraş 

.Ahmed İhsan Tokgöz Ordu 
! smail Çamaş Ordu 
Etem Tuncel Samsun 
Memed Ali Yürüker Samsun 
Zühtü Durukan Samsun 

Ali Münif Yegena Seyhan 
mlmi Uran Seyhan 
İı<mail Müştak Mayakon Siird 
Faik Öztrak Tekirdağ 

Şakir Kesebir Tekirdağ 

Galib P ekel Tokad 
Hasan Saka (ve P ariste) Trabzon 
Sırrı Day Trabzon 
M emed Emin Yurdakul Urfa 
Rifat Vardar Zonguldak 

LViitırılı llt!'/;le ln· 

Raif Dinç 

Sunguı· 

Ahmed Ulus 

Zonguldak 

Yozgad 

O rt(ı tahsil yörenl p,r 

Ankara 
Yahya Galilı Kargr Ankara 

ı 
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ı Ş ekibe 1nsel Bursa 
Ziya Esen 

"' 
Çankırı 

Akif Akyüz Çoruh 
Basan Cavid Çoruh 
Durak Sakarya . Gümüşane 

Fikri Mutlu (ve hususi) İçel 
HayruHalı Ergin İstanbul 
Sadettin Uraz İstanbul 
Srtlu Şerif Eken ~ Kastamonu 
Zühtü Akın ı Kırklareli 

Memed Seyfeli (ve hususi ) Kırşehir 

Bediz Morova Konya 
Mustafa Halid Üner Konya 
Osman Taner i f:l. Malatya 
Kani Akeken Manisa 
Tahir Hitit ~ .. Manisa .. 
'rurgud Türkoğlu Manisa 
Nuri Tuna 1\ 

f! f Muğla 

Halid Mengi ı Niğde 

Ömer Biçer Seyhan 
Remzi Çin er ve hususi Sıvas 

ve Pariste Uluınu siyasiyc 
mektebinde Maliye dersleri-
ne devam) 
Halil Nihad Boztepe Trabzon 
Receb Zühtü Soyak "" Zonguldak 

Posta ve t elgmf (Yüksek) 

Ali Rana Tarhan (Alman- !stanbul 
ya ve Belçika) 
Baha Öngören (Fransa) Kars 

.Rii§tiiye tahsil i gö•re1ı 1 er 

N al'i z Aktın 
Ri:Eat Araz 
Şakir Kınacı 

Tahsin San 
Şükrü Külez 

. 
'--

Hatice Özgeııer (ve husus!) 
İsmet Eker (ve medrese) 
Faik Kaltakkıran (ve husu
si) 

Arnasya 
Ankara 
Ankara 
Aydın 

Bolu 
Çankırı 

Çorum 
Edirne 

Tahsin Berk (ve husus'l) Elaziz 
O:;man Işın Eskişehir 

~lemed Şahin (Ye hususi) Gazi Anteb 
Yaşar Yazıcı İstanbul 
Ziya Karaınursal ( ve lıusu- İstanbul 
s'l) 
l\'Ienıed Erten Maraş 

-· ·-



.Abdürrezzak $ııtıma (vf' hu- Mardiıı 
susi) 
Faik So~rln (ve hususi) 
M:cmed Güııeşdoğdn (ve hıı
susi) 
Ziya Başara (ve hususl) 
Daniş Eyuboğlu 

Münib Boya (ve hmmsl) 

Niğde 

Samsun 

Srvas 
Trabzon 
Van 

Snnoyii 11 /'.[is l' 

Fcrid Celal C-lüveıı (ve hu- İçel 

kuk) 
Ressa m Şevket Dağ Konya 

'l'ica.1'et m ekf:{' ui (Yiih:;ek) 

İzzet Akosman (İsviorede) 
Cemal Hüsnü Taray (Lau
sa.nne .uh1rn n iiliyei ticari ye 
mektebi) 
İsınail Sabuncu 
Reşid Süsoy 
Muhittin Dinçsoy ( Fran
sada) 

'l'ı b 

Dı·. 'l'aptas 
Dl.'. Cemal Tuna 
Dr. Mazhar Germen 

Dr. Hasan Vasıf Somyürek 
Dr. GL Besim Öıner Akalın 
Dr. Emin Cemal Suda 

Ül'. Galib Kahraman 
DI'. Refik Güren 
DI'. Sadi Konuk 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dı·. ~\lııstafa Cantekin 

Dr. Hamdi Berianan 
Dr. Kaznn Samanlı 
Dr. tb ra lı i ın 'l'ali Üngörcn 
1>1'. Fatma Meınik 

D ı·. Al un ed Fikri Tuzer 
Dr. Bainı A li Dileınre (ve 
Cenevre) 
D1·. Tnğaııı iı·al Hakkı Şina

si Erel 
Dr. Neşet Ömer lrdelp 
Dr. Refik Saydam 

Afyon Karahisar 
Bolu 

Giresun 
Kayseri 
Urfa 

Ankara 
Antalya 
Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 
Bolu 

Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum 

Deuizli 
Denizli 
Diyarbekir 
Edirne 

Erzurum 
Erznruın 

l s ta n buL 

Istanbul 
lstanbul 
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Dı·. Tevfik Rüştü Aras 
Ur. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Uınay 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
lk Hilmi Oytaç 
Dr. Saim Uzel 
V ı· . Rıza Levent 
Dr. Hüseyin AYni Rı·r::ın 

JJr·. Abmvaya 
Dr. Rasiın F erid Talay 
Dr. Ziya Na.ki Yaltn·rm 
Dr. Asım Sirel 
Dr. (1alib Üstün 
Dr. Mitat Altrok 

Üniversittı 

Falilı H.rfkı Atay (Edebiyat) 
1'ürkan Örs (Felsefe) 

İsınai l Haklu U:mnça.rı;ıılı 
(Edebiyat) 

İzmir 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kı ek lareli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Mardin 
Muğla 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Samsun 
Sin o b 
Zonguldak 

Ankara 
Antalya 

Balrkcsir 

Cemal Hüsııü 'l'aray (Lau- Bolu 
sanne nlunıu içtimaiye ve 

ikLısa di.ye fakültesi) 

Hnriye Öniz (Londra Üni - Diyarbekir 
versitesi) 
1'al5t Onay (Edebiyat) Giı·esuu 

Fakilır (ıymen (Coğrafya) İstanbul 
Halil Btem Eldeın (Zürilı İstanbul 

ve Bem üniversitesiııden) 
Benal _\.rnnun (Sorhon i.iııi 

versiLesindcu) 
Sa 1 i lı 'l'uı·gay (Kimya) 

ll ikııı L· I Bıı,nıı· ( ~oı ·l ı on uıı ı 

versitesi) 
Melilıa Ulaş (Edebiyat) 
Hulusi Oru~oğlu (llahiyaL) 

NecıncLtin Sadak (JJiyon ü
ııil'l · ı·sites i ) 

Hı-ısim Başata (Edebiyat ) 
ı::;abilıa Göı·key (Riyaziyl') 

Yahya Keıııal Bı~yatlı (So l' 

bonne) 
H ünelll ı.•; rgüıı ( Yen u 'Ja 
felsefe) 

8cııiha Hrzal (Fen ) 
Re fet Ülgen ( Riyaz iyc) 

İzmir 

Kayseri 

Manisa 

Sam un 

Sin o b 

Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Tekirdağ 

'l'okad 

'l'rabzon 
Urfa 



Nuri Göktepe (Selanikte) 
İsmail R~kla Uzmay ( Hal

kalı ) 
Mi tat Dcıninlağ (Halka lı ) 

Emin Aslan '['okaJ. (J\Ionl 

pellicl' - ve hukuk) 
H amdi Aksoy ( Ha lka lı ) 

Tahsin Coşkaıı (Halkalı) 

l brahim Dıblmı (Fransada) 
Ahmed Hamdi Dikmen (ve 
Almanyada) 

Ay dm 
Bolu 

Bolu 
Denizli 

lzmir 
Kastamonu 
Kocaeli 
Konya 
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1

1\fnhlis Erkmen (ve Alman- Kütahya 
yada) 

j Yaşar Ozey (ve Almanyada) Manisa 

ı 
Rıza Erten (ve Fransada) Mardin 
Cavid Oral (Almanyada ve 

. 'i_vasi B il g il eı· Yüksek .M.ek- Niğde 

ı lebi) 
Tevfik Tal'lnan (ve Alman- 'l'okad 
yada) 

Süreyya Geııca (ve Alman- Seyhan 
1 yada) 
ı 

6 - Sayın üyelerin ihtisaslarına göre tasnifi 

Mümtaz Okmen 
Nurnan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 

Adnan Menderes 
İhsan Tav 
Osman Niyazi Burcu 
Örge Evren 

tbrahim N ecıni Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 
Asaf Dora.s 
AtıfAkgüç 

Sadettin Ferid '1'a1ay 
Fazrl Nazrni Örkün 

Ziya Esen 
Ali Zrrh 
Münir Çağrl 
Emin Aslan 'l'okad 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

~eki lvlesu 1 Alı."aıı 
Abdülhak Fırat 
Fuad Sirmen 
lstamat Özdamar 

Adliye ve hukuk 

Ankara 
Antalya 
Antalya (ve içtimaiyat) 
Antalya 
Aydın (ve çiftçilik) 
Bayazrd 
Balıkesir 

Balıkesir 

Burdur (ve dil, tarih, edebiyat ve gazetecilik) 
Burdur (ve iktisad) 
Bursa (ve idare) 
Bursa 
Bursa 
Çankırı (ve dil, maarif ve tarih) 

Çanları 

Çoruh (ve ticaret) 
Çorum 
Denizli (ve ziraat) 
Den \eli 
Denizli (ve ziraat) 

Diyarbekir · (ve ulumu içtimaiye ve siyasiye) 
Erzincan (ve askerlik) 
Erzurum 
Eskişehir 



Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kaleli 
Ömer Asrm Aksoy 
Hakkı Tarık Us 
lsmail Salıuncu 
l\Iuzaffer Kılıç 
Sadri Maksudi Arsa] 
Durak Sakarya 
Harndi Ongun 
Atıf Bayındır 

Mahmud Esai! Bozkurd 
Rahmi Köken 
Şii krü Saracoğlu 
Kemal Ünal 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 
Faik Baysal 
TlaFıan Ferid Pı>ı·k()r 
Reşid Özsoy 
Şevket Ödül 
H asa n Hayri Tan 
R.agıb Akça 
8alah Yargı 
Ali Rıza Türe] 
Teıvfik Fikret Sılay 
l'lnrrullah Barkm 
Kemm Orer 
Refik !nce 
Alaettin Tiridoğlu 
Abililrrezza k Şatana 
Edih Ergin 
lrf~ın Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Hüsnü Kitapçr 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 
Muhittin Baha ParR 
Yusuf Kemal Tengh·şenk 
Vasfi Raşid Seviğ 
Na zun Poroy 
"Res ı:ıi Erişken 

B:amdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Süleyman Sırrı Gedik 
F'uad Gökbudak 
Emin Draman 
Ragıb Özdemir 
Raif Dinç 
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Eskişehjr (ve tarih ve dil) 
n-azi Anteb (ve askerlik ve iktısad ) 

Gazi Anteb (ve edebiyat ve dil ve maarif ) 
C:iresun (ve edehiy:ı t YP m:ıtbnat ) 

n-iresun (ve ticaret ve iktisad) 
niresun (ve askerlik ve ticaret) 
Giresun (ve Türk tarihi ve dil) 
Gümüşane ('ve idare, belediyecililc ticaret) 
İçel (ve çiftçilik, hesab işleri) 
fstanbul (ve idaı·e ) 
İzmir (ve çiftçilik) 
tzmir (ve iktrsad) 
!zmir (ve iktrsad) 
Tsparta (ve mııtbuııt ve ticaret) 
Kars 
Kars (ve maarif) 
Kayseri (ve maliye) 
Kayseri 
K:ıyseri 

Kırklareli (ve <:ift<:;ilik) 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya. 
Konya 
Malatya (ve dil) 
Manisa 
Manisa 
Maraş 

l\fardiıı 

Mardin (ve idare) 
Mardin (ve askerlik) 
Mardin 

Muğla (ve iktisad) 
Muğla 

Muğla (ve iktrsad) 
Mnğlıı (ve iktısacl v e nıa1 hmı t.) 

Onht (ve edebiyat) 
Sinob (ve Hrtısad) 
Sıvas 

To ka d 
Tokad 
'T'rabzon (ve mathuat) 
'T'rabzon 
'T'rabzon 
Urfa (ve iktrsad) 
Yazgad (ve maliye) 
Zonguldak 
Zonguldak 



Halil Etem Eldem 

Ali Çetinkaya 
Cela.l Mengilibörü 
Cemal Esener 
Gl. Kazım Özalp 
Halid Bayrak 
i lmı11İm Çolak 
~al ih Bm:ok 
l'l'ntd Abbas Gürer 
rı a~an Ceıııil Çambel 
r..:sad Sagay 
Fııad Bulca 
tlı sa ıı Kurtkan 
E yü b Sabri Akgöl 
fil. Şefik Türsan 
W. Kfi zrm Sevüktekin 
'l'edik Bilge 
Fmıd Ziya Çiyiltepe 
"\ h<1ülhak Fırat 
Aziz Sa mi h İl ter 
~;ı Ffet Arıkan 
( t l. Pcrt.ev Demirhan 
( tl. Zrki Soydemir 
!)ü kı·i:i Koçak 
.-\li Kılıç 

HPkil' Kaleli 
(:ı. Ali Hikmet Ayerdem 
nı. tlısa n Sökmen 

'fur.a:Her Kılıç 
Al i Şevket Öndersev 
Ed i b Servet Tör 
i)evket Erdoğan 
Hakln Saydam 
Ali Barlas 
Ol. Refet Bele 
Şükrü Ali Ögel 
m. I<azrm İnanç 
nı. l\'Iuhittin Akyüz 
Hi.isrev Sami Krzıldoğ·an 
:::lami Erirman 
Şerif lldem 
1 ,fıL!'i. -~iüfid Özdeş 

Kemaleitin Olpak 
:\ed i nı Bozatrk 
UJ. Al i Fuad Gebesoy 
Receb P eker 
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Asan atika, 

tstanbul (ve tarih) 

AskPrlik 

Afyon Karahisar 
Antalya (ve diplomasi) 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bayazı d 
Bilecik (ve smai ticaret) 
Bilecik (J andarma ) 
Bolu ( \"e diplomasi) 
Bolu (ve ınatbuai Ye tarih) 
Bursa (ve maarif) 
Çoruh 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyal'bekir 
Diyarhek ir ( vr tarih) 
mlazi.z (ve idare, demiryolu, sigortacılık ) 

Erzincan (ve hulmk) 
r~ l'zincan (ve şimendirerc ilik ) 

Erzincan 
Erzurum (vl' diplomasi) 
·l!:rzurum 
Erzurum (ve tayyarecihk) 
Gazi. Anteb 
Gazi Anteb (ve hukuk n• iktısad ) 

(}azi Antc·h (ve şimendifercilik) 

(lircsun (ve idare ve diplomasi) 

< l iı·t•snn (ve hukuk ve ticaret) 
ftiimüşane 

ftümüşane 

<i-ümüşane (ve idare ) 
tçel 
ts tanbul 
t stanbul 
İstanbul 
tzmir (ve idare) 
Kars (ve diplomasi ) 
Kars 
Kastanıonu (vr kooperatifçilik, ba ğcrlrk ) 

Kastamonu (ve diplomasi ) 
Kırşehir 

Kor;ıt· li. ( ,-~· idare) 
1\ Of• ;ı r i i (,-c lıağcılrk, :fabrika) 
Koıı .,·a (ve <liplomasi) 
Kütahya 



Gl. Osman Koptagel 
t sınet İnönü 
j\'[alıınud Nedim Zabcı 
Vasrf Çmay 
Osman Erçin 
İrfan Ferid Alpaya 
Hakkı ICılıcoğlu 

N aki Yücekök 
Ruşeni Barkın 

Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Memed Ali Kurtoğlu 

· Cevdet Kerim İncedayı 
Gl. Akif Öztekİn Erdemgil 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Gl. Srtkı Üke 
Hüsnü Konay 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Celal Arat 
Halil Türkmen 

Ahmed Haındi Denizmen 
Ahmed Saffet Ohkay 

Ali Rıza Özenç 
Ali Rıza Esen 
Nuri Ural 
Gl. Ahmed Yazgan 

Berç Türker 
Rifat Araz 
Ccl51 Bayar 

MeLrmc Gönenç 
.\Tafiz Aktm 
Akif Akyüz 
:ı [i]_.met Işık 
.'\ ziz Akyürek 
Nıi""kiye Elgün 

ura k Sakarya 
Henal Arnnan 
Veli Yaşın 
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Malatya 
Malatya 
Malatya (Ye harita ve kadastro) 
Malatya 
Manisa 
Mardin (ve hukuk) 
Muş (ve din ve içtimaiyat) 
Muş 

Samsun (Ye diplomasi) 
Seyhan 
Seyhan (ve idare) 
Siird 
Sin o b (ve maarif) 
Sıvas (ve Türk dili) 
Tekirdağ (ve idare) 
Tekirdağ 

To ka d 
Tokad (ve riyaziye) 
Urfa 
Urfa (ve idare) 
Yozgad (ve diplomasi) 
Zonguldak (ve idare) 

Bahriye 

İstanbul (ve ticaret) 
Elaziz 

Baytaı· 

Çorum 
Kırşehir 

Maraş 

1 rfa 

Eanhacılık 

~ !'yon Karahisar (ve il;:tısad ve maliye) 
Ankara (ve hesab i şl eri) 

İzmir 

B elediyecilik 

Afyon Karahisar 
Amasya 
Çoruh (ve ticaret ve maliye) 
Erzincan (ve maarif) 
Erzurum (ve idare) 
Erzurum (ve maarif) 
Gümüşane (ve idare, hukuk ve ticaret) 
İzmir (ve içtimaiyat ve edebiyat) 
Kayseri ('Ve çiftçilik) 



Halid Mengi 
Memed Ali Yörüker 
Esma Nayman 
Muhittin Dinçsoy 

Fakihe öynien 

Cemal Akçm 
Hatı Çırpan 

Müşfik Ayaşlr 

Tayfıır Söymen 
Adnan Menderes 
Nuri Göktepe 
MemedEmir 
Rahmi Selçuk 
Şekibe !nsel 
İsmail Kemal Alpsar 
Nabi Rıza Yıldırım 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
Zülfü Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Nafiz Dumlu 
EminSazak 
Harndi Ongun 
Halil Menteşe 
Harndi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 
Hüsnü Özdamar 
İbrahim Demiralay 
Sami Erkman 
Sıtlu Şe-rif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veli Yaşın 
Şevket Ödül 
Ziihtü Akm 
İbrahim Dıblan 
Nedim Bozatık 
Ahmed Hameli Dikmen 
Mustafa Eken 
Muhlis Erkmen 
Ömer Dinç 
Kani Akeken 
Yaşar Özey 
Mcmed Erten 
Rıza Erten 
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Niğde (ve maliye, ziraat ve tica:ret) 
Samsun (ve ida:re) 
Se. yhan 
Urfa (ve tic_aret ve ziraat) 

Coğrafya 

İstanbul (ve maarif) 

Çiftçııik ve zimcıt 

.Afyon KarahisaT (ve ticaret) 
Ankara 
Ankara: 
Anta,lya (ve ticaret) 
Aydrn (ve hukuk) 
Aydın (ve hayvruncılrk) 
Balıkesir (ve ticaret) 
B&lıkesir 

Bursa 
Çoru.m (ve idare) 
Çorum 
Denizli (ve- bağcrlrlt ve hukuk) 
Denizli (ve adliye) 
Diyarbekir 
Edirne 
Edirne (ve t'icaret, sanayi) 
Erzurum 
Eskişehir (ve ticaret) 
İçel (ve hukuk ve hesab işleri) 
İzmir 
İzmir (ve matbuat) 
İzmir (ve hukuk) 
Isparta (ve ticaret) 
Isparta (ve ticaret) 
Kastamonu (Bağ ve kooperatifçilik ve askerlik) 
Kastamonu (Pirinçcilik) 
Kastamonu 
Kayseri (ve belediyecilik) 
Kırklareli (ve hukuk) 
Kınklareli (ve makine) 
Kocaeli 
Koc&eli (Bağcılrk ve sanayi) 
Konya (Bağ.cılık ve ağaççılık) 
Konya 
Kütahya (Zootekni, sütçülük) 
Kütahya 
Manisa 
Manisa '. Ziraatı um nıniye) 
1\fa·raş (ve ticaret) 
M&rdin (Nebat hastalıkları) 



Cavid Oral 
Halid Mengi 
İsınail Çamaş 
Memed Güneşdoğdu 
Damar Arıkoğlu 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 
Hulusİ Orucoğlu 

!smail Memed Uğur 
Süreyya Genca 
Muhittin Dinçsoy 
İbrahim Arvas 
Ömer Evci 

İbrahim N ecmi Dilmen 

Ahmed Oevad Emre 
Fazıl Nazmi Örkün 
Şeref Aykut 
Yusuf Ziya Özer 
Ömer Asım Aksoy 
Sadri Maksudi Arsal 
Hasan .Ali Yücel 

· İbrahim Grantay 
Veled İzlıudak 
Besim Atalay 
Emrullah Barkan 
Gl. Aldi Öztekin ı •;ı·demgil 

H .akkr Kılrcoğlru 

Celal Mengilibörü 
Cemal Hüsnü Taray 
Cevad Abbas Güner 
Gl. Pertev Demirhan 
Nurnan Menemencioğlu 
Gl. İhsan Sökmen 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Gl. Muhittin Akyiiz 
İbrahim Grantay 
Şerif İldem 
Ali Muzaffer Goker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Hikmet Bayur 
Kamil!rdelp 

Niğde . 
Niğde (:ve belediyeGilik;, tİca:ı:et. ve ·maliye) 
Ordu (ve idare) 
Samsun 
Seyhan (ve ticaret) 
Seyhan 
Seyhan (Ziraat ekonomisi ve teşkilatı) 
Sinob (ve ticaret) 
Sıvas 

Tokad (Bağcıhk ve şarabçıhk) 
Urfa (ve belediyecilik, ticaret) 
Van (ve idare) 
Yozgad 

Dı1 

Burdur (ve tarih, edebiyat, hukuk ve gazete
cilik) 
Çanakkale 
ÇaE.krı (ve hukuk, maarif, tarih) 
Edirne (Tür~ tarihi ve dili) 
Eskişehir (ve tarih ve hukuk) 
Gazi Anteb (ve hukuk ve edebiya:t) 
Giresun (ve hukuk ve Ti.irk tarihi) 
İzmir (ve edebiyat ve maarif) 
Kastamonu (ve diplomasi) 
Kastamonu (ve Türk tarihi, türkçüliik) 
Kütahya (ve tarih) 
·Malatya (ve hukuk) 
Sıvas (ve askerlik) 

Din 

Muş (ve içtimaiyat ve askerlik) 

Diplomasi 

Antalya (ve askerlik) 
Bolu (ve Maliye) 
Bolu (ve askerlik) 
Erzurum (ve askerlik) 
Gazi Anteb 
Giresun (ve askerlik ve idare) 
İzmir ('ve tabiblik) 
Kars (ve askerlik) 
Kastamcmu (ve dil) 
Kastamonu (ve askerlik) 
Konya (ve tarih ve maarif) 
Konya (ve askerlik) 
Manisa (ve maarif) 
Niğde 



Ruşeni Barkın 
Y81hya ·Kemal Beyatlı 
Hürrem Ergün 
Celal .Arat 

Şevki Çiloğlu 

Büsarnettin Okan 

Nuri Tamaç 
Hüsamettin Okan 
Ekrem Pekel 

Sabiha Gökçül 
İbrahim Necmi Dilmen 
Fazrl .Ahmed .Aykaç 
Ömer .Asım .Aksoy 
Hakkı Tarık Us 
'ralat Onay 
Benal Arıman 
Hasan .Ali Yücel 
Fuad Köprülü 
Nainı Hazım Onat 
Hüseyin Rahmi Gürpİnar 
'.Ali Canib Yöntem 
Mühittin Baha Pars 
Meliha IDaş 
İsmail Müştak Mayakon 
Yahya Kemal Beyatlı 
Halil Nihad Boztepe 
MemedEmin Yurdakul 

Enver Adakan 
Baha Öngören 

Eüştü Bekit 

Türkan Örs 

.Aka Gündüz 

Samsun (ve ask'erlik) 
Tekirdağ (ve edebiyat) 
Tokad 
Yozgad (ve askerlik) 

Dişçilik 

Muş 

Sinob (ve eczacrlık) 

Eczacılık 

Kastamonu (ve kimya) 
Sinob (ve dişçilik) 
Yozg.ad 

Edebiyat 

Balıkesir 

Burdur (ve dil, tarih, hukuk ve matbuat ) 
Elaziz (ve maarif) 
Gazi Anteb (ve dil ve huıku:k) 
Giresun · (ve hukuk ve matbuat) 
Giresun (ve tarih ve maarif) 
İzmir (ve belediyecilik ve içtimaiyat) 
İzmir (ve dil ve ımaarif) 
Kars (ve tarih) 
Konya 
Kütahya 
Ordu (ve maarif) 
Ordu (ve hukuk) 
Samsun 
S,iird (ve tarih) 
Tekirdağ (ve diplomasi) 
Trabzon 
Urfa 

Elektrik 

Balıkesir (Makine ve elektrik mühendisi) 
Kars (ve posta telgraf ve telefon) 

Evkaf 

Diyar.bekir 

Felsefe 

.Antalya (ve maarif ve içtimaiyat) 

Halkcılık 

.Ankara (ve matbuat) 



Mahmud Nediın. Zabcı 

Nuri Göktepe 

Rifat Araz 
Harndi Ongun 

Rasih iKaplan 
Türkan Örs 
Zeki" iMesud Alsan 
Benal Arnnan 
N ahi d Kerven 
Hakkı Kılıcoğlu 

Necmettin Sadak 

R&ad Uras 
l &mail Hakkı l\'Imncu 
Tahsin San 
Hacim Çarıkir 
Halid Onarcı.n 
Asaf Doras 
Fatin Güvendiren 
Refet Camtez 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Mustafa Abdülahik Renda 
Atıf Tüzün 
İsmail Kemal Alpsar 
Mazhar Müfid Kansu 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Aziz Akyürek 
Osman l§m 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 

Fikri Mutlu 
Atıf Bayındır 

Ziya Karaınursal 
Gl. Kazım İnanç 
Hüsnü Çakır 

-üi 
Harita 

Malatya (ve k!idastro ve askerlik) 

H ayvancılık 

Aydın (v.e ziraat) 

H esab işleri 

Ankara (ve Bankacılık) 
!çel (ve hukuk, çiftçilik) 

1 çtrimaiyat 

Antalya (ve hukuk) 
Antalya (ve maarif ve felsefe) 
Diyarbekir (ve hukuk) 
!zmir (ve edebiyat ve belediyecilik) 
Kayseri (ve iktisad ve maarif) 
Muş (ve din ve askerlik) 
Sıvas (ve matbuat) 

İdare 

Amasya 
Amasya 
Ay dm 
Balıkesir 

Burdur 
Bursa (ve adliyc) 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çankırı (ve maliye) 
Çoruh (ve maarif) 
Çorum (ve çiftçilik) 
Denizli (ve maliye) 
Diyarbekir (ve tıb) 
EH1ziz (ve askedik, demiryolu, sigoıtacıhk ) 
Erzurum (ve belediyecilik) 
Eskişehir 

Giresun (ve askerlik ve diplomasi) 
Giresun -

Gümüşane (ve hukuk, belediyecilik, tical'ct ) 
Gümüşane (ve askerlik) 
İçel (ve iktısad, maarif) 
İstanbul (ve hukuk) 
İstanbul (ve maliye ve iktısad) 
!zmir (ve askerlik) 
!zmir (ve maliye) 



Esad Özoğuz 
.Alı med Hilmi Kalaç 
Hazim BörekÇi 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
IGzrm Gürel 
Kazım Okay 
İbrahim Dalkılıç 
l\'[uttalib Öker 
Dr. Saiın Uzel 
H asan Reşid Ta.nkut 
Kemal Kusun 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İsınail Çamaş 
Etem Tuncel 
Memed Ali Y.lirüker 
Zühtü Durukan 
Ali Münif Y egena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Şevki Süsoy 
Şc.:msettin Günaltay 
Ziya ·Başara 
Cemil Uybadrn 
Faik Öztrak · 
Şakir Kesebir 
Galib Pekel 
Belıçet Günay 
Halcla: Ungan 
!brahiın Arvas 
Münib Boya 
Sırrı İçöz 
Halil Türkmen 
Rifat Vardar 

Bere Türker 
Haydar Çerçel 
Nazmi Topcoğlu 
Mustafa Şeııef Özk!an 
Asım Us 
Fuad .Aığralı 
Bekir Kaleli 
Remzi Güres 
Hasan Fehmi Ataç 
İsmail Sabuncu 
Fikri Mutlu 
Ziya Kararnursal 
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Kars 
Kayseri (ve matbuat) 
Kırşehit' (n nıaarif ) . 
Kocaeli 
Kocaeli (ve askerlik) 
Koı1ya (ve nafıa) 
Konya (ve maarif ve maliye) 
Kiit.ahya (ve ınaarif) 
Malatya 
lH'aırisa (ve ta'babet) 
Maraş 

Maraş (ve maliye) 
Mıncl.in (ve 'hukuk) 
Mardin (ve maliye) 
Ordu (ve ziraat) 
Samsun 
Samsun (ve belediye) 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan · 
Seyhan (ve askerlik) 
Siird 
Sıvas (ve maarif) 
Sıvas 

'fekirdağ (ve askerlik) 
Tekirdağ 

Tekirdağ (ve maliye) 
Tokad 
Utfa (ve askel'lik) 
Van 
Van (ve ziır.aat) 
Van 
Yozgad 
Z<.'m-guldak (ve askerl}k) 
ıengulcl.ak (ve maliye ve ma'arif) 

1ktısad 

Afyon :ıiar.ahisar (ve bankacılık le ınaliJ'e) 
Afyon Ka-rahisrur (ve ınaarif) 
Aydın (ve t!i:caret) 
Burdur (IYe hukuk) 
Qornh (yp ;mHliye, maarif ve gazetecilik) 
Elaziz (ve maliye) 
Gazi Atm:1ıol!ı (ve hukuk ve askerlik) 
Gazi An te b (ve maliye) 
Gfunüşanc (ve maliye) 
Gires-un (<ve dıukuk ve ticaret) 
:tçel (ve idare ve maarif) 
istanbul (ve ınaliye ve idare) 



Kamil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saracoğlu 

Nahid Kerven 
'l'nrgud Türkoğlu 
H üsn ii Kita:bcı 
Şükrü Kaya 
Yunus Naıdi 
Şükrü Ataman 
A~ı med İhsan 'l'okgöz 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Rasim Başara 
Rcınzi Çiner 
lüısan Saka 
Fua:d. Gökbudak 
Sungur. 

l\fa;ınhud Nedim Zabcı 

Nuri '!'amaç 
Salih Turgay 
Ahmed Vefik Uluçay 

Sa.mi Erkmaıı · 

Haydar Çer(,;ııl 

lzzet Ulvi Aykut. 
'l'iirkan Örs 
Übeydullah 
Esad Sağa.y 
Fazı! Nazmi Örküıı 
Hatice Özgener 
Asrın Us · 
Atıf Tiiziin 
Huriye Öniz 
Fazrl Ahmed Aykaç 
Hikmet Işık 
i\;ıfi Atuf Kansu 
\aıi..iye Elgün 
)frıned Şahin 

'l\iHI t Onay 
Bmin İnankur 
Fikri Mutlu 

-ta:-
tzmir· (ve maliye) 
l v.rıür (ve hukuli!) 
tzmi'l' (ve sana:yi ve makine miihend'iı;i ) 

~zmir (ve n:ukukı) 
Rayseri (ve içtiımaiyat ve nıaarif ) 

Manisa 
Muğla (ve a-dliye) 
M·uğla (ve hukuk) 
l\ıluğla (ve hukıık ve matbuat) 
Muş (ve rn81liye) 
0'11du (ve ticaııet ve matlmat) 
Sino~ (v.e hukuk) 
Srvas (ve ma:liye) 
Sıvas (ve maliye) 
Trabzon (ve maliye) 
Urfa (ve hukuk) 
Yozgad (ve orman) 

Kad(J;Stro 

Malatya (ve lıa.rita ve askerlik) 

Kimya 

Kastaınmm (ve eczaeılık) 

Kayseri 
Niğde 

Ko o peratil çilik 

Kastaınıoııu (ve bağcr!ık, askerlik ) 

Ma(ıı ·if 

..:\ı:fyoıı Kavad:ı-isur (,.e lktısad ) 

Afyon Kauahis81L' (ve matıbuat) 

Antalya (ve felsefe ve içtimaiyat) 
Baıya:zıd (ve· nıatbuat) 
BUI'sa (ve askerlik) 
~·ankın (n~ Wl, lıuktu,, tarih) 
Çankn·r 
Çorıııh (ve ma buat, maliye ve iktısa:d ) · 
Ç) orll'lı (ve· idaııe) 
Diyarbekir (ve pedagoji ) 
!Clfuziz (ve edebiyat) 
B-rzincan (ve ıbelediye.cilik ) 

Erzuruım 

Eı·;mrum (ve belediye) 
(:azi Anteb 
Uiresnu (ve edebiyat ve tarih ) 
l(,;Cl 
lçe1 (ve idare ye iktısad ) 



Fakibe Öymen 
Hasan Ali Yücel 
Ömer Küntay 
Na:hid Kerven 
J-:bazim Börekçi 
Ali Dikmen 
Ali lVhızaffer Köker 
Kazım Okay 
lbrahim Dallalrç 
'Mihri Pektaş 
.Hikmet Bayur 
Kazım Nami Duru 
Ali Canib Yöntem 
Hamıdi Ya1man 
Selim Sırrı Tarcan 
Jhılk~ Aydm 
Cevdet Kerim İncedayr 
Sa biha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Seniha Hizal 
Rcfet Ülgen 
Rifat Vardar 

Ahmed Ulus 
Zühtü Akm 

Berç Türker 
Yahya Gal i.b Kargı 
Cemal Hüsnü Taray 
Ziya Gevher Etili 
Mustafa Abdülhalik Renda 
Mustafa Önsay 
Akif Akyüz 
Asrın Us 
İsmet Eker 
Mazhar Müfid Kansu 
:F' ıı ad Ağralr 
'l'ahsin Berk 
Reınzi Güres 
Hasan Fehıni Ataç 
Ziya Karaınursal 
Hüsnü Çakır 
IGınil Dursun 
l\fükcrreın Ünsal 
"F'aik Baysal 
Kazım Okay 
Kemal Kusun 
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İstanbul (ve coğrafya) 
İzmir (ve dil ve edebiyat) 
Kars (ve hukuk) 
Kayseri (ve içtimaiyat, iktrsad) 
Kırşelı ir (ve idare) 
Kıocaeli 

Kionya (v·e tarih ve diplomasi) 
Konya (ve maliye ve idare) 
Kütahya (ve idare) 
M;a:latya 
·Manisa (ve diplomasi) 
Manisa (ve pedagoji) 
Ordu (ve edebiyat) 
Ordu 
Ordu 
Siird 
Sinob (ve askerl:ük) 
Sıvas 

Sıvas (ve idare) 
Trabzon 
Urfa (ve ri yaziye) 
Zonguldak (ve idare ve maliye) 

Makine 

Ankara 
Kırklareli (ve çiftçilik) 

Maliye 

Afyon Karahisar (ve bankacılık ve iktisad) 
Ankara 
Bolu (ve diplomasi) 
Çanakkale (ve matbuat ve ticaret) 
Çankırı (ve idare) 
Çankrrı 

Çoruh (ve belediyecili-k ve ticaret) 
Çoruh (ve matbuat, iktrsad ve maarif) 
Çorum 
Denizli (ve idare ) 
Elaziz (ve iktisad) 
Elaziz 
Gazi Anteh (ve iktrsad) 
Gümüşane (ve iktrsad ) 
İstanbul (ve iktrsad ve idare) 
İzmir (ve idare) 
İzmir (ve iktrsad) 
Isparta . 
Kayseri (ve. hukuk) 
Konya (ve ma ari E ve idare) 
Maraş (ve idare) 



Hilmi Çoruk 
ŞükTü Ataman 
Faik Soylu 
lfa iili Mengi 
Hasiııı Başara 

Renızi Çiner 
Şı:ıki ı· Kesebir 
Hasan Saka 
Srn·r Day 
Eıııin Draınan 

Hil'at Vardar 

tızPt Ulvi Aykut 
Aka Gündüz 
W al i lı Rıfkr Atay 
Hayrettİn Karan 
Üheydnllah 
Hasan Cemil Çambel 
lhnılıim Necmi Dilmen 
Ziya r.evlı c r Etili 
Asım Us 
Haydar Rü~jitü Öktem 
HakJu Tarık Us 
Feı·id Ccliil Güven 
Saliılı Cimcoz 
Hamdi Akı:m,v 
Kemal Ünal 
Alımed Hilmi Kalaç 
Naşid Uluğ 

Ynmıs Nadi 
Ahmed İlısan Tokgöz 
Nt>cmeddin Sadak 

TT am di Ülkümen 
HPeeb Zühtü Soyak 

Enver Adakan 
. adettin Epikınen 
~iitat Aydın 

KDzıın Gürel 

isınail Hakkı Uzmay 
i\ I i tat Demirdağ 

Şükrü Güle~ 

-üS-
l\Iardin (ve idare) ·-ı:, 

Muş (ve iktrsad) 
Niğde 

Niğde (ve belecliyecilik ve ziraat ve ticaret ) 
SıYas (ve iktısad) 
Sıvas 

Trkirdağ (ve maliye) 
'J'rahzon (ve iktısad ) 

Trabzon (ve iktısacl ) 

Yozg-ad (ve hukuk) 
Zoııg·u lılak (ve idare ve rrıaarif) 

Matbuat 

.-\fyon Karahisar (ve ınaarii) 
A nkal'a (ve halkçılık) 
Ankara 
Balıkesir 

Bayazıd (ve maar.if) 
Bolu (ve askerlik ve tarih) 
Burdur (ve dil, tarih, edebiyat, hukuk) 
Çanakkale (ve maliye ve ticaret) 
Çoruh (ve maliye, İktısad ve ınaarif) 
Denizli 
Giresun (n· hnkuk ve edebiyat) 
İçel 
İstanbul 
lzınir (ve çiftçilik) 
Ispaı·ta (ve hnkuk ve ticaret ) 
Kayseri (ve idare) 
Kütahya 
Muğla (ve hukuk ve iktısad) 
Ordu (ve tiraret ve iktısad) 
Srvas (ve içtimaiyat) 
Tnı hz on (ve hukuk) 
Zonguldak 

Miihendisler 

Balıkesir (1\'Iakine ve elektrik mühendisi) 
İzmir (Makine mühendisi ve sanayi ve iktısad ) 
Trabzon 

Nafıa 

Konya (ve idare) 

Ormancılık 

Bolu 
Bolu 
Bolu (ve ticaret) 



'l'alıir Hitit 
Suııgur 

Hmi.'·c Öniz 
K~zıın Naıni Duı-u 

Ali Rana 'l'al'lıan 

Baha Öngören 
Sıı h ri Toprak 

Rediz Morova 
Hessam Şevket Dağ 

Hüımü Konay 
Refet Ülgen 

Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
lVIecdi Boysan 
Alımed Özdemir 
Hamdi Gürsoy 
HayruHalı Ergin 
Yaşar Y azıcr 

Sadettin Epikmen 
Nedim Bozatık 
Mustafa Halid Üner 
Ali. 'l'unalı 

Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 

Fuad Ziya Çiyiltepe 

·Mustafa F ehmi Gereçeker 
İl yas Sami Muş 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Aziz Samih İlter 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
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Manisa 
Yozgad (ve iktısad ) 

Peda,goji 

Diynı-b ekir ( n~ mnarif) 
1\'Ianisa (ve maarif) 

Posta, telr;ı·af ve tel I un 

İstanbul 
Kars (ve elektrik ) 
Manisa 

Resim 

Konya 
Konya 

Riyaziye 

Tokacl (ve askerlik) 
Urfa (ve maarif) 

Sanayi 

Ankara 
Ankara 
J<:dirnc (ve ziraat ve ticaret) 
Eskişebir 

İstanbul (ve derici lik) 
İf;tanbnl (ve kunduracrlık ) 
İ:oıt~ınbul 

İzmit' (vr iktr~ak Ye makine mühendisi ) 
Kocaeli (ve çif tçilik) 
Konya 
Samsun 
Zonguldak (Madenci) 
Zonguldak (Madenci) 

Sigm·tacılık 

Elaziz (ve askerlik, idare, demiryolu) 

Şark ilimle1'i 

Bursa 
Çoruh 

Şimendif ercı1ik 

Elaziz (ve askerlik, idare, sigortacılık) 

Erzincan (ve askerlik) 
Gazi Anteb (ve askerlik) 



'ı )t. Taptas 
Dr. Cemal Tunca 
üı-. Hulılsi Aalataş 

Dr. Mazhar Germen 
br. Hasan Vası:f Somyürek 
Dr. GL Besim Ömer Aikalın 
Dr. Emin . Cemal Suda 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
br. Sadi Konuk 
Dr. Mustafa Bengisu 
Dr. Mustafa Cantekin 
Dr. Harndi Berkman 
Dr. Kazım Samanlı 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Dr. Fatma Memik 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Tuğamiral Halda Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Umay 
Dr. Osman Şevki illudağ 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Hilmi Oytaç 
Dr. Saim Uzel 
Dr. Rıza Levent 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Dr. Ziya Nuri Yaltırım 
Dr. Asım Sirel 
Dr. Galib Üstün 
Dr. Mitat Altıok 

hmail Hakkı Uzunçarşılı 
Hasan Cemil Çambel 
İbrahim Necmi Dilmen 
Fazıl Nazmi Örkün 
Tevfik Bilge 
Şeref Aykut 
Yusuf Ziya Özer 
Sadri Maksudi Arsal 

Tabiblik 

Ankara 
Antalya 
Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbekir (ve idare) 
Edirne 
Erzurum 
Erzurum 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
İzmir (ve diplomasi) 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kırklareli 

Konya (ve tarih) 
Kütahya 
Malatya 
Manisa (ve idare) 
Mardin 
1Muğla 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Samsun 
Sin o b 
Zonguldak 

Taf'ili 

Balıkesir (millt tarih) 
Bolu (ve askerlik) 
Bnvdur (v,e dil, hukuk, edebiyat ve ıg.azeteciljk) 

Çankm (ve · dil, hukuk, maarii) 
Diyarbe·kir (ve askerlik) 
Edirne (ve Türk dili) 
Eskişehir (ve hukuk ve dil) 
Giresun (Hukuk ve Türk dili) 



Taiat Önay 
Halil Etem Eldem 
Fuad Köprülü 
Veled İzlıudak 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Besim .Atalay 
İsmail Müştak Mayakon 
Şemsettin Günaltay 

Şükrü Koç~ 

Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
Rasim Aktar 
Şakir Kınacı 

Tayf11ıl' Sökmen 
N azmi Topçuoğlu 
MemedEmir 
İbrahim Çolak 
Şükrü Gülez 
Ziya Gevher Etili 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Mecdi Boysan 
Emin Sazak 
İsma il Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Durak Sakarya 
Ahmed Harndi Denizmen 
Sadettin Uraz 
Hüsnü Özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Memed Seyfeli 
Cemal Tekin 
Mustafa Ulusan 
Osman Taner 
MemedErten 
Halid Mengi 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Damar Arıkoğlu 
Hulfısi Orucoğlu 

Daniş Eyiboğlu 

Muhittin Dinçsoy 

Giresun (ve edebiyat ve maarif) 
İstanbul (ve asarı atika.) 
Kars (ve edebiyat) 
Kastamonu (ve Türk tarihi ve dil) 
Konya (ve diplomasi ve maarif) 
Konya 
Kütahya (ve dil) 
Siird (ve edebiyat) 
Sivas (ve maarif) 

Tayyarecı'lik 

Erzurum (ve askerlik) 

Ticaret 

.Afyon Karahisar (ve ziraat) 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Ankara 
Antalya (ve ziraat) 
Aydın (ve iktisad) 
Balıkesir (ve ziraat) 
Bilecik (ve askerlik) 
Bolu (ve ormancrlık) 
Çanakkale (ve gazetecilik ve maliye) 
Çoruh (ve belediyecilik ve maliye) 
Ço:vuıh (ve hukuk) 
Çoruh 
Edirne (ve ziraat, sanayi) 
Eskişehir (ve ziraat) 
Giresun (ve hukuk ve İktısad) 
Gjresun (ve askerlik ve hukuk) 

, Gümüşane (ve hukuk, idare, belediyecilik) 
İstanbul (ve bahriye) 
İstanbul 
İsparta (ve ziraat) 
İsparta (ve ziraat) 
İsparta (ve Hukuk ve matbuat) 
Kırşehir 

Konya 
Konya 
Malatya 
Maraş (ve ziraat) 
Niğde (ve ziraat, maliye ve belediye) 
Ordu (İktrsad ve matbuat) 
Seyhan (ve ziraat) 
Sinob (ve ziraat) 
Trabzon 
Urfa (ve belediyecilik, ziraat) 



~İemod Somet• 

V r.led İz budak 

Tuz işleri 

Kütahya 

Türkçülük 

Kastwmonu (ve tarih, dil) 

7 - Sayın üyelerin bildikleri yabancı dillere göre tasnifi 

Alman Gl. Ref,et B ele İstanbul 

Berç Türker Afyon Karahisar Halil Etem Eldem istanbul 

!zzet Akosman Afyon Karahisar Hamdi Gürsoy İstanbul 

Dr. Taptas Ankara Sadettin Uras İstanbul 

Eşref Demirel Ankara Ziya Karaınursal !stanbul 

Falilı Rıfkı Atay Ankara G 1. Kilzrm İnanç İzmir 

Celal Mengilibörü Antalya Ba ha Öngören Kars 

Cemal Esener Balrkcsir lbnılıim Orantay Kastamon u 

Dr. Hasan Vasıf Somyürek Balıkesir ŞL'l'if İlden Ka.c;taınon u 

Enver Adakan Balrkesir Salih Turgay Kayseri 

Hasan Ceınil Çaınbel Bolu N edi m Bozatık Kocaeli 

Esad Sagay Bursa A.hmed Harndi Dikmen Konya 

Şekibe !nsel Bursa Ali }VI uzaffer Göker Konya 

Gl. Şefik Türsan Denizli Gl. Ali Fuad Gebesoy Konyıı. 

Gl. Kazım Sevüktckin Diyarbokir Mulılis Erkmen Kütahya 

Zeki Mesud Alsan Diyaı~bekir Naşid Uluğ Kütahya 

Mecdi Boysan Edirne Reccb Peker Kütahya 

Ahmed Saffet Ohkay E laz iz Emrullah Barkan Malatya 

Aziz Sıı:ınilı İlter Erzincan hıııı · t İnönü Malatya 

Saffet Arıkan Erzincan Mcıhmud Nedim Zabcı Malatya 

Aziz Aleyürek Er2'1Uıl'UJlll Turgud Türkoğlu Manisa 

Dr. Saim Ali Dileınre Er21ll!rUIIll Yaşar Ozey M<anisa 

Gl. Pertev Demirhan Ermııruım Hasan Reşid Tankut Maraş 

Gl. Zeki Soydamir ' Erznıruım Dr. Riza Levent Mardin 

Bekir Kaleli Gazi Anteh Cavid Oral Niğde 

Gl. İhsan Sökmen Giresun Dr. Abravaya Niğde 

Sadri Maksildi Arsa! Giresun Ahmed İhsan Tokgöz Ordu 
Ali Rana Tarhan !stanbul Harndi Yalınan Ordu 
Atıf Bayındır !stanbul Ali T<tınalr Samsun 
Dr. Refik Saydam !stanbul Damar Arıkoğlu Seyhan 
Dr. Tuğamiral Hakkı Ş ina- İstanbul Gl. Naci Eldeniz Sryhan 
si Erel 'l'evfik Tarman Seyhan 



Hüsameddin Okan 
Neomeddin Sadak 
Vasfi Raşid Seviğ 
Rahmi Apak 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Süreyya Yiğit 
Behçet Günay 
Celal Arat 

Haydar Çerçel 
Yahya Galib Kargı 
Rasıh Kaplan 

Ara b 

İsmail Hakkı U zunçarşılı 
ÜbeyduUah 
Halid Onaran 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Fazıl N azmi Ör k ün 
llyas Sami Mıuş 

Rüştü Bekit 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 
'I'ahsi:n Berk 
Yusuf Ziya Özer 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 
Emin İnankur 
Hüsnü Özdamar 
Fuacl Köprülü 
Veled İzbudak 
Ferruh Güpgüp 
Muntafa IDusan 
Naim Hazim Onat 
Besi m Atalay 
Memed Somer 
Emrullah Barkan 
Hasan Reşid Tankut 
Abdürı·ezzak Şatana 

·Ham di Y alman 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakon 
J\Iemed Ali Kurtoğlu 
Dr. Galib Üstün 
Şemsettin Günaltay 
Süleyman Sırrı Geelik 
Fuad Gökbudak 

Hakkı Ungan 

Si.nob 
Sıvas 

Sıvas 

Tekirdağ 
Tokad 
·Tokad 
Tok ad 
Urfa 
Yozgad 

Afoyon Karahisar 
Ankara 
Aııtal:ya 

B alıkesir 

Bayazıd 

Burdur 
Bursa 
Bursa 
Çankırı 

Çoruh 

Diyarbekir 
Edirne 
Edirne 
E laz iz 
Eskişehil' 

Giresun 
Giresun 
İçel 

I sparta 
Kars 
Kastamonu 
~ \..ay~et:1 

l\onya 
Konya 
Kütahvn 
Kütahya 
.lVIalat;va 
ıvlara~ 

Mardin 
Ordu 
Siiı·d 

Siird 
.Siird 
Sinob 
Sıvas 

Trabzon 
Urfa 

İbrahim Arvas 
Celal Arat 
Raif Dinç 

V ele d İz budak 

Uevad Abbas Güreı• 
İsn1,ail Hakkı Uzmay 
Galib Pekel 
Hüsnü Konay 

Buiga?· 

Ermeni 

Berç Türker 
Esad Uras 
llyas Sami Muş 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yahya. Galib Kar gr 

Fcıı·s 

İsmail ·Hakkı Uzunçarşıh 

Übeydullah 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Fazıl Nazmi Örkün 
İlyas Sami Muş 
İsmet Eker 
Şeref Aykut 
Yusuf Ziya Özer 
Sadri Maksudi Arsal 
1'alat Onay 
Emin İnankur 
Fuad Köprüiii 
V el ed İz budak 
Naim Haziiri Onat 
Besim Atalay 
Hikmet Bayur 
Al i C imi b Yöntem 
Rnşeni Barkın 

Süleyman Sırrı Gedik 
Fuad Gökbudak 
İbrahim Arvas 
Raif Dinç 

Fransız 

Ali Çetinkaya 

i-uL-~nd 

Zonguldı.ık 

l\f!sta nıonıi 

Bolu 
Bolu 
Tokad 
Tokad 

Afyon Karahisar 
Amasya 
Çoruh 
Van 
Van 

Ankara . 
Balıkes ir 

Ba)razıd 

Bursa 
Çankırr . 

Qorulı 

Çorum 
Edirne 
Eskişehir 

Giresun 
Giresun 
1çel 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Kütahya 
:Manisa 
0rdu 
Samı:ıım 

Tra•bzon 
Urfa 
Van 
Zonguldak 

Afyon Ka.rahisar 



Berç Türker 
Haydar Çerçel 
!zzet Akosman 
!zzet Ulvi Aykut 
Mebrure Gönenç 
Esad Uraz 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rrfkr Atay 
Karnal Atatürk 
Müm.taz Ölmren 
Celal Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Türkan Örs 
Dr. Mazhar Germen 
N azmi Top~uoğh1 
Dr. Hasan Vasrf Samyürek 
Gl. Kazrm Özalp 
Hacim Çarıldı 
!smail Ha k kı U zunçarşı lı 
Übeydullab 
Dr. Gl. Besim Ömer Akalm 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 
Cemal Hüsnü Taray 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Haıııın Cemil Çambel 
!smail Hakkı Ue:may 
Mitat Demirdağ 
Halid Onaran 
İbrahim Neomi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 
Asaf Doras 
Atrf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sag-ay 
Fatin Güvendiren 
Refet Camtez 
Ahmed Cevad Emre 
Dr Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Ziya GeYher Etili 
Fazrl Nazmi Örkiin 
Must:ıfa A brliilbalik Ren da 
Asrın Us 
Atıf Tiiziin 

.\fyon Karahisar 

. \fyon Ka ı·ahisaı

. u_,· on Karahisar 
Afyon Kaı-3hisıır 
.\.f J'Dll Karahisar 
.\masya 
Ankara 
Ankara 
~\ı ı ı;:a ra 
Ankara 
l\ııkanı. 

Antalya 
Antalya 
Antalya 
Ay dm 
Aydın 

Balrkcsir 
Balıkesir 

Balıkesi I' 

Ralıkesir 

Bayazrd 
Bilecik 
n ;iccik 
BilLcik 
nolu 
Bol n 
Bolu 
Bolu 
R r •l ıı 

Bolu 
J;uı-dur 

HurJı•r 

Bu · d ıır 

Bursa 
13uı·sa 

Rnnıa 

Buı·sa 

Bnı·sa 

Bursa 
l:hırsa 

Buı ·sa 

~\ıııakkalc 

l,'aııakkale 

C,'aııakknl c 

Çanakkale 
(!a ııakkalL: 

~'aııkın 

Çan]; m 
~·oı-uh 

(,' onılı 
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Ali Rıza Özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Dr. Harndi Berkman 
Dr. K&zrm SamarıJr 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Türsan 
Mazhar Miifid Kansu 
N e ci b Ali Küçiika 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Gl. Kazım Sevliktekin 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesul Alsan 
Dr. Fatına Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Baysan 
Şeref Aykut 
Fazrl Ahmed Aykaç 
Fund Ağralr 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
A hcliilhn k Fırat 
Aziz Samih nter 

j Hikmet Işık 
Saf:fet Arıkan 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Sairn Ali Dilemre 
Fund Sirmen 
m. P ertev Demirhan 
m. Zeki Soydemir 
Nafi Atu:f Kansu 
Şükrü Koçak 
tstam at Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 
Bekir Kaleli 
r.ı. Ali Hikmet A:verdem 
"\'"ıııııan Mcııcmencioğln 

Üıne ı· Asmı A.kso~· 

Rcnız i ( :ürcs 
nı. İhsan Sökınen 
H11kkr '!'arık Us 
~'[uzaffer Krlı~ 

~[iinir Akkayn 
8a(hi lV[ H k sud i Arsa 1 
'fali1t Onay 
Edih ;.:;ervet Tiir 
ŞeYkl't Erdoğan 

Ferid Cela l Cl-üven 
Fikri l\iutlu 

Çorum 
Çorum 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Diyarbekir 
Di yarbekir 
Di yarbekir 
Di yarbekir 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
Edirne 
l~l aziz 

Elaziz 
E laz iz 
!~ rzincan 

Erzincan 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
K·kişehir 

J<}ski.şehir 

(:azi A1ıt eb 

Gazi Anteb 
Gazi Anteb 
Uazi Anteb 
Gazi Anteb 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
niresun 
Giresun 
Giresun 
Uüınüşanc 

Uünıüşanc 

İçel 

İçel 



Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 
Ali Barlas 
Ali Rana 'l'arhan 
Atıf Bayındır 

Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi 
Erel 
Fakibe Öymen 
(1.J. Refet Bel e 
Halil Etem Eldem 
Salalı Cimcoz 
Şükrü Ali Ögel 
Ziya Karaınursal 
Benal Arıman 
Celfd Bayar 
Dr. 'revfik Rüştü Aras 
Gl. Kazım İnanç 
Hal,il Menteşe 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kamil Dursun 
Mahımıd Esad Bozkurd 
Şükrü Saracoğlu 

Kemal Ünal 
Baha Öngören 
Rsad Özoğ-ı111 
l<'uad Köprülü 
Gl. J\'[ulıiddin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Dr·. Şükrü Şenoıan 
Dr. Tevfik Aslan 
İlınıhim Grantay 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Ba?sal 
Hasan B'erid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turg~y 
Veli Yaşın 
Dı·. Fuad Umay 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lütfi Mü Ei d Özdeş 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri 'l'an 
İbrahim Süreyya Yiğit 

İçel 
!çel 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İr.mir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

İzmir 
Isparta 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kars 
Kastamonu 
Kastamon n 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 

·Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

Krrşehir 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
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İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Salah Yargı 
Ali Muzaffer Göker 
Al i Rıza Tür el 
Dr: Osman Şevket Uludağ 
GL Ali Fuad Cebesoy 
Kazıın Okay 
Besim Atalay 
lk Şakir Ahmed Ediz 
H iisey in Rahmi Gürpınar 
Mnhlis Erkmen 
Receb Peker 
1\[nttalih Öker 
J>t-. Hilmi Oytaç 
Eınrnllah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
İsmet İnönü 
l\[ahmud Nedim Zapcı 
l\fihri Pektaş 
Vasrf Çrnay 
Dr. Saiın Uzel' 
Hikmet Bayur 
1\azrm Nami Duru 
Osman Erçin 
[~ufik tnce 
Sabri Toprak 
Turgud Türkoğ-lu 

\'aşaı· Özey 
Alaettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankut 
Nnri Ural 
Dı·. R.ıza Levent 
Trfan Ferid Alpaya 
Osman Dincer 
Rıza Erten 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 
Naki Yücekök 
Şük ı·ü Ataman 
A.lımed V efik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dı·. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
K5ınil !rdclp 
Alımed İhsan Tokgöz 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Maraş 

Maraı; 

Maraş 

Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Muş 

Muş 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Ordu 



Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Harndi Yalınan 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 
Dr. Asrın Sirel 
Etem Tımeel 
lVIeliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 

Zühtii Durukan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Tevfik Tarman 
İsmail lVIüştak Mayakon 
Cevdet Kerim İncedayr 
Dr. Gallib Üstün 
Hiisamettin Okan 
Yusuf Kemal 'Uengirşenk 
l\'[itat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Rasiın Başara 

Remzi Çiner 
Salıiha Gör.key 
Şcınsettin Günaltay 
Va~fi Raşid Sevig 
Cemil Uybaclm 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatlı 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 

Nazrm Poro:v 
Siircyya Gr nra 
Halil Nihad Boztepe 
Hanıdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Seni ha H ızal 
Sırrı Day 
Behcet Günay 
F'uad Hökbudak · 
Gl. Ahmed Yazgan 
lVIuhiddin Dinçsoy 
Refet Ülgen 
Haldu Ungaıı 

Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Ordu 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Sirrob 
Sinob 
Sin o b 
Sinob 
S\rvas 

Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tokad 
Tokad 
Tokad 
Tokad 
'l'rabzon 
T;rabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Urfa 
Van 

İbrahim Arvas 
Celal Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sırrı İçöz 
Sungur 

Dr. Mitat Altrok 
Halil Türkmen 
Ragrb Özdemiroğlu 
Rifat Yardar 

Ali Çetinkaya 
Beı·ç Türker 
Mebrure Göneııç 
Esad Uras 
Dr. Taptas 
Adnan Menderes 
Übeydullah 
Hıısan Cemil Çambel 
Ahmed Cevad Emı·e 
Zi ya nevher Etili 
Fıızıl Naznıi Örkiin 
M. Abdülhalik Rend:ı 
İlyas Sam~ Muş 

ingiliz 

Dr. İbrahim Tııli Öııg·ören 

Huriye Öniz 
Zülfü TiğTe l 

Ahmed Saffet Ohkay 
Fazı] Ahmed A;vk:ı<: 

Tahsin Berk 

ı 
Aziz Akyürek 
nı. PerteY Deınirh:ın 
Önırr Asım Aksoy 
Sadri Maksudi Ars:ıl 

Ahmed H amdi Denizm en 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 

Ziya Karamursal 
Baba Öngören 
Dr. Şükrü Şenozan 
Salih Turgay 
Mihri Pektaş 
Hikmet Bayur 
Şükrü Kaya 
Meliha Ulaş 
Ali Münif Yeğena 
Esma Nayman 
Yusuf E:emal Tengirşenk 

Van 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 
Yozgad 

Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 
Zonguldak 

Afyon Kat·ahisar 
Alfyon Karahisar 
Afyon Karalıisa r 
Aımasya 

Ankara 
Aydın 

Bayazı d 
Bolu 
Çanakale 
Çanakale 
Çanku·ı 

Çarıkr:rr 

Çoruh 
Diyarıbekir 

Diyavbekir 
Diyarihekir 
Elaziz 
El aziz 
El aziz 
Erzurııın 

Erzurum 

Gazi Anteb 
Giresun 
tstaThbul 
lstaThbul 
İsta11;bııl 

İstanbul 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Malatya 
Manisa. 
Muğla 

Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Sinob 



Rahmi Apak 
Refet Ülgen 

Berç Türker 
Atıf Alegüç 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Fazrl Nazmi Örkün 
Fuad Sirmen 
İbrahim Grantay 
Dr. Hilmi Oytaç 
Mitat Şükrü Bleda 
Harndi Ülkümen 
Celal Arat 

Ber Türker 

Fazrl Nazmi Örkün 

V el ed İz budak 

nyas Sami Muş 
Abdürrezzak Şatana 
Hakkr Ungan 
Miinib Boya 

Sadettin Epikmen 

Ahmed Cevad Emre 
Tahsin Berk 
Aziz Sam.ih nter 
Şükrü Köçak 
Gl. İhsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 
Şükrü Ali Ögel 
Sami Erkman 
Şerif İlden 
Lfi.tfi Müfid Öıdeş 

!talyan 

i spanyol 

Latin 

Kıpçak 

K ür d 

Macar 

Rus 

Tekirdağ 

Urfa 

Afyon Karahisar 
Bursa 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanları 

Erzurum 
Kastamonu 
Malatya 
Srvas 
Trabzon 
Yozgad 

Afyon Karahisar 

Çankırı 

Kastamonu 

Çoruh 
Mardin 
Van 
Van 

İzmir 

Çanakkale 
Elaziz 
Erzincan 
Brzuı-um 

Giresun 
Giresun 
İstanbul 

Kastamonu 
Kastamonu 
KtrŞehir 

434-

Rnşeni Barkm 
Rahmi Apak 

Şerif İlden 

Yeleel İzbudak 

Sırp 

Tatar 

Türkmen 

Veled İzbudak 

Yeleel İzbndak 

Berç Türker 
Dı·. Taptas 
Tahsin San 

Uygur 

Yunan 

Dr. Gl. Besim Ömer Akalrn 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Demirdağ 
Fatin Güvendiren 
Ah nı ed C ev ad Em re 
Pazrl Nazmi Örkün 
M. Abdülhalik Renda 
H atie Özgcner 
Mecdi Boysan 
İstnnıat Özelarnar 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Benal Arıman 
tlmılıinı C:rantay 
Kani Akeken 
1'nrg-nd Türkoğlu 
Dı-. Rrza r_.event 
N alci Yücekök 
Dr. Alıravaya 
Ruşeni Barkın 

Zühtii Dmukan 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
Dr. Galib Üstün 
Sırrı Day 
S i il eyııı an Srrl't G cil ik 

·--•181B>t!!t-<C!!eı~--

Samsun 
Tekirdağ 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Kastamonu 

Afyon Karahisar 
Ankara 
Aydrn 
Bilecik 
Bolu 
Bolu 
Bursa 
Çanakkale 
Çani!nrr 
Çall'krrr 
Çankırı 

Edirne 
Eskişehir 

Giresun 
Giresun 
tzmir 
Kastamonu 
Manisa 
Manisa 
Mardin 
Muş 

Niğde 

Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Sinob 
Tra!bzon 
Trabzon 



8 - Sayın üyelerin kıdemlerine göre tasnifi 

Biı·inci dev ·r edenbe ı-i mebııs olanlaı· ( 49) 

Ali Çetinkaya 
Karnal .Atatürk 
Şakir Kınacı 

Yahya Galib Kargı 
Rasih Kaplan 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 
GL Kazım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Cevad .Abbas Gürer 

Şükrü Gülez 
Mustafa Şeref Özkan 
Mustafa Fehrni Gerçeker 
.Ziya Esen 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker 
Mazhar M üfi d K ansu 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakkıran 
EminSazak 
Ali Kılıç 
Memed Şahin 
Hasan Fehmi .Ataç 

Dr. Refik Saydam 
Celal Bayar 
Dr. Tevfik Rüştü Aras 
Harndi Aksoy 
lVlahınud Esa.d Bozkurd 
Hüsnü Özdarnar 
İbrahim Demiralay 
Esad Özoğ· uz 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Dr. Fuad Unıay 
İbrahim fiüre~·ya Yiğit 

Besim .Atalay 
İsınet İnönü 

Yunus Nadi 
IIamdi Yalınan 
Damar Arıkoğlu 

Hulki Aydm 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Rasim Başara 

Afyon Karahisar 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
.Antalya 
Ay dm 
Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Bolu 

Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çankırı 

Çonıın 

Çorum 
Denizli 
Denizli 
Edirne 
RskişeJıir 

Gazi Anteb 
Cazi .Aııt eb 
U i.iıın i.işa ıı c 

İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
İzmir 

Isparta 
Isparta 
Kars 
Kayseri 
Kırklareli 

Kocaeli 
Kütahya 
Malatya 
Muğla 

Ordu 
Seyhan 

Siird 
Sin o b 
Sıvas 

Ziya Başara 
Faik Öztrak 
Haındi Ülkümen 
Hasall Saka 
.-\.li Sa i b Ursa va ş 
ITnkkr Ungan 
;)ıı-rı İ çöz 

Sıvas 

Tekirdağ 

Trabzon 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Yozgad 

İkinci devı ·edenb c1'i mebus olanlar (72) 

İ zze t Ulvi Ayknrd 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 
Palilı Rrfla Atay 
l\[cmed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
1 lı nı him Çolak 
:-;;ılih Bozok 
Dr. Emin Cemal Suda 
1\ sa f Doras 
Hrfl't Camtez 
~; iikı-ii Yaşm 

:\f. Alı d ii llı alik Ren da 
Ali Zrrh 

~'uad Bulca 
! f asa n Cavid 
i smail J\:emal Alpsar 
l\Jün ir Çağrl 
Dr. Kazıın Samanlı 
T-Ia~'dar Rüştü Öktem 
Neeib Ali Küçüka 
Fuad Ağralı 
Alıuülhak Fırat 

Saffet .Arıkan 
Nafiz Dumlu 
nı. İhsan Sökmen 
Ha k kı Tarık Us 
İsınail Sabuncu 
Nlüııir .Akkaya 
Talat Onay 
l~d ilı Servet Tör 
E nun lnankur 
Alınwd H ameli Denizmen 
r>r. 'l'nğaınir:ı I Hakkı Şinasi 
Erel 

Afyon Karahisar 
.Amasya 
.Amasya 
.Ankara 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bilecik 
Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 

Çoruh 
Çoruh 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Denizli 
Elaziz 
Erzincan 
Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Giresun 
Gümüşane 

İçel 
· İstanbul 

İstanbul 



Ziya Karaınursal 
Kamil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saracoğlu 

Mükerrem Ünsal 
V eled İz budak 
Şevket Ödül 
Lütfi Müfid Özdeş 
Ali Dikmen 
Ragıb Akca -
Kazıın Okay 
Mustafa Ulusan · 
Naim Hazım Onat 
Tevfik Fikret Srlay 
Receb Peker 
Dr. , Hilıni Oyt§;ç 
Mahmud Nedi!lll Zabcı 
Dr. Saim Uz.el 
Sabri Toprak · 
Yaşar Özey 
Memed Erten. 
Abdürrezzak Şatana 
Rıza Erten 
Şükrü Kaya 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
İsmail Çamaı;t 
Şemsettin Günaltay 
Cemil Uybadıa 
Şakir Kesebir 
Süleyman Sırrı Cedik 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
İbrahim Arvas .. 
Münih Boya 
Halil Türkmen ; 
Ragıb Özdemiroğ~l!l 
Receb Zühtii .,Sgoyak 

İstanbul 
İzmir 
İzmir· 

İzmir 
Isparta 
Kastamonu 
Kırklareli 

Kırşehir · 

Kocaeli 
Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Manisa 
Maraş 

Mardin 
Mardin 
Muğla 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
S1vas · 
Tekirdağ 

Tekirdağ· 

Trabzon. 
Urfa 
Urfa 
Van 
Van 
Zonguldak 
Zonguldak 
ZongH1dak 

-436-
Hasan Ceınil Çambel 

Halid Onaran 
Dr. Refik Güran 
Esad Sagay 
Ziya Gevher Etili 
Akif Akyüz 
Asım . Us 

Emin Aslan Tokad 
GL Kazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 
Alımed Saffet Ohkay 
Faırl Ahmed Aykaç 
Tahsin Berk 
A.ziz Samih İlter 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri 'l'uzer 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Erdoğan 

F'erid Celal Güven 
Hakkı Saydam 
Ali Rana Tarhan 
Baha Öngören 
M em ed Nazif Sireı 
Tahsin Coşkan 
Nahid Kerven 
Reşid Özsoy 
Hazim Börekç! 
H asa n Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Salalı Yargı 

Ahmed Hamdi Dikmen 
K azıın Gür el 
İbra him Dalkılıç 
Mulılis Erirmen 
l\'luttalib Öker . 
V asıf Çmay 
Kani Akekeıı 
Osman Erçinı 
Nuri Ural 

U çüncü devredenbeı·i meb1ts olanlar ( 64) lı-faıı Fcrid Alpaya 
!'\u ri Tuna . 

Haydar Çerçe~ 
İzzet Akosman 

İsınail Haklrrı lVI:wııcu 
Rifat Araz 
Dr. CemaL .Tunca 
Hayrettİn Karan . 
İsmail Hakkı U zunx,ıarşılr 
Halid Bayrak 

· .İhsan Tav 

Afyon Karahisar 
Afyon Karahisar 

Amasya 
Ankara 
Antalya 
Balıkesir 

Balıkesir 

Bayamd 
Bayazıd 

Hakkı Krlıcoğbı 

Naki Yücekök 
Eteın Tuncel 
~ühtü Durukan · 
Ali Münif Yegena 
Ol. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Necmettin Sadak-

ı Remzi Çiner 

'Bo i u 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 
Çoruh 
Çoruh 
ben1zl1 
Dlyarbekfr 
Diyarbekir 
Elaziz 
Elaziz 
El aziz 
Erzincan 
Erzurum 
Erzrırum 

Erzurum 
Giimüşane 

!çel 
İçel · 
İstanbul 
Kars 
Kars · 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 
Kocaeli ' 
Konya 
Kohya 
Kütahya . 
Kü.tahya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa· 
Maraş 

Mardin 
Muğla. 

Muş 

Muş 

Samsun 
Samsun 
Seyhanı 

Seyhan 
Seyhan 
Sıvas 

Sıvas 



-437-
Hüsnü Konay 
Si.it'cyya Genca 
Dctni~ Eyülıoğlu . 

Halil :\"ihad Boztevc 
Rifat \ ·ardar 

Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Trabzon 
Zonguldak 

Dürdii.ncü devredenberi mebus olanlar ( ö2) 

Cemal A.kçrn Afyon KarahisaT 
.Aka Gündüz .Ankara 
Eşref Demirel Ankara 
Rasim Aktar Ankara 

Kuman Aksoy Antalya 
.Adnan :Menderes Aydın 

Enver Adakan Balıkesir 

Übeydullah Bayazı d 
İsmail Hakkı Uzmay Bolu 
:Mitat Dağdemir Bolu 
Dr. Galib Kalıraman Bursa 
Fatin Güvendiren Bursa 
.Ahmed Cevad Emre Çanallliale 
Nabi Rıza Yıldırnn Çorum 
Fuad Ziya Çiyiltepe Elaziz 
.ı-Vımed Özdemir Eskişehir 

Yusuf Ziya Özeı· Eskişehir 

Sadri .M:a1{sudi Aı·sal Giresun 
Pikı-i Mutlu İçel 
Harndi Onguıı İçel 
.Ali Barlas İstanbul 
Halil E tem Elden İstanbul 
Ilaındi Gürsoy lstanbul 
Hayrullaıl1 Ergin İstanbul 
Sadettin Uraz İstanbul 
Salalı Cimcoz İstanbul 

Yaşar Yazıcı İstanbul 
Gl. Kazım İnan~ İzmir 
Halil Menteşe İzmir 
Sadettin Epikmen İzmir 

Kemal Ünal Isparta 
(d. Muhittin Akyüz Kars 
Cnıer Küntay Kars 
Ali. Muzaffer Göker Konya 
Mustafa Eken Konya 
:Memed Somer Kütahya 
Naşid Uluğ Kütahya 
Ömer Dinç Kütahya 
H ikınet Bayur Manisa 
Tahir Hitit iManisa 
'I nrgud TürkoğLu rıYianisa 

Hasan R<:~id Tangut Mar~ 

Dr. Hüseyin .Avni Ercan 
Hüsnü Kitabe,ı 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dı. Rasinı F cr.id. Talay 
Ahmed Ihsan Tokgö.z 
Ali Caıüb Yöntem 
lVlemed Güneş~oğdu 
Ruşeni Bal'la.n. 
1brahim Mete 
0 :ncr Diııç 
Hulı1si Orucoğlu 

hmail .l\iemed U ğuı· 
\: asfi Raşid Seviğ 
Nazım Poroy 
Resai Erişken 
Ruif Karadeniz 
Behçet Günay 
Sungur 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 

Muğla 
l\!Iuğla 

N.iğ·de 

Niğde 

Ordu 
Ordu 
.Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyha;n 
Sin o b 
Sıvas 

Sıvas 

Tokad 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Yozgad 
Zonguldak 
Zonguldak 

Beşinci dev1·ede mebus alcınlar (128} 

Bere Türkor 
.Mebrurc Günenç 

AlııneJ Ulus 
Dr. 'l'aptas 
fı atr Çrrpan 
i\lünıtnz Ökmen 
Müşfik Ayaşlı, 

CcHU Aiengilibörü 
Tayfur Sökınen 
Tevfik Arıcan 
Türkan Örs 
Dr. Hulı1si Alataş 
Nazmi Topcuoğlu 
Nul'i Höktepe 
Cemal Es(}ner 
Dr. Hasan Vasrf Samyü
rek 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 
Dr. C: l. Besim Ömer Aka
lm 
İbrahim Necmi Dilmen 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Sadettin F erid Talay 
Şekibe İnsel · 
Hilmi Ergeneli 

, \ fyon Karahisar 
.Afyon Karahisar 

.Anka m 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Anıkara 

Antalya 
Antalya 
Antalya 
Antalya 
Aydın 

Aydın 

Aydın 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkesir 

Balıkes ir 

Bilecik 
Burdur 
Bursa 
Bursa. 
Bursa 
Bursa 
Çanakkale 



F'azl'l Naznıi Örkün 
Hatice Ö:z,gener 

.\lu~tafa Önsay 
Lllsan Kurtkan 
Ali ltıza Özenç 
Dr. Harndi Berkman 
J l. ;;efik Türsan 
ll ur·iye Öniz 
revfik Bilge 
IJr. Fatma Memik 
M:ecdi Boysan 
:.\'likınet Işık 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
lL Zeki Soydemir 
N akiye Elgün 
Şükrü Koçak 
İstamat Özdamar 
Osman Işın 
Bl'kir Kaleli 
Gl. .Aıli Hikm et Ayerdem 
Nurnan M0nemencioğ·lu 

Ömer Asım Aksoy 
Muzaffer Kılıç 

Ali Şevl{et Öndersev 
Atıf Bayındır 

Dr. Ncşet Ömer İrdclp 
F'akihc Öymen 
Şüluü Ali Ögel 
B enal Arıman 
H asan Ali Yücel 
Hüsnü Çaıkır • 
Fuad Köprülü 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıt-kı Şerif Eken 
Şerif İlden 
I•'aik Baysal 
F &rruh Güpgüp 
Salih Turgay 
Veli Yaşın 
Zühtü Akm 
Ali Rıza Esen 
Memed Seyfeli 
İbrahim Dılılan 
Nedim Bozalık 

Çankırı 

Çankırı 

()ankm 
()o ruh 
Çorum 
Denizli 
Denizli 
Diyarbekir 
Diya.rbekir 
Edirne 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 

Eskişehir 

G-azi Anteb 
Gazi Anteb 
Gazi Anteb 
G-azi Anteb 
Giresun 
Gümüşane 

!stanbul 
!stanbul 
İstanbul 
!stanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kars 
Kastamon n 

Kastamonu 
Kastamonu 
Klastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kastamonu 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

Kırşehir 

Kırşehir 

Kocaeli 
Kocaeli 

· ı Ali Rıza Tiirel 
Bediz 1\Iorova 

Cemal Tclcin 
Dt. Osman ;;evki Uludağ 
l\lustafa Halil Üner 
Ressam Şevket Dağ 
Dr. Şakir Alımed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürprnat 
E mrullalı Barkan 
U! Osman Koptagel 
l\lihri P ektas 

'· 
Osman Taner 
lU.zım Nami Duru 
Kenan Orer 
Alaettin Tiridoğlu 
D['. Hıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çonl'k 
Osman Dincer 
Şevki Çiloğlu 

Şükrü Ataman 
Cavid Oral 
Dr. Alıravaya 
Kamil İrdelp 
Dr. Ziya N<l!ki Yaltmm 
Selim Sırrı Tarcan 
Ali Tımalı 
Meliha Ulaş 
Memcd Ali Yörüker 
Eş;ma Nayman 
Tevfik Tarman 
Mem'ed Ali Kurtoğlu 
İsmail lVIüşta.k lVIayakon 
Şevki Süsoy 
CeH1<'t K<' ı·inı i:nredrıyı 

Dr. Gnlib Üstün 
Hüsamettin Okan 
Gl. A·kif Öztekin Erdamegil 
l\fitat. Şükrü Bleda 
Sabiha Görkey 
Rnlı mi Apak 
Galib Pekel 
m. Srtkr Üke 
Hlirrom Ergun 
~Pııiha Hrzal 
Sını Day 
G 1. Alımed Y azgan 
Muhittin Dinçsoy 
Celal Arat 
Ekrem P ekcl 

Konya 
Konya 

Konya 
K<mya 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Kütahya 
Malatya 
:Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Manisa 
Maraş 

Mardin 
Mardin 
Mardin 
Mardin 
Muş 

Muş 

Niğde 

Niğde 

Niğde 

Ordu 
Ordu 
Samsun 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Siird 
Sin o b 
Sin o b 
Sin o b 
Sıvas 

Sıvas 

Srvas 
Tekirdağ 

Tdkad 
Tok ad 
Tok ad 
Trabzon 
'l'rabzon 
Urfa 
Urfa 
Yozgoo 
Yozgad 



Emin Draman 
Ömer Evci 
Dr. Mitat Altıale 

Yozgad 
Yozgad 
Zongulda.k 

Nııhtelif dev l'elM·de rnebus olanlaı· (24) 

Örge Evren 
Cemal Hü. nü Taray 
Dr. :Yiustafa Beng-isu 
Atrf Tüzün 
İlyas Sami Mus . . 
E:vüb Sabri Akgöl 
Dr. İbrahim Tali Öngören 
Rüştü Be'kit 
Zülfü Tiğrel 
Şeref Aykut 
Remri Güres 
Durak Sakarya 
Gl. Refet Bele 
Hüsrev Krzrldoğan 
Hasan Ferid Perker 
Gl. Ali F'ruad Cebeso:v 
Refik İnce 
K emal Kmmn 
Muhittin Baha. Pa.rs 
Dr. Asrın Sirel 
Yah~ra Kemal Beyatlı 
MitatAydın 

Fuad Gökbıuıdak 
Raif J)inç 

Balıkesir 2, 4, 5 
Bolu 3, 5 
Çana;kkHle ı , 5 
Çoruh ı,3 , 4,5 

Çorulı I :III,5 
Çoruh 1, 5 
Diyarbekir 2, 3, 5 
Di)·arbekir 3, 5 
Diyarbckir ı , 2,4, 5 
Edirne ı , 4, 5 
Gazi Anteb 2, 3, 5 
Gümüşane 

İstanbul 
Kaı·s 

Kayser·i 
Konya 
Manisa 
Ma eaş 
Ordu 
Sanısun 

Tr kirdağ 
Trabzon 
Urfa 

ı , 5 
ı,2 , 5 

ı, 5 
3, 5 
ı , 2, 4. 5 
l. 4, 5 
2. 8. 5 
ı, 5 
ı. 3, 4, fl 
2.4. 5 
2, 3. fl 

2.3, 5 
Zoııg:nl rlak ı, 2, fl 

lstanlJ'Il7 m Prlisln'indP (JIIlebusan 1' 1' ô.ycııı) rrzrr-
7 ık Rfm{.~ olanlar 

Ali Ç 'tİnkaya 
İsmail Ha.l\lu l\Iumcn 
Karnal Atatürk 
Hacim Çarıkh 
Übeydullah 
Mııstafa Şeref Özkan 

~\ fyon Kanılıisuı· 

Amasya 
APkarH 
Balıkesir 

Ba.~•azrd 

Bnı·dur 

4:S9 -
Asaf Doras 
Refet Canıtez 
!lyas flarni Muş 
!smail Kemal Alpsar 
tsrnet Eker 
1[iinir Çağrl 
Mazhar Mü:Eid Kansu 
Zülfü Tiğrel 
Faik Kalta:lcluran 
Şere f Aylruıt 

Hasan F ehmi Ataç 

Emin İnankur 
Atıf Bayrndır 

Salalı Cimcoz 
Celal Bayar 
Halil Mente.~e 

Şükrü Saracoğlu 

ı 
Alımed Hilmi Kalaç 
Ali Dikmen 
İbı·ahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Da1kılrç 
Sabı·i Toprak 
Yunus Nadi 
İsmail Çamaş 
Dr. Asım Sirel 
Ali l\[üıı i f Yeğena 

Hilmi Uran 
1 H n Iki Aydın 
1 Ynsııf Kemal Tengirsenk 
1 ".\fitHt Şükrü Bled.a . 

1 Rnsim Ba.c;ıara 

ı 
Ş emsrttin Günaltay 
Fn ik Öztı·ak 

ı Ş ııkiı· K esebir 
Hm:an Saka 
l\fem ed Emin Yurdak-ul 
Hakkı' Ungan 

ı 
Jk :ı\1.itat Altrok 
Raif Din~ 

-'---··--

Bursa. 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Çorurın 

Çoruım 

Denizli 
Di~·arb ekir 

EdirnP 
Edirne 
Gümüşane 

!çel 
!stanbul 
!stanbul 
!zmir 
İzmir 
!zmir 
Kayseri 
Kocaeli 
Koca eli 
Kütahya 
".\[anisıı. 

".\'[uğla 

Ordu 
8amsun 
Seyhan 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sıvas 

Sıvas 

Sıvas 

Tekirdağ 

'fe kirdağ 
'!'rabzon 
Prfa 
Van 
Zongınıldak 

Zongıııldıık 



9 - İnhilal eden mebusluklar ve bu yerlere yeniden seçilenler 

İkinci İçtima zarfında 2 si istifa ve 8 zi öl üm snretile 10 mebusluk inhiHU etmiştir. 

A - 1 st if aıa1· 

1 - Kütahya mebi.lsu Dr. Lutfi Kırdar Maııisa va1iliğ·iue tayin edildiğinden it9"- X- 1936 da; 

2 - Yozgad nıebusu Avni Doğan Kastamonu valiliğine tayin edildiğinden 1- X -1936 da istifa 
etmişlerdir. 

Çankırr mebusu 
Gazi Anteb » 
İstanbu l » 

» » 

Kayseri » 

Kocael i » 
Maraş » 

Siird > 

B - Ölümle.?' 

Rifat Ünürün 
Nuri Conke1·in 

ölümü 
» 

Abdilihak Ham id Tarhanın » 

GL Şükrü Gökherkin » 
Süleyman Demirezenin » 

Dr. Gl. Ziya Nuri Birginin » 
Mitat Alanını » 

Mahmud Soyclanm » 

13 - XI - 1'936 ; 
13 - I - 19'37 ; 
16 - IV - 1937 : 
2- XTT- 1936 ; 

29- I -1937 ; 
21 - XII - 1936 ; 
13 - XI - 't936 ; 
21 - XII - 1936 ; 

Cia heyeti uınunıiyeye tebliğ olunmuştur. 

C - S e cim le?' 

tkinci 1çtima zarfmda inhnal etmiş olan Çankrrr, Gazi Anteb, iki İstanbul , Kayseri, Kocaeli, 
Kütahya. Maraş, Siird ve Yozgad mebusluklarma sec;ilenlerle bunların intihab mazbatalarınm tas
elik t.ar ihleri aşağıda gösterilmiştir : 

Çankırı 

C:azi Anteb 
Istanbul 

» 

Kay::; eri 
Kocaeli 
Kütahya 
Maraş 

Siird 
Yozgad 

Fazrl Nazmi Örkün 
uman Menemencioğlu 

Atıf Baymclır 

Şükrü Ali Ögel 
Faik Baysal 
İbrahim Drblan 
Hüseyin Rahmi Gürpmar 
Alaettin Tiridoğlu 
1Vlemcd Ali Knrtoğl ııu 

Celal Arat 

27- XI- 1936 
5- IV -1937 

25 - I - 1937 
25- V -1937 
31 - III - 1937 
3- II -1937 

30- XI - 1936 
27 - XI -1936 
3- V -1937 

27 - XI -1936 



10 - İzinler 

İkinci 1çtinıa zarfmda, nşağıda ı,ı·ö~terilen 76 üye, ınnıni Heyet kararile izin almışlardır. 

.ı\ nı asy:ı. 

» 

.\nkara 

Aydın 

H:ılıkesil' 

H:ı.ynr.rd 

» 
» 

Bolu 

Rnı·flııı · 

» 
Hııı·s;ı 

» 

» 
(':ıııakkalP 

» 
Çaııkın 

('o nı lı 
» 

Diyaı·lıekiı· 

» 

» 
» 

» 
» 

'Ediı·ııe 

» 
r:Ifır.ir. 

» 
» 

Eı·ziııenıı 

Bskiı:;ehir 

f:ar.i Antelı 

» 

» 

» 

fstaıılıul 

» 

» 
» 

İsnınil Hakkı Mumcn 

» 
Aka Gi.inflüz 
Tahsin San 

Hacim Çarıkir 
fhsan Tav 

Üheydullah 

» 

» 

fsınnil Hakkı 1 znın: · 
1hnıhinı Neerni Dilııırıı 

» » » 
Dr. Galib Kalmınıarı 

Dı·. Refik Güı·nn 

» » » 
Dı·. Mustafn Rengi~u 

» » » 
Ra tic e Üzgener 

1hsan Kurtkan 

1 ay Rı.ıstahğrna 

2 » » 
20 giin » 

2 HY 'N[nzeretin c 

1 » » 

20 ::.rün H:ıstalığıııa 

2 ay » 
2 » » 
ı,!) » » 

2 » » 
2 » » 

ı » » 

20 g· i.iıı » 

3 hafta » 
lG g-Ün » 

ı ay » 
» » 

2 » » 
» » 2 » » 

Dr. İbrahim Tali Öngören » » 

Rüştü Hekit 

» » 
'rC"vfik Bilg·C' 

» » 

» » 
M ecd i Boysan 
Şeref Aykut 

Fnzrl Ahınefl 
'J'nhsin Rerk 

» » 
Hikmet Işık 
Emin Sazak 

Ali Kılıç 
01 . Ali Hikmet Arerdem 

» » » 
Hnmfli Ong·nn 

Hakkı Saydam 
Abflülhak Hfinıi fl 'T'nı·han 

» » » 
Rnm<~i Denizmen 

» » 

lG g·i.in Mar.eretine 

] !) » Hn stalığrıııı 

2 ay 

2 » 
2 » 

2!) ırün 

2 ay 
2 » 
2 » 

c 2 » 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

] 5 gi.iıı » 
2 ny Mazeretine 

2 » » 
2 » Hastalrğma 

2 » » 
ny Mazeretine 

1,5 » Hnsta bğmn 

2 » » 
2 » » 
2 )) » 
2 )) » 

biııacn 2- II - 1937 
» 7- V - 1937 
» 31 - III - J 937 
)) 7- V - 1937 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

7- V -1937 
23- XII- 1936 
4- XII- 1936 

3ı - III - ı936 
7- V -1937 
2- n -1937 
7- V - 1937 
2- II - 1937 

23 - XII - 1936 
2- II - ı937 
4- XTI- 1936 
7- V - 1937 

31- ur -ı937 
4- XII- 1936 

J4- V - ı937 
7- V -1937 

23- XTI- J936 
7- V - ı937 
4- XII -1936 
2- n -1937 

31 - JTI - 1937 
7- V - 1937 

31 - III - 1987 
4- XJT - ı926 
4- XII -1926 

3l- TTI -1937 
7- V -1937 
4- XII- J 936 
7- V - 1937 
4- XII- 1936 

31- ur -1937 
7- V - J 937 
7 - V - 1937 
4 - XII- ı936 

31 - III - 1937 
4- XII -1936 
7- V -1937 



İstanbul 
» 

» 
İzmir 

» 

İsparta 

» 

Kars 
Kıısta ııı oıı u 

» 
» 

K:ıyı:ıeri 

» 
» 

» 
Krı,kl;m• li 

» 

Kn·şclıiı· 

Kocaeli 
Konya 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

1\ütalıyn 

» 
:Mnlnt)·ıı 

Maııis;ı 

» 

» 
» 
» 

» 

1\fıı ı· aş 

1\fuş 

» 
» 

» 
» 

~iğcl c 

» 

» 
» 

Oı·<ln 

» 
» 

Sa nısnn 

442-

Ilıılil Etcın Eldc.m 
» » » 

Hayrnllah Rqdn 

Renal Anııııın 
Halil Menteşe 
Hüsnü Özclıınııır· 
tıwahiııı DrıııirııL .r 
Ömer Küntny 
İ hnı lıim C:ı·nnl<ıy 

~ıt·ln Şerif Bkeıı 

Şrrif lhlen 
~\l'alıiıl T\ eı· \·r ıı 

Sü l eyıııan Deınin• zeıı 

Veli Yaşın 
» » 

Dr. Funıll~ııın~ · 

Zii.htü i\krıı 

Hıiziııı Biiı·ek~i 

T\eıııııl Olpnk 
.\li Riza Ti.irel 

llıııncli Dikmen 
Dı·. Osınnıı Şe\· l<i Uııdnğ· 

nı. ~·\li Puıııl C'rlıl'soy 

?lhıfit:ıfa Eken 
1\fustnfn l. lnsmı 

» » 
RPssnııı f)p\·ht ]);ığ 

Hi.isryiıı Rnlııııi ı:üı·pııııır 

Öm er Din (: 

Y:ısıf ('ınny 

TGııı i A kel<Pıı 
» » 
» » 
KDz ıııı N:ı ıni Dıırıı 

Snlıri 'l'opnık 

» » 
?lfrnır<l Bı·trıı 

Hakkr Krlı roğ·lu 
» » 

N:ı l< i Yürrlüik 
» 
» 

» 

» 

.-\lıııı t• ıl Ycfik rltı<: <ı .\ · 

Om· i cl O ra 1 
Faik Soylu 
Hnıiıl :'lfeııp:i 

.\li Canilı Yiiııtrııı 
!smail ('nmaş 
SPliıı ı Sırrı 'fnrcıı.n 

;vremed Güueşdoğclu 

2 n)· H astalrğrna 
2 

2:1 

ı 

1 
1 
ı 

2 

» 

ı..din 

:ıy 

» 

; ıy 

» 
» 
» 

l.:i )) 

-J.:) ı..:-i.i n 

:ıo » 

2 ay 
2 il,\' 
2 » 

2fi g-Ün 

ı ııy 

ı .fi » 

ı .G » 
ı:) g i.iıı 

ı . :i n y 

ı;; g·ün 
ı !j » 

ny 
2 » 

2 » 
ı .s » 
2 » 

» 
'l\f nzNet i ne 
Hııst:ıhğıııa 

l\fazere tiıı r 

Ha stnlrğ· ıııa 

» 
» 
» 

~);ı zı• ı·pl in!' 
» 

H:ıstaıı ğ ııın 

» 

» 

» 
}\rnzeı·e t ine 
Hasta ı rğ· ınn 

l\la ze rrtiıır 

Hashılığ·ıııa 

}I nzt• ı· rl iıı<' 

Hmıtıılı ihnıı 

Mazrı·rtiıır. 

Hastıı lığııın 

:\fıızrl'etiıı<' 

Hastıı lı ğ ııı:ı 

» 
.\1 ıiZPI't'tiıı<• 

Hasta 1 rğ·rnn 
2:i gÜıı ill;ı z<' l't'tiıı<' 

ı ;ıy » 

2 » Hııstıılığ-rıııı 

2 » » 
2 » » 

ı » » 

2 » » 

2 » » 

» l\fnzeı·r1 iıı<' 

» Hnsta ı ığrna 
ı » » 
2 » » 

2 » 
ı .G » 
2 » 

2 » 
ı.!'i » 
J J » 
2 )) 
1 » 

1 ,G » 
2G gün 

» 
» 

-;\I ilZl' l'Ctiıı<' 

» 

» 
» 

Hastalığı ıın 

1\'[azeretiıı e 

H:ıstahğma 

M azeretine 

binacn 

» 
)) 

» 

» 
)) 

» 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
)) 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
)) 

» 

» 

» 

» 

4- :XII- J 936 

31- JTT - J 937 

4- XTT- ı936 

4. xn .ı936 
2 - TT - 1937 
-ı . xn. 1936 

aı - TH - ı937 
7 - V - ı037 
4. xn -ı93G 
+ -X Ir - 1936 
7. \ . 1937 
4. xn. ı93G 
4. xn. ı 986 
4. xrr . ı936 

3 ı - HT - 1937 
2. n . ı n:37 

2- lT . ı937 

7- V - ı 937 

-J.- X If- ı936 

2. lT . ı937 

::ı ı . lll . ı 937 
7- V . 1937 

2:3. xn. 1936 
7. y . ı937 
4- X Tl -ı !-l::l6 
7. y - ı937 

:3 ı . ı ı r - ı9:37 

2 - ı r . ı9 ~37 

1-J.- \ - Hl87 
7- V . ı 9:37 

23. xn - ı93G 
31 - TTT - ı9:37 

1-J.- Y - Hl37 
2. n . ı9:37 
-J.- XIT - ı936 
7- V - ı937 

7- V - 1987 
23 . x ı r . ı936 
3ı - JTT - J 937 
4-XIT - 1936 
2. n -ı937 
7- V - ı 937 

::ı ı - TlT - J 937 
:3 ı - TlT - ı9:~7 

31 . ır r . ;ı937 

3ı - HT - ı937 
7 - V - ı937 

±- Xll- 1936 
7- V - 1937 
7- V -1937 



44a -
Sinol.ı Hüsaınettin Okan 2 ııy lTııst alığma hiıı:ıcn 4 - XII- 1937 
SI\· as Rasim Başara ·ı :i g-Ün Mazeret i IH' » 7- y - ı937 
Ten hzon Daniş Eyühoğln ı ay » » 4- XII- 1936 

» Hıını cli Ülkünıen z » Hııstalrğ·ııı;ı » 28- xn -1936 
lJrfn Ali Saib Ursanış ı » » » 31- ın - ı937 

» l\lrnıccl Enıin Yul'Claluıl 2 » )) » -ı - xn- 1936 
» )) » » 2 » » » 3 ı - m - ı937 

\';ııı Hakkı Uııg:an ı ny » » 4 - XTI - ı936 

ll - Teşrii masuniyet 

ı _ Biı · iıwi l r:tiınn zaı·frııcln trşı-i1 ınasnniyrtl e riııiıı k:ılllırılııı:ısı isteııileıı zııtlrrden nıll:ımelrleri 

ikiıH·i it:tiıııa srııcsinr clcnolnıııııılnr lınklnıııln tntlıilc rd il ~ıı ııııınınelrlrı· nşnğ·rrla g·östr ı ·i lıııi ştir: 

Drııizli 

Eel i 1'11 r 
K onya 

Ffaytlaı· Rüştii 

Öktrın 

~cı-rf .r\ ykut 
C'rııı:ı l 'l'ekiıı 

;ır:ı lı ııtn<l So)•rlam 

Aıı:ııloln g-ıızetes iııdr hal«ıı·r

te scbrhiyPt Yeı·nırk 
'l':ıkih:ıt ierıısııırıı ncvı· r soııııııa 

lımıkrlnınsııııı 4- XIT - ı 936 taı·i

lı iııılr k:ır:ı ı· Yctilmiştir. 

Mııl lıeyaıımıla lınlnnnınıııak Bu fı:tiın :ıda iııtn~ cclil rıııeııı iştiı· . 
'1 \ı dbirs i zlik Ye rlikkatsizlik Tnkih:ıt icl'nsıııııı Drne sonnııa 
ıırtiı'csi ile Jıaşk:ısnını lllf' Cl'U- hmıkıJııı;ısrııa -1:- :XTf -ı936 tnı·i

Jı iyrt in e srlwbiyet Yrrme l<teıı lı iıırl r k:na ı· Yrı·ilın iştiı·. 
lVlrznııiyetsiz ol:n-:ık bir üıti- Vrfat rttiğ·iıırlPıı Inı lın:nstaki CY

hnı· Yak nsıtır gazrtrsiııde ıırş- rak 21 - XTT -ı936 t:ı ı~i lıimlr Hü-
retınek li:Cıtnrte iaılc etlilıııiştir. 

2 - ı· kinl'i i <~ tinı:ı znı·frııcla teşl'il ıııasuniyrtlrı-iııin k:ılrlrrılnınsı is t rııilPıı zntleı· ilr lı ;ıkl:ı n ıı ıl :ı tal
lıik ohııırııı mı ı :ımelrlrı· nşağ·Hl<J ı,:iist-rt·ilmiştir: 

Dıılrk<'siı· 

n :ı lık rsi r 

('n m lı 

('o nı h 

Denizli 

Envrr _\ ila k:ııı 

lsıt ı n i 1 Hı ı ld\1 
U ın n çm·şılr 

.\sını l s 

. \ s tt ıı Us 

TT:ıydaı · Riiş t ii 
Öktem 

1\r:ıtlına t. k :ınunııınııı 20 ııc- ı 

nı : ıdılrsiıı c ııınlınli f lııırekdl <' 

lııılnnnıak 

'l':ıl;ilı nt i(·ı·nsıııııı Dn ı· r sonnıı:ı lır

ı·ııkılnın s rıı :ı 9- f'i~- ı9:37 taı·ihin

ıl<' k :ın11' v ı ·i lıııi şt ir. 

' l 'l':ıııl\'n.v koıııliiktiil'ii ~rust:ı- 'l'akilı nt- icı·asıımı Den e soııuıııı bL 
f:ıyı clöğıııck nı lulnı:ısnııı 9- lY- ı9:37 taı·ilı in-

tl<' k:ınıı· wı·ilıni .; tir . 

TT:ı.kaı·pti ıııııt:ıznmıııııı biı· y :ı - Hıı l c:t iııı :ı<l:ı iııla \ rrlilengmıi~tiı·. 
z ı.rr g· ıızctesinde neşrrtınrk 

Kıınııı g::ızrtesirıclc luıknı·et. i 

ıııutaznnınıııı yazr yazmnk 

" \ ıınıl_.olıı g·azetcsiııcle m•şiı· srı

rctiJe tahkinle lmlunmak 

flıı l ı:t iııırıcl:ı iııt:ı\ rdilrııırnıi~t ir. 

'l'ııkilıııt irı·ıı. ımıı Dl' \'l 'e s.o ııuıı a lır

ı· a kılııı nsnıa 9 - LV - ı937 tıuilıin

clc karar verilmiştir. 



Eskişehir 

Gazi Anteb 

Giresun 

Kastamonu 

Kayseri 

Mardin 

Muğla 

Muğla 

Muğla 

Siird 

Srvas 

Srvas 

Zonguldak 

-444-
Emin Sazak İcra ve iflas kanununa göre Takibat icrasınm Devre sonuna 

yazılan müzekkereye cevab bırakılınasma 9 -IV - 1937 tari-
vermemek hinde karar verilıııiştir. 

Remzi Güres Yalan yere yemin etmek Bu İçtimada intaç edilememiştir. 

Hakkı Tarık Us Kurun gazetesinde bakareti Bu İc.timada Ültaç edilememiştir. 
mutazaınmm yazı yazmak 

Dr. Tevfik Aslan Belediye encümeni azası bu- Bu İçtimada intaç edilememiştir. 
lunduğu sırada vazifesini ih-
mal etmek 

Veli Yaşın Belediye reisi iken inşaat iş- Takibat İcrasının Devre sonuna 
lerinde Nafıa. keşfile tesbit bırakılınasma 9- IV- 1937 tari
edil en mikdar fe\·kimle saı·fi- hinde karar verilmiştir. 
yat yapmak 

Hilmi Çoruk Belediye reisi bulunduğu sı- Bu İçtimada intaç edilememiştir. 
rada vazifesi ni. ihmal etmek 

Dr. Hüseyin Avııi 2506 sayılr kanuna muhalif Takibat icrasmın Devre sonuna 
bıralulmasına 9- IV- 1937 tnı·i

hinde karar verilmiştir. 
Ercan hareket etmek 

Yunus Nadi 

Yunus Nadi 

Memed Ali Kur
toğlu 

Necmettin Sadak 

Gazetesinde maddei mahsusa 
tayin ve neşir smetile defaat
le hakaret etmek 
-;\fp mn uiyrt hiHifıııa ıı eşriyıı 1-

ta bulunmak 

Takibat icrasırun Devre sonuna 
bn·akrlmasma 9 -IV- 1937 tari
hinde karar verilmiştir. 

Takibat İcrasının Devre sonuna 
bırakılınasma 9 -· ıv- 1937 tari-
hinde karar verilmiştir. 

Belediye encüıneni azası bu- Bu İçtimada intaç edilememiştir. 
lunduğu sırada vazifeden ih-
ma 1 ve terahide bulunmak 

.Istanbul valisi Muhittin Üs- Bu lçtimada intaç edilememiştir. 
tü11dağı gazetesinde tahkir 

etmek 
Necmettin Sadak l\fatbuat kanununa muhalif 

hareket etmek 
Takibat icrasnun Devre sonuna 
brrakılmasına 9 -IV - 1937 tari
hinde karar verilmiştir. 

Rifat Vardar Mal IJeyanmdn lıulunınamnk Takibat icrasrıım Devre sonuna 
bırakılmasrna 9- IV - 1937 tari-
hinde karnr veriJıniştir. 



i - Fırkalar 

1\fecliste siyasi taazzuv olarak yalmz Cüııılınriyct Halk Part·isi vnrd ı r ve Partinin aza mik t :ırr 

388 dir. Mütebaki ll mebus müstakil olarak çalrşmaktadır. 

1 - Cümhuriyet Halk Partisi 

A - Gcny önlcunıl 

Bu içtima zarfında, Geııyönlnınıl, ge<:cn i\timadakinin :ıyni olarak :ışağıdaki zatlcı·dcn ıııürl'l;:

koptir : 

Esat Uraz 
Mümtaz Ökınen 
Necib Ali Kü\üka 
Tahsin Berk 
Dr. Fikri Tuzer 
Nafi Atuf Kan. n 
Münir Akkaya 
Salalı Cimcoz 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Salah Yar gr 

Receb Peker 
l\1uttalib Öker 
Rıza Erten 
Cevclet K erim 1 nreda.n 
Rahmi Apak 

Amasya 
Ankara 
Denir.] i 
Einziz 
Erzurum 
E l'Zlll' u ın 
Oiresun 
islanhııl 
hmiı· 

hınil' 

Kocaeli 
Kütahya 
Malatya 
Manlin 

Si no b 
Tckiı·dağ 

Bunlardan Necib Ali Küçüka Milli 'Miidnfna, Nafi Atuf Kansu l\'[aarif, Snlfıh Yargı Adliyc, 
Muttalib Öker Dahiliye, Rrza Erten Zil'aat Yeka letleri Siyasi nıüsteşarhklarrna tayin oluıınıu:;;, i<:
lerinden yalnız Nafi Atuf Kansıı Umumi ı· e is vekili İsmet. 1nönünün enırile vazifesinde ipka -cdilınıiş, 

Salah Yarginin da dağılan Türk ocakları Tasfiye encümeni reisliğin.i eskisi gibi yapması l rıısib 

olunmuştur. 
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B - G 11/'ltlı id a rr. heyeti 

Oeç:e n içtimaclan fa rlu, nfat ed en Cl. ~ükı ·ii fi ö kl H' ı·k (ista ı ilıul ) yenıı e Şükrü 1\oçal\ (Brzn

nıııı ) s e l;i l ııııiş olmasmdaıı .ib:ırr1til'. 

Hsan Saka 'J'ı ·a bzo n ( Asbaşka n ) 

Dr. Cemal Tmıı·a _\ nt alya ( Ashaşkaıı ) 

Rasrh Kaplan .ı\ ntalya 
Abdülh ak Frra t Nrzincan 
1.\ ziz \kyi.i.rck J•; L'Zl\l'll ll1 

., i.ikrü K oç ak ErzurtLm 
Ali kılrç naziantcb 
nı. lhsan Söknwıı (li ı·esnn 

Harndi Yalınan Oı ·du 
• 7 

Daınar Arrkoğl n Rcyh an 
Rasim Başara ,_ rnı s 

2 - Müstakiller 

E skisi g ibi on b.ir znıtie : 

B0rı; 'l' iirkc• ı· 

Dr. Ta ı tas 
'J\ı y fur Sö k men 
is t:ınınL Özllmmıı · 
U 1. R(•fct Bel c 
Halil ~[cııt cşe 
?-ı n ri 'l' a ınaç 

(:J . . Ali Ftıa (l Cclwsoy 

Hüsıı ti Ki tnbcr 
Dı· . Ahnıvaya 

l\litat Şükı · Li Bl Pda 

. \ f'yon Knrn lı iımr 

~\ ııkn ra 

.Aııt a l y;ı 

Eskişehir 

İ ~tn ıı bul 
! zmi.r 
Kıı . · t amoııu 

Ko ıı ya 

:.Vhı ğln. 

Niğd e 

::)ı \'aS 

--oC!C!S!t >-e~eı~---



J - Bütçe 

~leı·lisiıı J!l07 ıııall .' ·ı lı lıü!c:l'si ill' .' · ı llı ğ' ııı iıı!işaı· !ar ilıi ni<ııı J - T- ]!):1~ tarilıiııc kallar lıu 

lıüt~cyc yııpılcııı zaıı ılııı · ıışağ·rda göslrri lnı_iştir: 

F. M. l\luluısı:;asatın nevi 

Biri11ci In s lll/ - ( 'ii<: l trd(' 111 iiijf e re/ı 11/ltfut..;so.wtf; 

Hiı·ilwi bnh- Tn lı s i . · ııt , lını·nı·alı 

1 Tahsisat 
l Hiynset i-alısisı:ıi ı 
2 Aza talısis<ıh [ 1] 
3 Di vmıı ı ·iyelst• t a"'cısı ta"'ıııi11ntı 

l'l'cd i~-c 17!17 ııuınaı-alı kıııınıı ınıı<-ilıinc·ı• .'· apı lır J 

4 Mun1kküt tazıniııat [2 ] · 
[Topla n n.'rileiJil i ı· J 

5 :Mn ı-alni> iinl'ti lııızıt ı·ıı 

Fasıl yekünu 

2 Harcırah 

3 
4 
5 

] ~"- r-a ha l'('ll'<l l ll r :3 ı 
~ Ue.nıc•lnıilPI Jliıı-lilıııC'ııtolcıı- itti lwdı koıı r(•ı·;ııısııın i~hnık 

('(k('ek o l;ın ıımnılılınslnr lı nr< ·ıı·alıı. 
3 Beyııelıııill'l Parlilıll('lltolııı· '!'ii ı-k g- nıpıııııııı lllH Sill'i ri ııı ii

tefeı·ı·ikn . ı 
JBıı p;ıı·ıı ı.rı: up ı·c · isiııiıı ı· ı ıı ı ·i ı H· n• ı · i lir l. 

Fasıl yekünu 

• 
Uil'iwi hnb _vl'ldlıın 

İkiııei lmh -. ~Jn :ı~, iinct talı ·isnt 

Memurlar maaşı 
Müstahdemler ücreti 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verı 
lecek tekaüd ikramiyesi 

Jl 1 3273 ifl' 1 > 352 ZtliH . 

l~ J 3273 ?'lt :d 800 zam. 
[3] 3273 ile 1 000 zam. 

Lira 

8 400 
ı ü71 ()00 

21 600 

:1:77 GOO 

ı 800 

2 181 000 

:399 000 

() 000 

ı 700 

406 700 

2 587 700 

136 668 
165 840 

ı 176 
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F. M. Muhassasatın nevi 

6 Muvakkat tazminat 

İkinci bab yekünu 

Üçüncü bab - Ması· af 

7 Mefruşat 
8 Levazım 

ı Tenvir 
2 rreshin 
3 Kırtasiye 

Fasıl yekiinu 

9 Muhtelif masraflar 
ı Mütefenika ve gayriınelhuza 
2 Ziyafet ve ınerasin:ı ınasl'atı 
3 Bahçeler da.iıni masrafı ve mu vakkat arnele ücreti 

Fasıl yekiinu 

lO Milli saraylar masrafı 
ı Masarifi umumiye 
2 r:r envir, merasim ve fevkalucle masraflar 
3 Saı·ayhuın tamir ve boya masrafı 

Fasıl yekünu 

ll Riyaset otomobili masrafı 
ı r:l,amir 
2 İşletme 

Fasıl yekünu 

12 Mütenevvi masraflar 
ı Defatir ve · evrakı matbua 
2 Melbusat [ ı ] 
3 Sigorta 

Fasıl yekünu 

13 Daimi memuriyat harcırahı 
14 Muvakkat İnemuriyet harcırahı [2] 
15 Resmi telefon tesis ve mükaleme masrafı 
16 Ücretli muhabere ve mükaleme bedeli 

[1] 3273 il e 500 zmn. 

[ 2 J 327 3 ile 500 zcını. 

Lira 

22 164 
------------

325 848 
------------

7600 

5 680 
8 000 
ı 500 

15 180 
------------

23 000 
2 500 

23 000 

48 500 
- ---- -------

67 000 
28 800 
55 000 

150800 
------------

2 500 
3 000 

5 500 
-------------

• 2 000 
5 000 
ı 700 

8 700 
------------

ı 000 
2 500 
3 550 

300 



... 
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F . M. l\'Iuhassasatın nevi · 

17 

18 
19 
20 

21 
22 

23 

Posta ve telgraf ücreti 

ü(~ÜnGii bab vekfınu 
• ol 

Birinci kısım rekuım 

1 ki11 ci kuw11 - C iize 11 1alısus 111'11 hcıs.scısat 

BiTinci bab - J) aiıni ı mısraflar 

Matbaa işletme masrafı 
Kütüpane masrafı 
Beynelmilel Parlamentolar ittihadına iştirak hissesi 

Birinci bab yekünu 

:ı: ı,inci bab- M t t n1kkat masraflar 

İnşaat ve tamirat 
3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis bi
nasının inşaat masrafları ve is-timlak ve satın alma be
deli 
Tesisat ve demirbaş [1] 

tkinci bab yekunu 

tkinci kısım yekfuıu 

tJçii)lcii k1.sım- JliitPfr> rrik nuıs ·rafla1· 

24 788 numaralı kanunun tatbikı masrafı 

25 
26 

l 'l'edavi ve yol masrafı ile D ev Jet<:;('\ tPdavi t>t.tirilmekte 
ike-n vefat edeıılel'in cenaze nı asrafı 

2 A~ık maaşı 

Fasıl yekünu 

Geçen yıl borçları 
193l den 1935 mali yılı sopun a kadar tahakkuk edecek 
aza harcırahı karşılığı 

r çiim:ii hsmı yekfmn 

UMUMI YEK'ON 

·[.1.1 3:J73 ile i 500 zam. 
• 1 • .,., •• 

Lira 

94 

243 724 

3 157 272 

7 500 
6 000 
ı 700 

15 200 

43 000 

376 000 
9 500 

428 500 

443 700 

2 500 
500 

3 000 

500 

22 592 
- ------ -----

26 092 

3 627 064 



K - Memurlar ve müstahdemler 

ı - Büyük Millet Meclisi memurları ih müstahdemlerini alakadar eden kanun 
ve talimatnameler 

A- Bii, yii/,; Jllill ct .llcd isi Jll (' lltnrlnnnm l ı:shi{{ıt ve va ~ i[elcri ha/;/mıdrı 7.-wııın (25 1:2) 

BİRİ Cİ i\[Al)D}) - Büyük :\[ill et :.\[e(']isi mcınmlfırınııı t e~kilatr şudm: 

A - Umumi katibl ik ve buna bağ lı Kanunlar kıı,l emi , Zabrt kah~ ıni , Evrak kalemi ve Maflnı:ı -
müdürlükleri; 

B _ İdare Amiı·l\'ı·iıw bağlr 1\ J ıılıasclJL> , Dair·c, Posta ve tclgnıf ve Milli saraylaı· miülürliikleri; 
C - Bütçe encünıcn iıı e baiJ.lı Büt ~e l'll<'Ülil l' tı i başkatibliği ve lGitüpane cııC'üın c ııiıı c bağ lı 1\üt ü

pıın e ın üdürlüğü. 

1 KİNCİ 1\L\ DJ) r;; - l -mu nı ! kil t ibi ik ; doğ-ı-ıHla n doğruya lVIeclis R.eisliğin c bcığ·lrdır. 
Vazifesi; ;ııccli-;iıı ya patağı ka nnıılanı n ' L. mn ml Hc)'ctt r okunarak -evı·aka ai l büt ü ıı mua nw

liltı Ye Reisliğ· in ıınılıalwrclcrini , Rr islik makamının vercceğ·i clirrktifkr daire ·inde yapmaktıı·. Kl'ıı

disinc bağlı müdürlükleri idarl' rdcr. R cislik Divanmda har.ır bulunarak üzcriıHl c koınışul;ırak 

cvrakr Rci~li ğin r ııırimlc buluııunı·n ı ·_ Ue ı· yıl hil' (K avun in ınt'c nıurısr ) ve bir ele ( Yıllık ) m•-:;ı-cdc•ı ·_ 

ÜGÜ CÜ MADDB (l\Inaddel _ 3J58) - Kanunlar kalemi ; wı· il ecek lay ih a, tekli f, tezl,eı·e 
ve takriı:l eı; ile sair enaka baloıwk bu kalemin başlrr:ı ,- ıızifesidir. 

Reislik Divaıınıa , htiklal ınarlıılyalal'mıı , takclirnamelrre Ye azayi kiraın mnaıııclfıtııuı ıııüteal
lik i şlerl e Bütc;e cncüıneuindeıı ını~-ri eıırümeıı l erin kfıtiblild eri vazifelerini d e bu )\alem g·ö ı·ür. 

DÖRDÜNCÜ -;\L\01)1,_; - Zıılııt k:ıl e ıııi ; Büyük ,\Jillet Meclisinin miizakf.'t'e zabrtlarile Reislik \ 
lüzunı gö rülecek encümen ve koıııisyonlann zııbıtlarmı tutar. 

Jrl~f3INU1 ~'L\ nım - Evmk kıılemi: Biiyiik ~lill e t Meclisine gelen ve Büyük Millet M elisinel en 
giden bütün evr:ık lç:ıyi llerini tutar ve sair verilecek vazifeleri yapar. 

AI/l'TNC'I ~L\DDE - :Jia.thua nıüdürliiğü ; Bü,,·ük :Jiillct -;\[eclisiııin hütüıı tabr işl erini )·apar. 
1\ y niyat muhasiblL' l'İ hakkındaki hükümh'ı ·c giit 'l' matbaanın demirbaş cş~·a, r,·nık ve malzemesini mu
luı faza r kr hcsabmr tutar. 

YEDİNC t XADDE - 1Inlıascb t' mütlürlüğü ; anıiri ita olan İda re ilnıirlenlen biriııin talırir'i 

emir ve ınrztıııi)' L' t i ü~rriıı e Büyük :Millet -:\![ed isi, Ri)·aseti Cümhur ve Divam muhasebata nıahsns 

bütı;:der mucibiııcc nıwnın] hükümler daiı·t'siııcle tecliyat ~· a.par . Bn işlere müteallik mulıaberat 

YC' muamd~tı ifa \'C' t rcliyatı vakıamn nl'la)·ici ilc blitı,: r lıesablanııa mahsus kayidleri tanzim ve 
temin cuer. Bu nıu a nırl eler ih• lı esahlamı mi:i.~tenicl olduğu mn. raf evrakı müsbitesiı'li 'l'etkiki 
hosab encümeıı i ııiıı tl'tkikine arzedrr. Sene ııilıayct i ııdr brı Ü<~ daire büt\eleriıı e aid kaıtl he ·ablarr 
da tanzi m ve Tetl,iki lı esab eı ı cümeı1im• taselik ott i rdikteıı sonra bir nüsha mr İdare amir'leri · vası
tasile ve Dev] etin u n mm! hes ::ı br katisine i H\ ve olunııı :ık üzere Mal iye ve ld letine gönderir. 

:.\[nhasebeııin YC'zııe mnaındfıtr haııkalaı· ,~asıtasi le yapılır. 

SEK1ZtNC' t "M .\DDI~ - Daiı·e müclüdüğü; Büyük Millet Meclisinin jclm·i v e inzibati- hizmet-
lrrini, tcşrifata mütea llik işl l'ı·i.ni , levazrm muamelatmr İclaı·c Amirleri kararlarına ve Meclisin 
tcaıniillcrile Jalıili nizaıunanıe ve kantinu mahsusu hükiimlerin"e tevfikan görür. 
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_\yniyat mııhasibliği lıakkrııı1aki lıiiküınlcrr g-öre Rü.\·iik }lillı-1 -:\rrC'lisi hiııasil e rlyasr1 konağına. 

aid demirbaş cı:;ya ııııı \ ' C ıncfnışa1ııı ka~·ıdlrrııı ı tutub her scııc Mec·lis hesabiarının tl'1kiki eııC'Ünı-'

ninc tasdik ettirir. Ltl atr ilnıiı·lpriıı iıı l\ararlanııı klı~·icl. trbliğ n' nınlıabrratrıır yapar. Elektrik, 
telı>foıı, ka loı·ifrr Ye diğer işler memur ve müst.ahdl'nılcı·ik Jıadrnwlrr, balı<_;ıYanlaı· bıı müdül'lüğe 

ııwı·hııt. olt1ıığ·u gibi Büyük ) !illet _\lcclisi polis llll' llllll'larmın da mcrciidir. 

DOKUZUNCU }[ADDE - Posta n' telgr . ıf ınüdüdüğü; po·ta, tclg-raf w tc'lı·fnıı knıınn, n iıaııı 

,.c talimatnameleri dairesinde n'ı·il rcck olan ıncı;;tııb ve trlgraflarla diğ·cr cnak ve parayı n cşyayr 

gidceekl cı· i yerlere ~cvk ve gl'lcıı enak, para YI! sairc~·i de sahib l cı·iııe verit·. Bunların kaydini ·;·; 
lıcsahlarııır tutar \ 'C nrticcleriııi usnlü d::ıiresindc pos1a hnŞnıüdürlüğüue bildirir. 

ONUNCN MAJ)DE- Biı·i si,·il ve cliğrri resmi olan polis komislikleri ; kanun YC nizamııamele

rm göre zabıta ve dahili hizmetlere aid vazifeleı·iııi yaparlar. 

ON BIRiNCİ MADDE - Bütı: r rııı · Üıl1l'ııi lıa~katibliği; Büt~c eneüıncninc Jıa,· nl c n' 1cslim olıı 
nan evrak ve mc. aile aid işl er ile cııeüm cııiıı kayid, nıuhahcrc w sa ir vazifelerini cncüıııcn r isinia 
din'k1iflcri daircı;iııde yapar. 

ON İKİNCİ :MADDE - :J[cı·lis T\ütüpıııı r"'i müdüı·lüğü ; kütüpancclc nıcH·ıııl ki1ııb, risalc ,.n 
sa ir csel'leri tas n if ederek fihris1lcri ıı i ya par. lfıw:ı olan eserleri cncüınenin müsaad<.'si Ic ,.c n sul i.i ,·c~:

hile rsmarlar. Ayniyat muhıısibi mesullüğü lıHldundaki hükümler dairesinde mc ,· cııc.1nıı kaydini ya
par ve Tctkiki lıcsab cnciimcninin tasdikınn ıı ı ·zl· der. 

Kütüpnn enin muhafaza ,.c idaresi, kiitüpaııc taliıııatmımcsinc göre yapılır. 

ON ÜÇÜ 1CÜ l\LA.DDB - Bıı bıııııııuıı m:hlu l' l rriıııl e SH,\' Ilan \"tlıifclrrin 1nfsi!Mı yapılaca k lıil' 
talinın1ıınnıc ilc tesbit olunuı·. 

Kadro 

() DÖRDÜN 'Ü l\:Iı\.DDE - J3iı·inC'i nındc1cclc ~· :ızrlr 1eşkililta c1alıil lıiHün ıneınuı·liırrn drrecc, 
ıı c , · i ve alledi bu kanuna bağl r (C ) eet,·cliııllc gösteı·ilmiı:; ohııb bu rrt\'C•l lh,d c1 ıncmnrlan maaşlan

mn tevhi 1 ve teadülüne dair olan H52 numaralı kanuna bağlı (2) nnnıar:ılı cetvelin Biiyük Millet 

:M eriisi nıeımı ı-larına ai u ola ıı kısım um yerine geç m i~ tir. Bu k ad roda yazı lı ın emuriyci 1 erılen her 

lıaııgi birisine d n ha :ı~nğr dereceden· ın:ıaşla t .. viıı H i st i hclanı olunabilir. 

}fcnıııı·lai·ııı ta.\ · iıı , t rl'f i \ ' l' tıılH'illerile siı·ill cri \ 'C nıalwcm do.·,,·ahın 

ON BEŞ I N('l J.li\DDE - Büyük l\Lillct i'lll' clisiııiıı hi.iti.iıı ıTı cnııı rlaı · r 1 bu kn ı ı ıııın ,.,, :HPc·li s iıı 

dalıili ııizanıııaıncsi lıükümh·riııc giirc bağlı old uklan ldan· fııııi rl criııiıı \ 'l!,l"ll unıı ını] k~1 ihiıı iniıma 

w ıııakaınr B.iya!-;<'1·in hısvibi. ÜZl'ı·iııe ı- n~ · in olnmırlıır. 

ON ATlfiNCt MADDE ( Muarlılel- 3158) - Büyü )[illet. -:\[eclisinc1c bir meıııuriretr tayin olun
m:ık iç;in ineınurin kanunu mucibinre ıncmuriyrte p:il'l1ıcğ·c mahsus şartlan h aiz olduktan başka 

aşnğrcln yazılı evsafa da snhib olnınk lamnclrr: 

1\ ) mumi ldtibliğe, yüksek ıııekteb nıeıunu olnı:ık YC en az on heş sene D evlrt işlrrindc ~ah., 

ıııış bulunmak; 
B ) Kanunlar, Zabıt ve Evrak k:ılenıleri müdür ve müdür muavinliklerine, daire ıni.i.clürli.i.ğüne, 

Bi.i.tı~e eııciimcni bürosu şefliğine ve mnaYinliğine ve nlcllıııınm K:ınunl:ır kalemi ile Bi.it~e enci.i.mc

ni bürosu meıınırluklarrna yüksek mekteb mezunu olnınk ve Kanunlar kalemi miicliir ve muavin

ı i ği i le c1 iğer ınemurluklarrna ve Bii.t~e enci.i.m eni bii ı"osunn almacak ol an lar için yapa cak! ar~ va
zife nin icab ettiı·eceği malflmatı haiz olub olma(lıklan an1a.ş rlmak ihere icra olunacak imtihanda 

nım·:ıffakiyet knzanııırş olmak; 
C ) Mnhascbı- nıüi!i.ir ve müdür mnııvinliğine yüksek ınektebclen ve )fatbaa miidürli.iğüııc hiç 

olıııaz ·a liseden mezun olmak ve kendi meslekleri içiiıdcn ·yetişmiş bulunmak; 



- 4!>2-
D) Yukarıki tıkralarda yaiılı memuriyetler haricinde kalan Büyuk Millet Meclisi memuriyet

lerine derecelerine göre lise veya orta mekteb tahsili görmüş bulunanlar da tayin edilebilir. 
Bu niemuriyetlere de yüksek mekteb .ınezuhu talib olursa tercih olunur. 
E) Iİer hangi bir memuriyete ayni evsa:fta bulunan bir kaç kişi talib olursa aralarmda tahı·i ri 

müsabaka imtihanı yapılır. Müte."ddid talibl er arasınuh yüksek mekteb mezunları, ·lise mezunlarrna, 
lise mezunları da orta wekteb mezunlarma ve müsavi şartları haiz olanlar arasında ecuebi lisanr 
bilenler ve ecnebi lisanı bilenler arasmda da birden ziyade lisan bilenler tercih olunur. 

ON YED!NCİ 1'1iADDiE - Büyük Millet Aeclisi memurları Devletin diğer hizmet Ye memuri
yetlerine derecelerile veya teriian nakil ve tayin olunabilir. 

MUV AKKAT BİRİNCİ MADDE - Halen isti·hdam edilmekte bulunan Büyük Mill et 1Vlerlisi 
meınurlarrnm bu kanuna bağlı (C ) cetvrlindrki derecelere çıkabillnel eri 1452 numaralı t 'vhid' ve tea 
dül kanunundaki hükümlere göre olur. 

l\llPVAKKAT !:KİNCİ M..NDDE - Halen ı;alışmakta bulunan stenoği:a:flarrn maaşlarma her döı·t 
senede bir aldıkları maaşrn yüzde on beşi ni aşma mak üzere zam yapılir. Bu suretle alaenklan maa
şın yeklmu hiç bir zaman baremin sekizinci derecesine muadil olan maaşı .geçemez. 

İşbu kayid yüksek mekteb meznnu olan steııoğmflarm yüksek derecelere t e ı·filerine ınnni J eğ·ilJir·. 

ON SE:KİZİNOİ MADJ),E - Bu kanun neşri tarihinden muteberdi'r. 

ON DOKAJZUNOU MADDE - Bu kanun hükümleri Büyük Millet Meclisi Reisi tar-afmdnn irra 
olunur. 

19 haziN'In 1934 

Kanun Kabul tarihi 

3ı58 28- IV -ı937 

MADDE 4 - Bu kanunun hükümleri halen Büyük Millet Meclisinde müstahdem olan menıurlar 
hakkında tatbik olunmaz. 

3 mayıs ı937 

CETVEL 

Derece Memuriyetİn nevi Sayı Aylık 

2 Umuın1 lditib ı ı25 

Kanıunlar kalemi (Muaddel- 3158) 

5 Müdür ı 80 
6' » muavü1i ı 70 
8 !ki münıeyyiz 2 45 
8 Riyaset Divanı katibi ı 45 
ı o Sicil memuru 1 35 
10 Ha.zinei evrak .memuru ı 35 
10 Kavanin ve muhaberat memurları 2 35 
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Derece Memnriyetin mıvi 

ll 
12 

Birinci 
İkinci 

G Müdür 

s ımf k i:lti b 
» » 

6 » muavini 
8 Mümeyyiz 

10 Birinci sınıf memur 
ll İkinci » » 

G iVIiidül' 
7 » muavini 

12 Dosya memuru 
ı 2 tkinci sınıf kati b 
13 Üçüncü » » 

Zabıt ka.lemi 

E n·a k kal F?ll'i 

.M<ıtbakı m ·iicl-ii. diiğii. 

6 Müdür 
7 Başmusahıhih 

9 l\1usahlıih 

ll » muavini 
10 :tdare memuru 

M1~hrısebe mıii.dii.'l'lii.ğü 

5 Müdür 
6 » muavini 
8 lVIuaınelat müımryyizi 

8 H esahat » 
8 Muteıned 

10 Dosya ve muhabere m emuru 
ı 1 Muhasebe katibi 

Dcıin3 nıiiilii.iFliiğii. 

f) l\1üdüı· 

ll Amba:r memı:irn 
12 lkinci smıf katih 

Posta ve telg·mf miirlii'l'liiğii 

8 Miiclüi· 
ll 
12 

13 

Birinci 
İkinci 

Üçüncü 

smrf ınemuı· 

» » 
» » 

Sayı: Aylık 

5 
5 

ı 

ı 

2 
8 

12 

ı 

ı 

ı 

2 
ı 

ı 

ı 

3 
2 
ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

1 
ı 

ı 

1 
ı 

1 

1 
ı 

2 

3 

30 
25 

80 
70 
45 
35 
30 

70 
5G 
2G 
2G 
22 

70 
55 
40 
30 
35 

80 
70 
45 
45 
45 
35 
30 . 

80 
30 
2G 

4G 
30 

22 
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Derece Memuriyetİn nevi 

İı·ı zibcıt m e m 11 rlcın [ı] 

ıs Serkoıniser 

H lkiııei komiser 
15 Komiser muavini 
13 Birinci sınıf sivil menım· 

14: İkinci » » 
15 Üçüı1cü » » 

lG Polis memun1 

Bütçe enC'iimen·i b ·iiı·osıı (M1wddel - 3158) 

5 Şef 

6 Şef muavini 
7 .Memur 
8 » 

9 » 
ıo » 

J(ütiipanc miidürlüğii 

6 Müdür 
7 » muavini 

12 İkinci smıf katib 

Sayı AyJrk 

ı 

1 
J 
1 
ı 

ı 

22 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

ı 

22 
20 
ı7,5 

22 
20 
ı7,5 

Hi 

80 
70 
55 
45 
40 
35 

70 
55 
25 

B - Büyük Millet Meclisi mMıı1ırin ve miistaJı.de miniııe cıid yıırdw~ sctndı.ğı talimatnamesi [2] 

Büyük Millet M·eclisi kadrosuna dahil bulunan an nıeınurin ve mi.istahdemine atide zikrolunan şe
ra it dairesinde nıuavenette bulunulmak üzere bir yardım sandrgr teşkil edilmiştir . 

• 
MADDE 1 - Yardım sandığ~nrn sermayei iptidaiyesi 1929 senesi Meclisi Ali bütçesinin 2 nci 

faslma mevzu 2 500 liradır . Bu paradan işbu talimatname dairesinde Meclis memurin ve mi.istah
deminine vaki olacak ikrazattan almacak senevi yüzde on iki faizle sermayeye zammolunur. 

MADDE 2 - :Mebaliği mezküre ancak birinci maddede zikrolunan Meclisi Ali memurin ve müs
tahdeminine ikraz olunur. Bunların haricinde her hangi bir suretle bir şahsa veya bir mahalle 
ilcrazat yapıl:;ımaz. 

MADDE 3 --İkraz vadc:i azRın1 clöı-t Ryt1ı ı ·. Bu müddet hiç rbir suretle tezyid edilemez. Memur
lam hir maaş ve nıüstahcl e mlere de şehri ücı·et lf'rinin nısfmdan fazla ikrazat yapılamaz. İkraz olu
nan nıebaliğ dört mütesavi taksiHc iRtifa oluııuı·. 

MADDE 4 - Sanclrktan ödünç p11ra al;ııı ı;e l eTld üçüncü maddedeki haddi azam dairesinde ik
rar. etmemiş olRa dahi aldığı me hal iğ i öde nı eden i kin ei defa istiln·az edemez. 

[1] Emniyet teşkilatı hetlrkındctki 3201 setyılı lwnnıılrt ii.nifoniıctlı ve 
sivil başkanıiserlerin 1naaşlcın 35, komiserlPr·in 30, koıniseı· mııauinl e rini?ıı 
25 ve polislerin maaşlal"ı 20 lil'aycı çılamlmıştı-r. 

[2] Bu sa.ndıh, 19 - IV - 1930 tarihinde t eşkil edilmiştir . 
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l\fr\DDF. 5 - Para ilunzrııcl<ı IIH' ıııurıııı ııı< · ,·<·u t leııiıı is.tikraz edecekleri ım•baligin yeklınu sim

dık ıııenmdnna nazaı·aıı ı:a,vet Ü<:üııeü ııııH.hlede zi lnoluııaıı · mikdadardaıı daha az ikrazatr islilzanı c,,·
lrdiği taklJi.ı·de ınütin,·atr htıkuki.vc~·i· teıniıı ıııal;;sadile kezalik üçüncü maddedeki ınikdal'lanlaıı fazla 
olııınınak şal'tilr ikı·azat· ıııikdarl;ıı·ı lwıııisyoıır a l.<~.vin oluinıt·. Üçüncü maddede beyaıt olunan azaııı'i 
lıacl saııdrk . mcvcnduııun kifayetilc nınkn,vctti~· . Saııdığııı idare he~'rt i indeHen h istikı·nz tal eb leri 
ınilularrnda tcn7.ilDt yapnhil ir. 

1\IADDB G-- Veznedat·, ilnaz se ııPtlleı ·i ııiıı ii zc l'iııcl e ı·e i s l e ııınlıasilıiıı imzasını lıavi te<li,vc ı~a -

1'<'1 i olmadrkr,ıı para vereme7.. 

MADDE 7 - ikraz.at nıenmı·inden iki zatin kcfal etilr. yapılıt·. Şa,ve<l hol'~ln ıııeıııue :Meclisten 
i ıı l'ika k e tm iş olflnğu ta kd i l'cle m üteha l<i Llt'yııi kefillc·ei ıı<len tahsil olunn ı·. Kefiller lı iç l>i ı· sm·ettc 
htı'na itiraz hakkrna ıııalik değildie. 

MADDE 8 - İkı-azatta lıuluııaıılarııı a~·lı ğ-ı hit· ıııalıkıeıııc tarafından lllalıcuz vr.valı ııd Me ·lis 
veznesine eski boı·r-nndan ııa~i kı sı ııeıı hesilınel<te dahi olsa :nıı·d ıııı sa ııdığmclaıı yaptığı istikrazdan 
na~i tevkifi laz ı ııw;elen taksitleri nın lwnz nı ikdm·l;ıı· haricinıle 1'!' lJaşkaea kat ve tevkif olurnıı' . Jkraz 
seııeclindck i bon:lnnun n kefillcriıı imzası, lnı lıusustnki taahhüdü tazaınmnn eder. Bnndan dola,vr 
da kefil ve ııwdyuıılar hil' g'lıııa itir·az deı·nıe~·nn e<lcnıe7.l r. 

MADDE 9 - Sallllrğın irlare Ye ırıunııH·hltı ııı<• ınm-iıı rmısıııd:ın tdal'c .Aıııil'leri ıı ce se~i l eeek heş 
k iı::id en m i.it'ckkrh lı il' koııı is yon ta l'a frııflmı 1t•<hir erli 1 it'. Buıılı:ml.ı ıı biri rcis, biri ıııuha sib 
hi ı·i \"CZıtedarhk vazifesi ll i i fa t'<lt>l'. nu koııı isyoının m i1ddct'i iki SCllP<"l il' . A ııea k he ı· seııe n isa n 
ipti<lnsını'la sanı'! ığm yaziyeti ıııa] i,Hsi ll i ıııülı e~-yi n bi ı· h ila Il C: O tanzim ile i da I' C amiri h eyetine ve
ril ir. 

S<ındık işleı·inin ve hesablanıırn ıııuııtnzaın Y<' hu tnliııı;:ıt <lai rcsiııfle CCL'eyan cdilJ etıııcdi!ğiııi 

:.\kdisi ida ı ·< • iinıiı·i lıl'l' zanınıı 1l'tkik \"l~ nnırabıh<• eder. 

MA.DDl~ 10 - Her ay manş veı-il eceğ i zaııı;ı ıı sıınrlık ıı ı nluısibliği tarafın<lnn Meclis ııınhasehc
s iıı P Yeı·ill't<'k liste mueibince boı·en olaıı ıncınuı· Ye ınüstahtleml e l'in nıanş ve ücretlerinden borçlari
nn nid taks itl er k esilerek snndrk veznesine teslim olunuı'. 

:MADDE ll - Riyaset tlivaıııııca lmbnl erlilf•n hu tnliınatniıınenin nlık fı.nn Biiyük Millet Meclisi 
İ<lnrc aıniı·leı:i tal'afmdan takib Ye icra edilecektir·. 

() - iii eclis lıiz nıcthıc yr 111'dcn rıl111unt!.- lwcll'mr•{rrin tfibi olu rrrklrırı :JOrlfor hokh'111drı lalimal1taııı c 

1 - Meclis hizmetine ~riı·ecek olanlarm yaşlıli'I (30) dan ynkarr olmayacak ve askerliklerini 
yaprruş oldnkl arrna claiı· tel'lıis tezkrl'es i ibı·nz edeceklerdir. 

2 - Polisçc yapılacak tahkikattan alılfık sahibi ol<luklrın ve hi ç bir nıahkfuuiyetleri bulunma
dığı anlaşılmış olncaktrr. 

3 - Hrıdem elik hizmetini yapabi lecPk lıiı· kııbiliyettc lınluncluklıın Ye sıhbatleri tam olduğu 

Meclis doktoru tarafmdan verilccek raporla tesbit olunacak ve noksan uzvtı huhmınaya
caktrr. Boyları (J ,65 ) rlen nşağ·ı olmayacaktır. 

4 - Oknrnak YE' :· ıızın;ık lıill•<·r·ldcr ,.c li~ıınlarıı ı cla reki'ıkd hulunınayacaldrr . 

Okuma , ~·azma h ahi 1 iyl't Ini hi ı· t ıı hrid imtihan ile anlaşrlacaktn·. 
(Bn şal'tlan lıai7. olımı~·aıılar l\[eelis hizmetine kabul oluıııııazlar) . 

5 - l\lua.')·cıı olan sin haddi (;"):) ) .nı~tır. B n :'>·aşı cloldnranla nn lı i 7. ınetlerin e de nı ın edip ede
meyeeekleri İdare Heyeiiııin takdirine bağlıdır. 



-456-
6 - Ye-nden h~~ıpete ah~a~a)dard!!·ll yt.ıkanki m.adJelerde yazJlr şartlarm hepsini c~tıni ·olduk

ları arılaştldı)üan &oııra kayid ve kabul t:ıdilmedeıı evvel, ( 55) yaşını dolduı·dukt4n sQııra 

hi~nctlerinden aHolunacaklarnu daha hizmete girerken kaıbul etmiş olduklarına ve .<.ı!kal'ken 

hiç bir tazmiııat taleb etmeyecekl erine dair bir taahhjidname alınacaktır. 

7 - Hizmetlerinin devam ettiği ınüddct(.ie alıvalinde telıeddül görülenler ve hizmetlerinden isti
fade kabil olmayanlar bilakaydüşart işten çıkarılrrlar. 

8 - l\[üstahdeıninin uınuın.i ve grup halinde hayat sigortaları yapılacaktır. Hadeıneler de bu 
sigortaya dahil olmağa mecburdurlar. Sigorta. şeraiti meyanında takarriir edecek prim her 
ay üc r·~tl criuden ·k·esilecektil'. 

:ı=rademeliğe girmek ic;in verilecek talebname 

Adı : 
Soy adı 
Memleket i 
Doğnm tarihi 
Aııkara.daki adresi 
E vY(' lCE' lıuluıı<luğn vaz ife 

Bilg-isi 

Bo~·u : 
Sıkleti 

:M et ı· <' 
. KJlogranı 

i=;ıJılıııt ı·rıpoı·u : 'l' a r i lıi 

Doktortın a clr 
P olis raporu : 'l'nr ihi 

c1a i re 

Fotoğraf 

Saııtiııı 

?\uıııa ı·nsr 

B11 lJiğıd ı· e rilf'trl,· arz ·ı ıh rıl f' il1'stirileceldir. 

l\'~ıııarası 

• 





2- Me 

Yüksek Mecliste 112 memur vardır. Bunla rm aylık maaş tutarı ll 389 

M:emuriyeti 
·----------

Katibi uınumi 

Bütçe encümeni büro şefi 
» » » l\1. 

» » memuru 
» » » 

» » » 

» » » 

Kanunlar kalemi müdürü 
» » » M. 
» » mümeyyizi 
» » » 
» » D. R. katibi 
» » Mahzen M. 
» » l\1uha. M. 
» » Sicil lVI. 
» » Kanunlar M. 
» » ı. s. katib 
» ~ » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » 2. s. katib 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Teşkilat · Şimdiki 

derecesi derecesi 

2 (125) 2 

5 (80) 5 
6 (70) 6 
7 (55) 6 
8 (45) 8 

9 (40) 
10 (35) 

5 (80) 5 
6 (70). 6 
8 (45) 8 
8 (45) 8 
8 (45) 8 

10 (35) 10 
10 (35) ı o 
10 (35) 10 
10 (35) ll (30) 
ll (30) ll 
ll (30) ll 
ll (30) ll 
ll (30) ll 
ll (30) ll 
12 (25) 12 
12 (25) 12 
12 (25) 12 
12 (25) 
12 (25) 

[1] 30 teş1·inievvel1.937 vrıziyeti. 

İsmi 

---------

V c,rsd Gcnya 

Turi Ardan 
Hamdi Aksan 

A. İsınail K 0şer 

1 

H.ifat Gürsoy 
Refet Sezen 
Fuad Tan 
Feluni Güngen 
Ali Kiper 
Atıf Eriç 
Cemal Başkırt 

Burhan Tüfekçioğlu 

M. Ali Sönmez 
Harndi Temutlu 
Em·er İsen 
Şahab Tuza 
Hüsnü Toker 
Hidayet Arman 
Baha Kütan 
Lütfi Karayün 
Ni~razi Ağırnaslı 

Doğum 

tarihi Tah s ili 

1 88 Harbiye ve kıs

men erkanıharbi

ye 

Bütçe encü 

1885 Darüşşafaka 

1882 Lise 

1894 Harbiye ve hu-
ku k 

Kanunlar 

1894 Hukuk 
1901 Lise :ll 
1892 Lise 
1904 Lise 
1904 Hukuk : ı 
1893 7 senelik idadi 
1901 Hukuk 
1898 Harbiye 
1913 Orta 
1891 Darülmualliınin 

1902 Orta 
1901 Lise : 7 
1891 İdadi : 1 
1904 Sultani : 7 
1903 İdadi : 5 
1!)10 Hukuk 
1910 Hukuk 



murlar [ij 

ve mesken tazminatı da ı 8-:1:7 lira ki , ccın a ıı 13 236 lira eder' 

Bildiği 

lisanlar 1\'[cclise dühnlü Son terfi tarihi Maaş tutarı lta nükdarr 

Fransızca 

ve biraz 
almanca 

meni bürosu 

Fransızca 

Fransızca 

kalemi 

Fransızca 

Fransızca 

27 ağustos 1923 ı teıİunuz 1934 

9 T. sani ı924 ı eylul ı929 

ı7 Ka. sani ı923 ı temmuz ı934 

28 T. sani ı934 ı haziran ı937 

ı7 T. sani 193-:1: ı haziran ı93 7 

4 ağustos ı923 ı t emmuz ı934 

6 nisan ı92ı » » 
4Ka. evvel ı924 » » 
8 mart ı926 » ı937 

7 ağustos ı920 » ı93·1 

4 ağustos ı923 » » 
26 nisan ı933 » » 

9 nisan ı928 ı haziran ı936 

7 haziran ı920 ı temmuz ı932 

ı T. sani ı922 » » 
ll T. sani ı925 » » 
ı mayıs ı926 » » 

4 mayıs ı930 ı mayıs ı937 

I şubat ı930 ı haziran ı936 

ı eylUl ı933 ıo mart ı937 

25 T. evvel ı934 ı mart ı937 

500 356 84 

286 214 92 
232 ı74 9ı 

ı4ı 110 ı3 

286 2ı4 92 
232 ı74 9ı 

Hı 110 ı3 

ı4ı 110 ı3 

123 110 ı3 

113 90 16 
113 90 ı6 

113 90 ı6 

99 79 67 
99 79 67 
99 79 67 
99 79 67 
99 79 67 
99 79 67 
90 72 93 
90 72 93 
90 72' 93 

Evli ohtp Çocuk 
olmadığ· r adedi 

Evli · 2 

Evli 3 
» ı 

» ı 

Evli 3 
» ı 

» 2 
» 
» 
» 
» ı 

» 3 
Be kar 
Evli 6 
» 2 
» ı 

» 
» 
» ı 

» 
Bekar 



Zabtt 

'reşkilat Şimdiki Doğum 

M em u ri.yet1 derecesi derecesi İsmi tarihi Tahsili 
------------- ~---

Zabıt kalemi müdürü 5 (80) 5 Zeki Öğretmenoğlu 1892 Darülfünun 
» » » M. 6 (70) 6 Ce,·ad Duru 1893 İstanbul darül-

muallimini 
» » nıümeyyizi 8 (45) 8 Ekrem Yağrz 1884 7 senelik idadi 
» » :ı> 8 (45) 8 Halil Ülgen 1896 Ankara ziraat 
» :ı> 1. S. Melllur 10 (35) 10 S. Onar 1901 Lise 
» :ı> » 10 (35) 10 Arif Veldet 1903 7 senelik idadi 
» » » 10 (35) 10 Burhan Çakır 1904 Lise : 9 
:. » » 10 (35) 10 Remzi Varol 1908 Ankara ziraat 
» » » 10 (35) 10 Vecihi Işık 1909 HUkuk 
:ı> » » 10 (35) 10 S. Doğanay 1901 Sultani : 6 
:ı> » » 10 (35) lO İsınail Özgül 1906 Ankara sanayi 
» » » lO (35) 10 
» » 2. S. Memur ll (30) ll Ata Pamir 1903 İdadi : 4 
» » » ll (30) ll Naim Okay 1899 Ankara ziraat - 2 
» » » ll (30) ll Kamüran Tüzgiray 1908 Sanayi son sınıf 

» » » ll (30) ll Avni Yasal 1908 Hukuk 
» » » ll (30) ll N ecd et Ulutan 1906 İcra meslek 
» » » ll (30) ll Necmi Ener 1910 Kastamonu ziraat 
» » » ll (30) ll Nuri Erdinç 1908 !cra meslek 
» » » ll (30) ll Rüştü Evren 1908 Ankara sanayi 
» » » ll (30) ll Süleyman Demir 1912 Hukuk 
» » » ll (30) ll F'ihet 'l'arul 1908 İstanbul sanayi 
» » » ll (30) ll Mustafa· Ünver 1909 Orta 
» » » ll (30) ll Kazım Yurday 1907 Orta 

Evrak 

Evrak kalemi müdürü 6 (70) 6 Muzaffer Müstecablıoğlu 1899 Lise : 10 
» » » M. 7 (55) 7 Fehmi Demiralp 1898 Lise : 10 
» » Dosya M. 12 (25) 12 Meıned Kalecik 1902 Ankara sanayi 
» » 2. s. Katib 12 (25) 12 Nihad Tuncay 1904 Darüşşafaak : 5 
» » » 12 (25) 12 Salahattİn Altıntaş 1908 Ankara ziraat 
» » » 13 (25) 13 Sabahattin Karaoğlu 1908 Lise : 9 



kalemi 

Bildiği Bvii olup 
1' ' 
Çocuk 

lisanlar Meclise cİülıulü Son terfi tarihi Maaş tutan !ta mikdan olmadığı adedi 
----- - ------

Ara b ca 7 haziran 192{) 1 temmuz 1934 286 214 92 :l!;v li 2 
> » » » 232 174 91 » 

Arabca » » » » 141 110 13 » 2 
» » ı mart ı936 ı4ı 110 ı3 » 4 

ı6 eylul ı920 ı temmuz ı934: 113 90 ı6 » ı 

ıo ağustos ı923 » » 113 90 ı6 » 3 
ı4 Ka. sani ı925 » » 113 90 ı6 » 3 
28 şubat ı929 » » 113 90 ı6 » 

» » » » 113 90 ı6 » 
27 mart ı926 l mart 1936 113 90 ı6 » 

» » » » 113 90 ı6 » 3 

ıo ağustos ı923 ı temmuz 1934 99 76 67 » ı 

28 Ka. evvel ı927 » » 99 76 67 » 3 
28 şubat ı92!) » » 99 76 67 » ı 

23 Ka san i ı930 » » 99 76 67 B ek ar 
25 T. evvel ı930 » » 99 76 67 Evli 1 

» » » » !)!) 76 67 Beldir 
» » » » 99 76 67 » 

» » » :. 99 76 67 Evli ı 

23 Ka. sani » » » 99 76 67 » ı 

20 T. sani ı93ı » » 99 76 67 » 
25 T. sani » » » 99 76 67 Beldil" 
ı9 temmuz ı!J32 » » 99 76 67 » 

ka.lemi 

28 T. s ani ı921 ı eylı1l ı929 232 174 91 Evli 3 
7 haziran ı920 ı temmuz ı934 187 ı42 39 » 4 
3 temmuz ı920 » » 90 72 93 » ı 

ı8 T. evvel ı925 » » 90 72 93 Bekar 
ı haziran ı927 » » 90 72 93 » 

28 şubat ı931 » » 81 66 ı8 Evli ı 



-üt-
Mat 

Teşkilat Şimdiki Doğum 

Memuriyeti derecesi derecesi İsmi tarihi Tah s ili 
------ ------

MatJbaa müdürü 6 (70) 6 T·evfik .Bağlum 1876 Y·edi senelik idadi 
» sermıusaJhhiıh i 7 (55) 8 ~45) 1Vh1hlis Kanak 1894 Hukuk 
» . musalıhiıhi 9 (40) 9 Zekai Atasağurı 1889. . Menşei kiittabi as-

keri 
» » 9 (40) 9 Fuad Postacı 1899 Orta 
» » 9 (40) 9 Raşid Badeımli 1878 Yedi senelik idadi 
» » muavini ll (30) 12 (25) Rukiye İlken 1907 Orta 
» » » ll (30) 12 (25) Cahid İnkaya 1909 Lise 
» idare M. 10 (35) 

Muhasebe 

Muhasebe müdürü 5. (80) 5 Mazlum Bulak 1889 7 senelik idadi ve 
Miı1iye meslek 

» » Muavini 6 (70) 6 Fazrl Kansu 1886 Darülfünun 
» mutemedi 8 (45) 8 A. Kaplan 1887 5 senelik idadi 
» mümeyyizi 8 (45) 8 Rauf Görkem 1888 Bağdad darülmu-

allimini 
» » 8 (45) ' 8 Cemal Göktürk 1883 Rüştiye 

» Dosya ve Mu. M. 10 (35) 10 Cemil Avcr 1888 İdadi : 4 
» Ka:tibi ll (30) ll Hilmi Keçeci 1912 Kollej ve hukuk 

Daire 

Daire müdürü 5 (80) 5 Rüştü Argun 1888 Darülfünun 

» » aım!bar M. ll (30) ll Faik Yazıcıoğlu 1888 Rüştiye 

» » katibi 12 (25) 12 Münir Akıkoç 1905 Lise : 9 

Kütü 

Kütüpane müdürü 6 (70) 6 Nebil Emiı~bu.hari 1883 Mül:kiy!'l 

» , muavini 7 (55) 7 Saim Tayyar 1882 Hendesei mülkiye 
» kat~bi 12 (25) 12 Şefilc Ergu_n 1903 Galatasaray : 2 



-463-
ba& 

Bildiği Evli olup Çocuk 
li sanlar l\Ieclise dühulü Son terfi tarihi l\faaş tu ta t·r !ta mikdarı olmadrğ'l adedi 

----- --
30 nisan ı920 ı temmuz ı934 232 ı74 9ı Evli 
20 Ka. evvel ı920 » ı936 ı4ı 11'0 ı3 » 
ı8 T. sani ı925 » 1934 ı23 96 78 » 2 

» ı925 » » ı23 96 78 » ı 

2 ·mart ı926 » ı937 ı23 96 78 » 7 
ı T. sani ı926 » ı934 90 72 93 Dul 

Fransızca 20 Ka. evv~l ı930 » » 90 7<2 · 93 Bekar 

müdürlüğü 

ı8 şwbat ı928 ı haziran ı932 286 2ı4 92 Evli 3 

22 Ka. evvel ı923 ı temnn1z ı9'H 232 ı74 9ı » 6· 
5 haziran ı929 » » ı4ı 110 ı3 » 

Ar ab ca, ı temmuz ı924 » » 141 110 13 » 3 
Farsca 

19 temmuz 1924 » » 14ı 110 13 » 3 
29 şwbat ı928 » » 113 90 16 .» 

İngilizce 27 hazi·ran 1934 » :> 99 76 67 » 

müdürlüğü 

Fransızca, ı2 ılıaziran 1933 12 haziran ı935 286 2ı4 92 Be kar 
Almanca 

ı2 · Ka. sani 1929 1 t emmuz 1937 99 76 67 Evli 4 
21 mayıs 1934 ı haziran 1937 90 72 93 Bekar 

pan e 

Fransızca, 22 mart ı923 ı temmuz Ul~4 232 ı74 9ı Bekar 

Arabca 
Fransızca 10 ' ağustos 1923 » » ı87 ı42 39 Evli 3 

1 eylUl 1929 » :. 90 72 93 » ı 



- -tM-
Posta ve 

Teşkilat Şimdiki Doğum 

Memuriyeti derecesi derecesi İsmi tarihi Tahsil i 
--------

Posta müdürü . 8 (45) 8 Osman Meltem 189~ Yükse P. T. M. 
» 1. S. M. ll (30) ll Sabih Çelebi 1901 Hukuk: 2 
» 2. S. M. 12 (25) 12 Refik Çakır 1900 Rüştiye 

» » 12 (25) 12 Bilal Toprak 1902 Darülhilafeti a.u. 
ye 

» 3. S. M. 13 (22) 13 H. N aci Tokgöz 1902 Rüştiye: 2 , » 13 (22) 13 Tahsin Özkıvanç 1882 Rüştiye: 2 
» » 13 (22) 13 Mustafa Çakır 1899 Rüştiye 

İnzibat 

Başkomiser 10 Şevket Erülgen 
Komiser ll Tahsin Tandoğan 1892 İdadi 

» muavini 12 Sadık Arca 1902 Orta 
S. Başkomiser 10 Abidin Çağlı 1889 Rüştiye 

S. Komiser ll Ali Cudi Çakır 1886 Askeri rüştiye 
S. Komiser muavini 12 Davud Doğanalp 1886 Rüştiye 

Polis 14 Ali Rıza Oral 1883 Rüştiye 

» » Memed Sadık Gerçek 1889 » 
» ~ · .. » Yahya Hasözbek 1890 » 

·~·- ,--
Ali Rıza Çakırer 1896 » ., » » 

» > Rifat Özer 1901 » 
» , A. Hasdemir 1896 » 
» » Enver Eker 1909 Orta 
» » Nnzmi Ergün 1900 Rüştüyt' 

» » Ahmed Harndi Pulater 1887 » 
» » Ömer Lutfi Yazı cı 1900 » 
>> » Memed Tevfik Başçı 1901 » 
» » Rüstem Baş 1899 » 
» » Ahmed Niyazi Çakır 1902 » 
» » Ahmed Suri 1909 » 
» » Adem Saygan 1902 » 
» » ! smail Baykan 1904 İlk 
» » Ali Rıza Altaş 1902 Rüştiye 

> » Ali Aslantaş 1904 Orta 
» » İbrahim 111[utlu 1904 Orta 
» » Mcmed Cengiz 1902 Orta 
» » Osman Tuncay 1903 » 
» » Ahmed Özkaya 1903 Rüştiye 



telgraf 

Bildiği 

lisanlar 

memurları 

Bulgarca, 
Sırbca 

Meclise dülınlü 

24 Ka. sani Hl34 
31 T. evvel 19:!9 
15 mart 1925 
30 eylul ]!)2!1 

3ı T . evvel 193ı 

ı t emmnz 1923 
1 temmuz 1932 

ı nisan 1914 
26 'l'. evvel 1935 
14 T. evvel 1933 
ll temmuz 1921 
1 T. sani 1915 

30 I\:5 . evvel 1932 

30 ağustos ı 922 
12 eylul ı 922 

1 T. evvel 1922 
ıı eylul 1933 
14 mart ı927 

25 şubat 1925 
28 n isa ı ı ı 937 

ll haziran '1928 
4 şubat 1919 

l4 T. sani 1.929 
ı 5 şubat 1.931 
1 T. sani 1927 

19 haziran 1.928 
19 T . evvel 1937 
26 haziran 1934 
4 ıca. sani 1937 

20 ağustos 1934 
26 haziran ı 934 
26 haziran 1934 
19 T . evvel 1937 
19 T. evvel 1937 
31 Ka. evvel 1936 

-465-

Son terfi tarihi Maaş tutnı·r 1 ta ın ik tarı 

1 t emmuz 
1 tenıınnz 

» 
1 T. sani 

1 T. sanİ 
l temmuz 
l T. sanİ 

1 eylül 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
>> 

» 

» 

» 

1935 
1934 

1935 

1934 
1934 
1937 

ı931 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

>> 

» 
» 

» 
» 

f> 

» 
)) 

14ı 

99 
90 
90 

81 
81 
81 

113 
99 
90 

113 
99 
90 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

110 13 
76 67 
72 93 
72 ' 93 

66 ı8 

66 18 
66 18 

90 16 
76 '67 
72 93 
90 16 
76 67 
72 93 

64 20 
64 20 
64 20 
64 20 
64 20 
64 20 
64 20 
64 20 
64 20 
64 20 
64 20 
64 20 . 
64 20 
64 20 
64 20 
64 20 

' 64 20 
64 20 
64 20 
64 20 
64 20 
64 20 

Evli olup 
olmadığ ı 

Evli 
B ek ar 
Evli 

» 

» 

» 

» 

Evli 

» 

» 

» 
» 

Evli 
» 
» 
» 

» 

» 
Be kar 
Evli 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

Be kar 
Evli 

» 

» 
» 
» 

Be kar 
Evli 

Ç'oenk 
atiedi 

2 

1 

3 
4 

2 

4 
2 

2 
3 
3 
3 

1 
3 
4 

3 
5 

ı 

ı 

ı 

4 

3 

3 

3 

3 
ı 

2 

3 



Vazifesi 
- - ---- ---
Şef da ktilo 

Daktilo 
» 

Kütüpanr ıııüstahzrn 

Haşhadeıııe 

» lllllU\'1111 

» » 
Haclenı r S. 1. 

» » 

Hadeuı c 8. U. 
» » 

» » 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
}) )) 

» » 
» » 

» » 
)) » 
}) » 

}) » 
» » 
}) » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» » 

» » 

1sııı i 

Delıice Öztüke] 

FirdeYS Altaş 

Y[edilıa Özgeıı ç 

Makbnle Başa 

Yaknb Bengu 

.-\ bbas Hilmi Din<,:er 
Abdülkadir Özbek 
Hasan Gönen 
1\.eceb Tekincan 
lV[emed Rıza Sunter 
~ev ket 'I' aşkın 
N e ci b Karabacak 
Cemal Özdemir 
Kadir Unat 
~üleyman Suzan 
Hekit· Göksoy 
Abbas Özdemir 
:V[emed Al i Altay 
Şakir Er 
hz et 
Yaşar Özkanlı 
?l[emed Nuri Kubuş 
Yahya Düzyurd 
1VIenıed Çengel 
Tahsin Bombatepe 
Arif Baş 

Ynsuf Kocaoğlu 
Hüseyin A vni Un eren 
1brahim Nemutlu 
1 zzet Karhanoğlu 
Reeeb Özmen 
Şevki Öztürk 
Yusuf Cantekin 
Halil 
t. Sadık Morova 
_ \ lı med Yüksek 
, \lı ın ed Öz be k 

Y wmf Rıza Şeker 

3 - Müs 

Yüksek Mecliste 109 uıüstalıdcın ~alışır. lhın 

Doğum 

tarihi 

1R97 

19J2 
1917 

1!)0!) 

1891 

1896 
1891 
1882 
1879 
1888 
1889 
1886 
1869 
1894 
1872 
1896 
1899 
1894 
1868 
1893 
1904: 
1899 
1897 
1901 
1894: 
1888 
1901 
1876 
1896 
1904 
1887 
1914 
1884 
1892 
1914 
1902 
1906 
1898 

Tahsili 

sküclar kız :se neyi mektebi ve ~\[aa rif 

vekaleti daktilo kursu mezunu 
Ticaret ınektebi S : 3 
l,isr S. 6 (t stcno şelı adctna nı esi Ya l'
dır). 

Kız ınualliın nı ektebi S. 2 (1strno şc

hadetnamesi varhdır). 

İlk 

Okur yazar 
» » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:. 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
}) 

» 
» 
}) 

» 
» 
» 
» 
» , 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» , 
» 
» 
» 
» 
» 
}) 

» 
}) 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



tahdemler 

larm rı~·lrk ücret ıııik<lnn ]~ 820 lirn~·ı hnlıır 

.i\'Leelisc clülınlü 

!) şuhat ı929 

ı teştiıı isaıı i J ~l2 8 

ı8 ldl,numıevvrl 1 !130 

ı haziran ı93ı 

ı şubat ı923 

ı tcştiıı i evvel 
ı6 ld\nıınu c n-cl 

ı nisan 
· 23 ııisan 

28 matt 

3 şubat 
3 temmuz 
ı ey lül 

ı eylul 
ll eylul 
ll kanunuen-el 
ı mayıs 

ı mayıs 

7 teştinisaııi 

1 mart 
ı eylul 

ıs teşrin isani 

J eylUl 

6 kfmunuc\' \'t>l 

ı haziran 
ı mayıs 

15 ınayıs 

ı5 mart 
ı Jınr.iran 

Jfi ş n bat 
ı nisan 
7 trmımız 
ı kanunusanİ 

1 mayıs 
27 ka.nunucvYel 
ı haziran 
ı eylul 

27 şubat 

ı9z7 

ı930 

ı932 

ı920 

ı922 

ı923 

ı923 

ı9~3 

ı923 

1923 
ı923 

ı925 

ı92G 

ı925 

ı!J26 

ı926 

ı926 

1927 
1927 
ı928 

1929 

1930 
ı930 

1930 
1931 
ı935 
1931 
ı932 

1932 
1932 

ı933 

1933 
ı934 

Son tL•r·fi tn ı · dı i 

1 lıar.inııı 

lınr.iraH 

1 haziran 

l haziran 

ı eylül 

4 teşrinici'Vcl 
4 teşrinievvel 

4 teşrinievvel 

l ldnunusani 
1 temmm: 
6 haziran 
1 haziı ·an 

1 lıaziı·an 

ı haziran 

1 lıar.irnıı 

13 ~uhat 

:29 1'.\ · lıll 

21 nis::ın 

1 haziı: nıı 

ı ııisan 

1 hazinın 
8 şubat 
.L teıımıuz 

1 lınzi nın 

eylıl 

18 te:) ı-in is n ıı i 

1 nisan 
4 t cş ı·iııiev vcl 

13 mayu; 

1 haziran 
ı haziran 

ı o eylul 
26 kanuııusaııi 

1936 
1936 

193() 

1936 

1933 

] !) ;~;ı 

1935 
1935 
19:33 
193:3 
1929 
1928 

1929 
J92H 

1921-) 

t9:m 

·ıg:~ ı 

]930 

1928 
1982 
1932 
1933 
1933 
1933 
] 93:3 
.193-t 

19:3:) 
19:3:) 

1936 

1936 
1936 
1936 
HJ37 

l• 

Ücret 
tutarı 

90 
80 

80 

80 

75 

70 
65 
65 
60 
60 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

l~Yliolub 

!ta. mikdan olnıadığ· ı 

70 16 
62 66 

G2 66 

62 66 

58 92 

55 03 
51 28 

51 28 

49 98 
49 98 
41 65 
51 64 
41 65 
41 65 
4ı 65 
41 65 
41 65 
41 · 65 
41 65 
4ı 65 
41 65 
41 65 
41 65 
4ı 65 
4ı 65 
41 65 
41 65 
4ı 65 
41 65 
41 65 
41 65 
41 65 
41 65 
41 65 
41 65 
41 65 
41 65 
41 65 

l~vli 

» 

Be kar 

» 

Dul 

Evli 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

Dul 
Evli 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
Bekilı· 

Edi 
)) 

» 

(_'or-ıık 

acll•d i 

3 
3 
2 
3 

4 

5 
2 

2 

4 

2 
f> 
2 

3 
2 
4 
ı 

3 
3 
5 
2 



468-
Doğum 

Vazifesi İsmi tarihi Tahsil i 

Haderne S. III. Hasan Güvenç HlOO Okur yazar 
» :. Hüseyin Dilsiz 1912 
» » Abdül Çatlak 1905 » » 

» » Şükrü . Öztürk 1904 » » 

» » MemedAkman 1897 » 

» » Davud Balkansoy 1876 » » 
» » Memed Erçevik 1914 » » 
» » Ali Hulusi Ymuk 1880 » » 
» » Memed Mısulı 1906 » » 

Harerne S. IV. Memed Tuna 1868 » » 
» » Ali Çavuş 1874 » » 
» :. Etem Gölge 1905 » » 
» » Nuri Kayserlioğlu 1905 » » 
» :. Ömer Gökbaş 1909 » » 
» » Memed Eşref Üstün 1906 » » 
» » Mulıiddin Karagümüş 1910 » » 

» » Osman. Keskinbalta 1905 » » 
» » Abdülkadir Kadiroğlu 1906 » » 
» » MemedErbil 1907 » » 
» ,. Memed ·Özdemir 1910 » » 

» » Satılmış Görgün 1911 » » 
Bahçe mütehassısı Adolphe Deroin 1887 Bursa Frerler ve Fransa Anje balıçivan 

tatbikat mektebi mezunu ( Fransızca) 

Balıçivan Osman Akuz 1872 
> Etem Gürçiçek 1872 
» Memed Çağırkan 1876 
> l\Iemed _Acar 1900 

Daimi arnele Murad Bizden 1899 Okur yıızar 
» » Hasan, Zor 1900 
» » Memed Akoğlu 1870 
» » Ahmed. Karakaya 1902 
» > Ahmed Ali Koç 1898 
» » Memed Ali Yavan 1915 
» » Halil Ekizşık 1903 
» » Hasan • Aytaç 1901 Okur yazar 
» » Rifat Sarıyağ 1903 » » 

Tamirat memuru Ali Demirel 1877 » » 
Marangoz Asun Eruz 1886 » » 
Vautilasyan mı>. Ahmed Fazıl Terim 1909 İtanbul sanayi mektebi (Fransızca) 
Elektrikçi Bayram Eraslan 1902 Rüştiye : 3 
Telefoncu Surur Özcan 1884 » : 3 
Motosikletçi İlyas Önaldı 1906 Okur yazar 
Şoför Hakkı Aktürk 1905 » » 

> M em ed U çar er 1904 » » 



469--
Ücret :Evli oluıb ~)ocuk 

Meclise dühulü Son terfi tarihi tutarı ha ınikdarı olmadığı adedi 
- ------

ı nisan ı934 4 teşrinievvel ]935 45 37 48 Evli 4 
ı haziran ı934 4 teşrinievvel 1935 45 37 48 Bekar 
ı haziran ı934 ı4 teşrinievvPl 1935 45 37 48 » 

ı haziran ı934 21 nisan ı936 45 37 48 Evli 2 
ı8 teşrinisani ı934 13 haziran ı936 45 37 48 » ı 

J7 ınart 1925 ı haziran ı936 45 37 48 ~ 2 
ı haziran ı934 1 haziran 1936 45 37 48 Beldir 

ı nisan ı935 10 eylUl ı936 45 37 48 Evli 3 
22 teşrinisani ı935 1 eylUl ı937 " 45 37 48 » 5 
23 nisan ı920 4 teşrinievvel 1935 40 33 32 Evli 3 
23 nisan ı920 4 teşrinievvel 1935 40 33 32 » 

ı temmuz ı933 40 33 32 » ı 

ıa mayıs ı936 -!0 33 32 » ı 

ı haziran 1936 40 33 32 » 

ı5 haziran 1936 40 33 32 » 3 
ıo eylUl ı936 40 33 32 Be kar 

26 kanunuevvel ı936 40 33 32 Evli 2 

4 şubat ı937 .:t-0 33 32 » ı 

ı haziran 1937 40 33 32 Beki'ie 

1 eylUl 1937 :ı-o 33 32 » 
1 teşrinievvel 1937 -W 33 32 Evli 

18 ağustos 1930 250 183 87 Evli ı 

J haziran 1927 1 haziran 1936 100 8ı 50 » 4 
ı teşriılievvel ı933 90 73 62 » ı 

ı2 nisan 1930 60 52 68 » ı 

15 mayıs 1930 ı haziı·an 1936 60 52 68 » 1 
1 haziran 1930 40 35 12 Evli 
1 haziran 1930 40 35 ı2 » 4 
1 haziran 1930 40 35 12 - » 6 

J kanunuevvel 1931 40 35 12 » 
1 mayıs 1932 40 35 ı2 » 2 
6 teşriııisani J933 40 35 12 » 

ll mart 1934 40 35 12 » 4 
9 temmuz 1934 40 35 12 » 5 

18 teşrinisani 1935 40 35 12 » 3 
1 mayıs ı925 ı haziran 1936 ıoo 77 45 » 1 
1 haziran ı927 ı haziran 1936 100 77 45 » ı 

1 5 teşrinievvel 1935 100 77 45 Bekar 
ı teşrinievvel ı933 1 haziran 1936 75 58 76 Evli ] 

ı kanunuevvel 1928 50 4ı 65 » 2 
1 haziran ı936 :14 eylul ı937 60 49 98 » 

13 kanunusanİ 1930 14 teşrinievvel 1934 90 69 98 » ] 

18 kanunusaıı,i ı936 75 58 76 Bekar 



Vazifesi 

Ka 1 orifel'ci 

» 

» 
Doktor 

~l· ı ·mürrthb 

» muannı 

ı ncı S. Operatör 

» » 
» » 
» » 

2 ııri ~. Operatiiı· 

» » 
] nci S. ın Ül'etti b 

» » 
2 inci S. » 

» » 
Set'ınakin İst 

Makinisat 

» nıuaYini 

» » 
» çırağı 

Motörcü 
Sern ücellid 
Mücellid 

» 
» 

muavini 

çırağı 

» » 

» » 
Kaloriferci 

İsmi 

~Lemrd Çanlr~rol 

Haıo;an Öngör 
Ramdi Acar 

Ynsuf HiknıPt Oktaı · 

Yaşar Akyay 
Hasan Olgun 
lsnıail '!'eber 
Naci Dizici 
Hakkı Süslüay 
'l'nyyih Gerçek 
Kemal Kök 
Hüsnü Ynrduşen 
jhrahiın Oökııı e ıı 

llwa him Sezen 
Alımeel Mumru 
Ahmed Sev 

Hüseyin Sakarya, 
Ali Cankarpusat 

Niznınettin Yılmaz 

Şükrü Bozkır 

Halil Şen 
Osman Evinsay 
S üreyya Geçkal 
Şükrü Öner 

Em in Kızıldoğ·ıı 

F'nad Güç 

Rrza Zeren 

~Instafa Bakır 

470 
Doğum 

tarihi 

u~ n 
1899 
ı908 

1 R!)l 

1893 
ı899 

J!:l02 
1898 
] !)] :) 

19ı4 

1907 
ı909 

ı 95 
1890 
1903 
1900 
1903 
1905 
1910 
ı911 

ı902 

1901 
1903 
1907 
ı912 

ı9ıo 

1914 

ı896 

'I' ahsili 

Okur yazar 
» » 

l!'ı·aıısi:~.ra. 'rrhhiye 

Ri.iştiye 

Sanat mektebi 
H.üştiye 

» 
tık s. 6. 
Orta 
Rüştiye S. 2 
!lk 
Orta 

» 
İlk 

» 
Rüştiyo 

ll k 

» 

» 
» 

Rüştiyc 

» 
» 

» 
ll k 

» 

» 

Mat 



- 4:71 
Ücret Evli olub Çocuk 

.Meclise dülıuli.i Son terfi ta ri'h i t.utan Jta ınikdarr olmadığı adedi 
- ------

8 kanunuevvel 1929 1 lınziran 1906 65 51 28 Evli 3 
1 teşrinievvel 1930 ı haziran 1936 65 51 28 » 

26 nisan 1930 50 41 65 » 
30 lıaziran 1932 ltazinııı 1934 90 69 98 » 2 

b aa 

1 nisan 1924 1 hazin1n 1936 150 114 72 Bvli 3 
12 eylül 19:W » » 120 92 48 » 2 
1 eylul 1923 » » 90 70 16 » 2 
8 tcşriııisaııi 1923 » » 90 70 16 » 3 

14 t cşrinievvcl 1925 » » 90 70 1G Hekaı· 

ı teşriııievvel 1925 » » 90 70 lG » 
4 haziran 1923 » » !:lO 62 66 l!;di 2 
ı mart 1925 » » HO 62 (j(j B eka ı· . 

ı9 mayrs 1921 » » 7;) 58 9:2 Evli 3 
ll teşriııicvv cl 1925 » » 75 58 92 » q 

·:> 

1 nisan 1925 » » 70 5:) 17 » 2 
1 mart 1935 » » 70 55 17 » 2 

21 ağustos 1920 » 1937 1 JO 85 06 » 2 
15 mart 1935 » 1936 !JO 70 16 » 4 
ll ııısa n 1924 » 1937 70 55 l7 Bck<h 
1 lı az irııa 1927 » » 70 55 17 Ervli 1 
1 haziran 1932 » » 40 33 40 » 2 
3 temmuz 1920 » » 95 74 JO » 4 

20 eylul 1929 » 1 !)36 110 85 OG » 
15 tc ıTlJT11 n z 1925 » » HO 62 66 » ı 

1 trşrinisaııi 19:25 » » 55 .J.fi 9:1 Bekar 
12 ağu-stos 1929 12 ağustos 1[)29 35 29 23 » 
1 haziran 1931 ] lı azinın ı n:iı 3;.: ,) 29 23 » 

9 t c•::; rinisaııi 1926 1!J:n 65 GJ 42 Evli 
.., 

» .:ı 
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Milli saraylar müdürlüğü 

Vazifesi 

Müdür 
K\ontrol mcmurn ve ayniya.t muhasibi 
Mimar 
Başkatib ve mutemed 
Kati b 
Sicil ve masraf tahakkuk mem'liru 
Evrak mukayyidi ve dosya memmu 
Ayniiyat katibi 

» » 

r,evazım memuru 
Mlalzemei teftişiye depocusu 
Elektrikçi ve elektrik levazıın depocusu 
Muhafaza memuru 
:Elektrikci refiki 
Mefruşat marangozu 
Malzemei inşaiye anbarcısı: 

Dülger 
Dülger 
Doğramacr 

Kurşun cu 
Tcnekeci 
Su yolcusu 
G araj hademesi 

» » 

» » 

Yorgancı 

» 
Bekçi baı;ır 
Be k() i 

» 

» 
» 

» 
::. 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
~ , 
» 

Maaş 

İsmi Lira 

Sczai Selek 300 
Rasiın Şumnu 140 
Yusuf Akyol 120 
Naci Erişkin 125 
Hamd.i· Ener 70 

Hüseyin Erduru 80 
M. Yaşar 65 
M\Ustafa Olcay 65 
Fevzi~agançgenç 65 
İsmail Uysen 50 
Reşid Naza 55 
Kadri Y altırak 65 
Memed Ali Akpınar 60 
Receb Duygulu 55 
Ali Eruz 80 
Mazhar Biren 50 
Ali' Çelebi 60 

Halid Uslu 50 
Mustafa Şengener 60 

İsmail Çaylaık 60 

Hüseyin Kökalan 60 

Memed İğneada 30 

Memed Çelebi 35 
Yusuf Karaoğlu !35 

Küçük Memecl Yalkaçoğlu 3!'i 
H. Ahmed Ag·ün GO 
İrfan Göral GO 

Re ce b Taşpma ı· 60 

Balıadelin Acar :10 
Yusuf Izgı 50 
Ali Fettah Üzün 40 
Ahmed Hüseyin Apar· 40 
Adi . Memed Gürol 40 
Ömer Lı1tfi Kahraman 40 
E.lmas Oraskay -1:0 
Esad Özegan 40 

Mıusa Kazangel 40 

Rıza şen 40 
Süleyman Gölbeyaz 40 
H. İbrahim Akar 40 
Mustafa Halil Baydar 40 
Rifat Tabu 40 
Ateş Memed Sevin 40 
Mustafa Etem Güney 40 

T·evkifattan 
sonra. ita 
mikdarı 

Lira K. 

220 04 
106 23 

90 74 
96 18 
55 ]6 

62 27 
51 41 
51 41 
51 41 
39 27 
43 1)5 

51 41 
47 67 
43 ' 92 
62 66 
40 17 
+7 ' ()7 

.ıo l7 
47 ()7 

47 67 
47 67 
25 05 
2R 93 
2R 9:~ 

28 '93 

47 67 
47 67 

46 94 
39 2H 
3R 65 
31 94 
31 90 
31 !):) 

31 96 
aı 95 

31 15 
31 96 
32 68 
32 6R 
32 68 
32 68 
32 '68 
32 68 
32 68 
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Tevkifathın 

sonra ita 
Maaş mikdnn 

Vazifesi İsmi Lira Lira K. 

Bekçi Mustafa Çavuş Gülşen 40 32 6 

~ Seyid Ahmed Demir 40 32 68 

» Ömer çavuş Değiı·menci 40 32 68 

» Ahmed l\fustafa Turan 40 32 68 

» l\1Jahmud Mirzam1i 40 32 68 

» İhsan Ergun 40 32 68 

» :ıvr ustafa Osman Akycl 40 32 68 

:. JVIustafa Halil Aydm 40 32 68 

» r ccib Kucaaslaıı 40 32 68 

» Rüstem koca 40 32 68 

» Şükrü Yavuz 40 32 68 

» J\Iustafa Hüseyin Özdemir 40 32 68 

» Memed Ali Şevren 40 32 6c 

» ::\feıncrl Tlü:eyin Yrdıran 40 32 68 

» Alaeddin Canlı 40 32 68 

» uh Taş 3fi 28 93 

> Sadrk Doğan 35 28 93 

» Snlilıadc1in Dnnıl 35 2 93 

» l\f.emcd Osman Drıyrr 35 28 93 

» ::\f cnırd Ahmed Çnhııkr,u 35 2R 93 

» Ahkct Seyyidall Akçay 35 28 !:}3 

» Hüsnü Acet 35 28 93 

» Besim Saym 35 28 93 

» Ziya Demir 35 28 93 

» thsan Şemsi Berzin 35 28 93 

» JT ali d H alil Topuz 35 28 93 

» Osman İbrahim Ergin 35 28 93 

» Nazif Güzeloğlu 3fi 28 !)3 

» Osman Memed Giisu 35 28 93 

» M. İhsan H ergnl 35 28 93 

» İbrahim Ömer Ar:akla'r 35 28 93 

» Hamid Yeşil~ay 35 28 93 

» Rrıuf Tüney 35 28 93 

» Hidayet Hasan Dili 35 28 93 

» )fustafa Alımed O:dmlrığr 3fı 28 93 

)) İsmail Yusuf Yarrmi!ıığ 3fı 28 93 

Krıpıcı Ömerçrıvuş Gümüş 40 31 96 

» IL Ahmed Çudri 35 28 93 

» Şevki Yürüsün 35 2 93 

» İbrahim Abbas Karakuş 35 28 93 

» Memed Mustafa Garip 35 2 93 

:. İsmail Mcmed Saygılı 35 28 93 

Bahçıvanbaşı H~kı Özbek 50 42 20 

» Memed Akosman 45 38 25 

• Arif Alagöz 45 38 25 



- 4?4-
Tevkİfattan · 

sonra ita. 
Maaş mikdan 

Memuriyeti İsmi Lira Lira K. 

Bahçıvan Osman Uygan 35 30 35 
» Eteın Neher 35 30 35 , Hüseyin D. Kayma 35 30 35 
» Halid Üner 35 30 35 
> Alımed Tırpan 35 30 3!'i 
» Zeybek Memed Toköz 35 30 35 , Hasan Ürgün 35 30 35 
» Osman Hasan Ülgü 35 30 3!) 
» Mustafa Hüseyin Akarsu 35 30 35 
» Satılmış Akkuş 35 30 35 
» A. Mnluırrem Er.gin 35 30 35 
, H. Memed Ali Dinç 35 30 35 , Besim Kargı 35 30 35 , Necib Şişman 35 30 35 , Hakkı Yusuf Aktaş 35 30 35 
» Hüseyin Kesim 35 30 35 , Mustafa Jon 35 30 35 , Hasan Said Çebeci 35 30 35 
» Kadri Ark 35 30 35 
» Bekir İsa Akgül 35 30 35 

Bahçıvan Salim Usta 35 30 3!) 
» Ahmed V ahi d İnce 35 30 35 
» Ali MemedArkan 35 30 35 
» Mustafa Halid Aıkbaş 35 30 35 
» Muhtar Yunus Kosa 35 30 35 
» Selim Memed Alkasya 35 30 35 
» Sofu Hüseyin Soydemir 35 30 35 , Hali.l Hasan Ankaya 35 30 35 , .Ahm ecl Ali Önal 3f) 30 3!) 

Kalori:Eer, ınotör ve itfaiye memuru İsmaH Arcan 80 61 83 
Kaloriferci ve it:fa.iyeci Lfı.tfi Aykan 50 40 17 , , Salih Rüstem Aydan 40 32 68 
Nakliyat kamyon şoförii Mustafa Beşir 50 40 17 
Telefon cu Kemal Alkaya 50 40 17 

» Hayati Koral 50 40 17 
» İbrahim Olcay 50 40 17 

Cilacı Andon Brom 40 32 68 
Kayıklınıı c hekci si Memecl Ali Kestane 35 28 93 

:ı> » Mustafa Hasan Kabadurınnş 35 28 93 
Saat ci Tevfik Saler 30 25 OG 
Sofracrbaşr Remzi Erden 75 58 91 
Sofra cı Kadri Aytaç 50 40 17 

:ı> Muzaffer Çelikcl 50 40 17 
» Fethi Er.güler 50 40 17 
> Haydar Yüce 50 ' 40 17 



Doktor 
Rençber 
Boyacı 

Kumaş dokumacı 

:ı> :. 

l) :. 

Vazifesi 

-475-

İsmi 

Salahattin Yakal 
Kadri Kırıkköprü 
Kemal V ey is Uysal 

Maaş 

Lira 

100 
35 
35 
50 
50 
50 

Tevkifattan 
sonra İtcl 
mikda ı·r 

Lira K. 

77 65 
28 93 
28 93 



L - Matbaanın mesai hulasast 

1 - XI - 1936 : 30 - X - 1937 (12 ay) 

I. - 1'ER'l'İB DAİRESi : 

ı - Zabıt oorideleri - İnikad ı : 77 

2 - Zabıt cild fihrist ieri cild ı 3 : Fl ln 

3 - Kaınııı hı ı· mecnmaı;r - Clld ı 7 

4 - Ruzııameler 

5 - Sabık zabrt ve gelen evrak 

6 - Ruzııame matbualan (Nnnı aı·alr l~ .y ihal<cr ) 

Sıra ı : 2S2 

7 - R.uznanı c m atlmaları ( Numamlı lil .y ilı alar

dan ikinci defa lwsılanlm · ) ek Wyihalaı·: 

No. 27, 36, 45, 46, 49, llS, J 21, ı37, 150, 
158, 226 [2] 

[1 J Zabtt cilcl fihristlcı·i 
Cilcl N o. Suy1[cı aclecli 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

14 
14 
16 
22 
14 
22 
28 

1.30 

Sayıfa 

adedi 

ı 62S 

130 

ı 224 

77 

77 

2 S32 

50 

Baskı 

adedi 

soo Meclis 
ı 000 Baş. V. 

soo Meclis 
1 000 Baş V. 

ı 250 

550 

500 

ı 275 Meclis 
ı 025 Baş. V. 

ı 275 Meclis 
ı 025 Baş. V. 

Baskı 

yekfınn 

1 302 400 
1 62S 000 

104 000 
130 000 

ı 530 000 

42 350 

3S 500 

3 6]0 soo 
2 902 soo 

63 750 
i) ] 250 

[2J İ!.;inci defa bas-ılcın nunıcırcılı layihala1' 
Ek layilıa N o. Sa.yıfcı cıclecli 

27 2 
36 2 
45 2 
46 2 
49 2 

118 20 
121 2 
137 4 
150 2 
158 30 
226 2 

--
50 



.... _. 47'1 

8 - Encümcnlcr i\:in basılan lfıyihalar ( NHnıa

rasız [ı] 

!) - Teşkilatı e:sasiye ve dalı ili u i zamname 
ı o - Eııcüınenlerin mesai si Jıakkrnda U nuııııi 

kfıtiblik raporları 1 : 3 
ll Haftalık kaear cetveli 12 : :n 
12 - Eneümenler ruznamesi 
13 - Devre Y. lçtiına ı yrllığr (:.:!ü- Xl- U)35 

3ı- XI- ı936) 

H - D. Y. - İ : 2 umumi fihrist 
15 - D. TV. zahrtl aruıa aid nmunıi fih ei st 
16 - İsim defteri 
17 - Muhtelif işlrr : ( İhtisas cetve li , albüuı, en

cüınen karar ka.ğıdlarr, devam cetveli, liR
teler, büyük ve küçük takrirlikler, defter
ler, bordro ve emsali muhasebe işleri, Gı-np 
işleri .... vs. 
Bu daire, ı1 060 sayıfa iş tcrtib etmiştir. 

IT. - 1'A.Bl DAİRESI: 

Sayıfa 

adedi 

618 
148 

]26 
.:J-8-t 
932 

61G 
11-l 
400 
ı c 

ı 586 

Baskı 

adedi 

100 
500 

500 
:J.OO 
425 

550 
500 
500 
500 

Vasati 

500 Vasati 

Baskı 

yekün u 

Gl 800 
74 000 

G3 000 
103 600 
396 100 

338 800 
57 000 

200 000 
9 000 

7!):3 000 

Beher forma, ı6 sayıfa hesabi le 6!)1 tam .i'orırıa ve -± sııyr fal ı k ( Ve 8 sayrfa hesalıile ı 382 
forma ve 4 sayıfahk) iş alınış, ve baskı adeeline gön· 1~{ fi!)O 150 Rayıfa iabctnıiştiı·. Mıılıh · li f i ~ 

olaeak ayrıca : 

Baskı adedi Uild 

80 000 
25 000 
50 000 
70 000 

400 000 
.ıoo ooo 
150 000 

75 000 

400 Küı,:ük ye büyük tahirlik 
500 Duhuliye nırakalan 

ı 000 L';iyarrtı;i varnkaları 

400 R cy kaı·neleri 

Çift \·e tr k ıııektulılıık k:'ı ğ'Hl (ıız:ı y:ı. ınahsuR) 

Mekt11hhık zarf 
Znbrt ınüs\·el1clelikleri 
Tr;~,kere \'C nıüsveddelik bıışl rklnn ( Ka lPııı le ı· \'C rııriinwn l r ı·(· ) vaR:ı tl 

lll Enciimenle ı· için l.w.mmı 11 ·1(.1)/((.J'(tSI .. ~ /Uy i ha laı·: 
Sııy·ıj'ıı Sny·ı/a. Say1[1ı Hay·ıfn 

22 16 60 8 
24 16 104 24 
10 .22 48 4 
1.'2 28 18 4 

4 4 36 1/ı 

8 4 4 18 
20 74 12 

G18 Yr!Jın 



-478 - ··· 
İli. - olLD DA.iRESt: 

A - Fornıa katlama Ye toplama ve tel dikiş İşlerl.ı 
ll 060 (1 382 formalrk) 

B - 1'ell i ve tehıiz kapak işleı·i: 
1 250 Ci l d 17 karnı ı ı lar ııwc·. ııııınsı 

500 
425 
550 
500 
500 
500 

•J 
'-' 500 

450 

'l'cşki l atr esasiye 
]~ncümcnler ruz naırıcsi 

Yıllık 

D : V - İ : 2 umumi fihrist 
D: lV zalııtlarma aid uınuıni filll'i)it 
İsim defteri 
Muhtelif i:;ıler (ihtisas cetveli, albuııı .... vs.) 
Allı üm 

C - Blok i~leri: 

900 Çek l cı·, nı üsvcddelik, makbuzlar .. vs. 
400 Cild (100 yap1·aklr) küçük ve büyük taln-ir·lik 

500 » ( 50 » ) Duhuliye varakaları 

1 000 » ( 50 » ) Ziyaretçi varakalarr 
400 » (175 » ) Rey karneleri 

Ç - Cil d işleri: 

333 Kitab cild işleri (:Nicşinli) 

541 » » » (Bczli) 
450 Albüm 

53 Defter işleri (Bezli) 
35 Dosya (Bezli ) Evrak kalemine 
50 Dosya kutusu ( Mcşiııli) Mulıaselıe~' !' 

110 IJosya kartonu (Meşinli ) » 
450 » » Kaınınlar kalemine 

"··>-·--ces>-e~e:ıe:ı--·-<· ··· 



TASHiF.LER 

- 56. ııer sayrfada, · 161~ ımınaralı kanunun üç;üncü maddesinin birinci fıkrası, 3135 numa
ra lı kanun ilc aşağıdaki gibi 1 adil edilmiştir: 

Bü:·ük l\Iilld 11 erli si azasnıa, devir ve aile lıarcn·ahr da dahil olmak üzere, gerek alelade ve 
gerek fedmliidc i<:timalar münasebetile gelme ve gitme harcırahı olarak her içtima senesi için bir 
teşrinisanide maktuan ve bir güna tevkifata tabi olmamak şartı ile biner lira verilir. 

- 1·J.l nci sayrfaJa, sondan 2 nci satırdaki ( ic;in) kelimesinden sonra ilave edilmelidir:
Hcisicüınhnrnn daveti (Resmi gazete - No. 3709) ile. 

- 300 ncü sayı-fadaki arzuhal kayid numarasının 2093. - 2206 dan başlaması doğrudur. Geçen 
seneki yıllığrn 4-11 nci sayıfasında 2092 - 2206 : 209-1 - 2208 numaralı arzuhaller silinmeli ve 436 
ncı sa:v·rfada 2030 - 21-1-l numaradan soma bir nu mara atılarak 2032 - 2145 numaradan itibaren te
selsül başlamalrdır. 

. -- -139 ncn sayrfada, İstanbul Meclisinde azalık etmiş olanlar arasrna, Gl. Refet Bele (İstan-
bul ) da konulmalıdrr. 

- 459 ncu sayrfada, Katibi ümnmiye aid (ita ınikdarı) -109 lira 64: lruruştur. 

- -161 nci sayrfada, ikinci smıf zabrt memur lannın (i ta mikdarı) 79 li~·a 67 kuruş olacaktır. 

- 463 ncü sayrfada, sermusahhilıin ita miktarı 116 lira 29 kuruş ve Muhasebe katibi ile Daire 
ambar nıcnınruııun ita mikdarları 79 lira 67 kuruş olacaktır. 


